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0 ORNITOLOGICZNYCH STACYJACH
SPO STRZEG A W CZY CH

w Anstro - W arzech i instrnfccyi, wydanej dla 
członków tychże stacyj,

podał

M ich a ł W ie rz b o w s k i .

W  państwie Austro-Węgierskiem, za sta
raniem arcyksięcia Rudolfa, zawiązały się 
ornitologiczne stacyje spostrzegawcze. Ich 
ilość zależy od ilości zgłaszających się człon
ków; będąc rozrzucone po całej monarchii, 
mogą niemałe usługi oddać ornitologii, zwła
szcza pod względem wędrówek ptaków. Dla 
członków stacyj, czyniących spostrzeżenia, 
została wypracowana instrukcyja przez zna
nego ornitologa, W iktora Tschusi zu Schmid- 
hofena, umieszczona w 1-ym numerze 1883 r. 
czasć ̂ isrna „Mittheilungen der ornitologischen 
Yereines in W ien;” w instrukcyi zużytkowano 
także podobne odezwy niemieckiego towarzy
stwa ornitologicznego w Prusiech.

Ponieważ instrukcyja jest dobrze opraco
wana, a u nas na polu ornitologii jeszcze wiele 
zdziałać można, przeto wydawało mi się sto-

sownem obeznać czytelników z powyższą in- 
strukcyją, uzupełniwszy i zastosowawszy ją  do 
naszego kraju.

Instrukcyja kładzie szczególny nacisk na 
przelot ptaków, który może i u nas być z po
myślnym skutkiem badany. Wyśledzenie związ
ku, jaki zachodzi między przelotem ptaków, 
a stanem powietrza, kierunkiem wiatru, przy
szłą pogodą; dalej zachowanie się ptaków 
przed burzą lub gradem, przed nastaniem 
mrozów lub zimna, należy także do ważnych 
zadań ornitologicznych. Zachowanie się p ta
ków wśród różnych pór roku lub też w czasie 
grasowania epidemii między ludźmi i zwierzę
tami, wypieranie niektórych gatunków w wal
ce o byt przez drugie — zwiększanie lub po
mniejszanie się liczby osobników pewnego ga
tunku, wszystko to są fakty ciekawe, które mo
gą się przyczynić do rozwiązania kwestyi ogól
niejszej nawet natury lub do wyświecenia nie
których przynajmniej zagadnień.

U nas wprawdzie stacyj podobnych, jak 
w Austryi, niema, lecz zato mogą się znaleść 
osoby, które z własnej ochoty będą miały chęć 
i sposobność potemu, by podobnym przedmio
tem zająć się z dobrym skutkiem. Zebrane 
przez nich spostrzeżenia mogłyby być we 
„ Wszechświecie” lub „Pamiętniku Fizyjogra- 
ficznym” ogłaszane.
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Przy tej sposobności muszę kilka słów nad
mienić co do używania nomenklatury ornito
logicznej. N aturalistom , zajmującym się sy
stem atyką wiadomo, jakim  zmianom ciągle 
ulega nom enklatura tak zoologiczna jak  i bo
taniczna. Rozdrobienie na rodzaje doszło już 
u specyjalistów prawie do najwyższego sto
pnia, tak, że każdy niemal gatunek w osobnym 
mieści się rodzaju. Używanie takiej nomen
klatury nie ułatwia rozpatrzenia się w przed
miocie, lecz przeciwnie je s t utrudnieniem, 
a binarna łacińska nomenklatura staje się 
w takim razie bezmyślną i do niczego nie- 
prowadzącą. Praw dą jest, że przy spisie 
gatunków z całej kuli ziemskiej większe roz
drobienie skupień na rodzaje jes t potrzebne, 
jednakże systematyków naszych wcale to nie 
uprawnia, by przy traktowaniu fauny (lub 
flory) krajowej posługiwali się zbyt rozdro- 
bioną na rodzaje nomenklaturą. Do przedmio
tu tego myślę jeszcze później kiedy powrócić 
i słów kilka mu poświęcić.

Co do używania polskiej nomenklatury, to 
sprzeczano się nieraz czy używać dwu- czy 
jedno-imiennej. Pytanie nie może być powo
dem do sprzeczki: gdzie wystaroza jedna na
zwa, tam  należy jej używać; np. wrona, sroka, 
cietrzew, przepiórka; w przeciwnym razie, by 
uniknąć nieporozumień, używa się dwuimien- 
nej, złożonej, ile możności, z rzeczownika 
i przymiotnika, np. myszołów zwyczajny, my
szołów włochaty, sęp płowy, sęp kasztanowa
ty, drop właściwy (wielki) i t. p.

Z  pojawów w świecie zwierzęcym należy po
dawać te tylko, które na własnej obserwacyi 
polegają. Sumienny badacz nigdy nie będzie 
podawał spostrzeżeń, przez inne osoby mu 
opowiedzianych. W  podawaniu gatunków trze
ba być oględnym; jeśli p taka z powodu odle
głości lub innej przyczyny nie można odró
żnić, albo jeśli się tegoż nie zna, to nie należy 
podawać jego gatunku, opierając się na do
mysłach; lecz w razie, gdy pojaw jest charak
terystyczny lub godny uwagi, trzeba podać 
sam tylko fakt. W  każdym razie lepiej jest 
podać mniej, lecz sumiennie z największą skru
pulatnością zebranych faktów. Niema potrze
by wciągać osób, nieobeznanych z przedmio
tem, ponieważ spostrzeżenia, przez nie poczy
nione, wcale nie przyczynią się do wyjaśnienia 
niektórych kwestyj, lecz przeciwnie, mogą 
przyczynić się do zbałamucenia badanej spra

wy. Kilku pracowników, zamiłowanych a su
miennych, większe odda przysługi, aniżeli cały 
zastęp pracowników, nieobeznanych z przed
miotem.

Osobom, poświęcającym się powyższemu ba
daniu ptaków , można polecić następujące 
dzieła:

Dla obeznania się z terminologiją ornitolo
giczną: 1) K. Tyzenbauz: „Zasady ornitolo
gii.” Wilno, 1841.

Do oznaczenia gatunków:
2) Keyserling und Blasius: „Die W irbel- 

thiere Europas.” Braunschweig, 1840.3) Tacza
nowski: „Ptaki krajowe.” Kraków, 1882, 
2 tomy; do oznaczenia jaj: 4) Taczanowski: 
„Oologija ptaków polskich,” Warszawa, 1862, 
z „Atlasem ja j ptasich,“ przez K. hr. Tyzen- 
hauza.

Do poinformowania się co do sposobu spo
strzeżeń fenologicznych w świecie zwierzęcym:
5) K. Fritsch: „Instrucktion fur phiinologi- 
sche Beobachtungen ans dem Pflanzen und 
Thierreiche.” Wien, 1859.

Nomenklatury radzimy używać takiej, j a 
kiej użył Taczanowski w „Oologii ptaków pol
skich,” 1862.

Ubite lub zdobyte rzadsze okazy, a szcze
gólnie te, których oznaczenie nastręczyłoby 
trudności, najlepiej jest odsyłać w Królestwie 
Polskiem do Gabinetu zoologicznego przy 
uniwersytecie w Warszawie, a w Galicyi do 
Muzeum Włodzimierza hr. Dzieduszyckiego 
we Lwowie.

In s tru k c y ja .

I.

Określenie granic okolicy z dodaniem tre
ściwego opisu jej topograficznych właściwości.

II .

1) Jak ie gatunki ptaków są powszechnie 
znane (pospolite) i jakie mają miejscowe 
nazwy?

2 ) K tóre gatunki zostają przez cały rok 
w danej okolicy (ptaki miejscowe czyli stale)?

3) K tóre gatunki zmieniają miejsce pobytu 
podług pór roku.

4) K tóre gatunki tylko na przelocie (na 
wiosnę lub w jesieni, albo w obu tych porach) 
bywają spostrzegane.
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5) K tóre gatunki są uważane w danej oko
licy jako nadzwyczajne pojawy i co się uważa 
za przyczynę ich zjawienia się?

6) K tóre gatunki w badanej okolicy są 
rzadkie, nieliczne albo pospolite?

7) K tóre gatunki znajdują się równocze
śnie i na równinach i w górach i do jakiej 
wysokości (pionowy zasiąg) przebywają w tych 
ostatnich ?

8) Czy spostrzegano, aby pewien gatunek 
uderzająco się rozmnażał, albo liczebnie 
zmniejszał; aby z rozmnażaniem się jednego ga
tunku, inny znikał albo się przerzedzał; czy 
dzieje się to z powodu, że zmianie uległy wa
runki, z jakiemi każdy gatunek je s t związany, 
albo z jakiej innej przyczyny?

9) Czy w badanej okolicy brak ptaków po
spolitych (np. wróble, jaskółki, sroki i inne) 
i co się uważa za przyczynę ich nieobecności?

10) Czy zauważano w zimie ptaki wędrowne 
letnie (Sommervógel), lub w lecie ptaki zimo
we (Wintervógel)? Jakie to były gatunki?

11) Czy u jakich gatunków spostrzegano 
stałe zmiany w ubarwieniu? Między któremi 
gatunkami spostrzegano mięszańce?

12) Czy spostrzegano w naszych górach 
sępa płowego (Y ultur fulvus, Briss), sępa ka
sztanowatego (Y. cinereus Sav.); orła cesar
skiego (Aąuila imperialis, Cur.), wrończyka 
żółtodziobego (Corvus pyrrhocorax L.); dro
zda skalnego (Turdus saxatilis Lath.); drozda 
Naumanna (Turdus Naumanni, Temm.); wró
bla skalnego (Fringilla petronia L.); czyżyka 
alpejskiego (Fringilla citrinelła L.); jeżyka 
górskiego (Cypselus melba L.); kuropatwę 
skalną (Perdix saxatilis Mey. et Wolf)?

13) Czy spostrzegano, by ptak, który pe- 
wnemi właściwościami różni się od wszystkich 
innych swego gatunku, do tej samej okolicy 
powracał przez większą liczbę lat?

I I I .

Co do przelotów należy notować:

1) Pierwsze pojawienie się.
2) Przybycie głównej masy.
3) Przybycie spóźnionych.
4) Początek odlotu.
5) Odlot głównej masy.
6) Odlot spóźnionych.
7) U których gatunków na wiosnę spo

strzegano odwrót i jakie przyczyny mogły to

spowodować? Czy w odwrocie biorą udział 
wszystkie osobniki pewnego gatunku, czy tyl
ko ich część; kiedy i przy jakim stanie powie
trza ptaki te powróciły?

8) Kierunek przelotów w ogólności i od
dzielnych gatunków w szczególności; pora dnia 
(dzień lub noc), w której odbywa się przelot.

9) Stan pogody, kierunek wiatru i tempe
ra tura powietrza (według termometru) w dniu 
spostrzeżeń, a przy niezwykłych przelotach 
2 lub 3 poprzednich i następnych dni.

10) K tóre gatunki widziano ciągnące z wia
trem, a które pod wiatr?

11) K tóre i jakie miejsca danej okolicy 
ptaki wybierają na spoczynek? Różnica tych 
miejsc spoczynku stosownie do pory roku i po
wód odwiedzania takowych?

12) Czy uczyniono spostrzeżenie, by samce 
i samice, młode i stare ptaki pewnych gatun
ków osobno lub razem ciągnęły i czy w pierw
szym wypadku przelot w jednym czasie odby
wają?

13) K tóre gatunki okazują się pojedynczo, 
parami, w stadkach albo stadach?

14) Które gatunki przestały wędrować albo 
znikły i co się uważa za spowodowanie tych 
zmian. Zwraca się uwagę na następujące ga
tunki: ścierwnik (Neophron perenopterus Sa- 
vign.), orzeł cesarski (Aquila imperialis Cuv.), 
sokół rarog (Falco laniarius Reichb.), pustu- 
łeczka (Falco ceuctris Frisch), sowa mszarna 
(Strix microphthalmus Tyz.), sowa urałska 
czyli długoogonowa (Strix uralensis Pall.), 
wronka pszczołożer (Merops apiaster L.), 
drozd obrożny (Turdus torąuatus L.), drozd 
skalny (T. saxatilis Lath.), drozd modry (T. 
cyaneus L.), kwiczoł (T. pilaris Gesn.), sko
wronek kalandra (Alauda calandra L.), pasterz 
różowy (Pastor roseus Temm.), wroniec (Cor- 
vus corone L.), orzechówka (Nucifraga caryoca- 
tactes Temm.), poćwierka potrzeszcz (Embe- 
riza milliaria L.), ortolan (E. hortulana L.), 
kulczyk (Fringilla serinus L.), łuskowiec (Co- 
rythus enucleator Cuv.), dziwonija (Carpoda- 
cus erythrinus Gray), krzyżodziób dwupręgo- 
wy (Loxia bifasciata Schys.), dzięcioł trójpal- 
czasty (Picus tridactylus L.), pardwa półno
cna (Tetrao saliceti Teinm.), pustynnik (Syr- 
rhaptes paradoxus Illig.), drop’ wschodni (Otis 
Macąueeni Hardw.), żóraw stepowy (Grus vir- 
go Pall.), warzęcha (Platalea leucorodia L.), 
bocian czarny (Ciconia nigra Bel.) i wszystkie
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gatunki: kormoranów (Phalaerocorax), pelika
nów (Pelecanus), wydrzyków (Lestris), gęsi 
(Anser) i łabędzi (Cygnus).

15) Czy kierunek ciągu zostaje zmieniony 
przez bieg rzeki, przez zgięcia doliny lub góry? 
Czy ptaki oblatują, obchodzą lub przebywają 
górę, napotkaną na drodze ciągu?

16) K tóre gatunki wymijają podobne prze
szkody, a k tóre przez nie przelatują.

IV.
L ą g .

1) J a k  często gnieżdżą się poszczególne 
gatunki badanych ptaków? .

2) K iedy znajdowano pojedyncze zniesienia 
i z ilu jaj składają się one?

3) W jakich odstępach czasu bywają skła
dane pojedyncze jaja?

4) J a k  długo trwało wysiadywanie; czy sa
miec brał w tem udział i kiedy wyręczał sa
micę?

5) N a których jajkach spostrzegano albi- 
nizm, erytryzm i melanizm?

6) U których gatunków i w jakich miejsco
wościach spostrzegano przystosowanie gniazd 
do otoczenia?

7) U których gatunkowi w jakich miejsco
wościach spostrzegano przystosowanie ja j do 
otoczenia?

8) Czy ja jk a  młodych ptaków są odmiennie 
zabarwione i ukształtowane w porównaniu 
z jajkam i starych ptaków?

9) K tóre gatunki użytkują te same gniazda 
do drugiego lęgu w tym samym lub następ
nym roku; które zawsze budują nowe gniazdo?

10) W  których miejscowościach dane ga
tunki ptaków najchętniej się lęgną? w jakiej 
wysokości od powierzchni ziemi znajdują się 
gniazda i z jakiego m ateryjału bywają takowe 
sporządzane?

11) Na których gatunkach drzew lub krze
wów najczęściej bywają zakładane gniazda 
poszczególnych gatunków?

12) U których gatunków spostrzegano nie
normalny sposób gnieżdżenia się, nienor
malną budowę gniazda i czemu to bywa przy
pisywane?

13) Czy osobie spostrzegającej są znane 
większe kolonije lęgowe ptaków, np. czapel, 
mew, rybołówek, gawronów, jaskółek brzego
wych, pszczołożerów, kobczyków i t. d.; gdzie 
się takowe znajdują, z wielu mniej więcej skła

dają się par i czy spostrzeżono ich przybytek 
lub ubytek?

14) Czy są w okolicy znane i gdzie znajdują 
się obecnie używane lub opuszczone gniazda 
orłów i sępów?

V.

Bijologiczne spostrzeżenia wszelkiego rodzaju.
Zachowanie się ptaków przed pojawieniem 

się chorób epidemicznych między ludźmi lub 
zwierzętami; siła odporna ptaków wobec za
raźliwych chorób; zachowanie się ptaków 
przed zmianami powietrza: gradem, burzą 
i t. p. Spostrzeżenia nad pierzeniem się, opar
te na własnych spostrzeżeniach, bardzo są po
żądane.

Z METEOROLOGII.

J e s ie ń  r .  1 8 8 3 .

Po słotnem Iecie, które rolnictwu i całemu 
krajowi nieobliczone szkody wyrządziło, mie
liśmy jesień nadspodziewanie łagodną; o jej 
też przebiegu przytoczymy tutaj niektóre 
szczegóły.

Ponieważ tem peratura w początku W rze
śnia była bardzo podniesiona, przeto burze 
nie przestały odzywać się tu  i owdzie; były 
one wprawTdzie słabsze, aniżeli bywają w lecie, 
ale w każdym razie sprowadzały tenże sam 
skutek, a mianowicie zmianę w stanie powie
trza. Najcieplejszym dniem miesiąca był d. 
2-gi; w nim dosięgało ciepło 22 stopni R. 
w cieniu; właśnie też w tym dniu miano już 
burzę nad wieczorem w Zytyniu, a w nocy bły
skawicę w Warszawie; nazajutrz d. 3-go poja
wiła się burza w Zytyniu i w Tarnopolu, dnia 
4-go w nocy w Zawichoście, a dnia 5 pod M ię
dzyrzeczem i w Lublinie; nakoniec d. 8 wieczo
rem Zawichost miał w czasie ulewy błyskawi
cę bez grzmotów. W śród takiego nastroju 
atmosfery przechodziły od dnia 2-go do 5-go 
W rześnia w całym kraju  deszcze przerywane 
i miejscami ulewne; pomiędzy 6-ym a 10-ym 
słota przybrała większe rozmiary i w niektó
rych dniach (8 ,9 ,10) stała się prawie powsze
chną; woda też na Wiśle pod Zawichostem 
zaczęła przybierać dnia 9 i podniosła się w d. 
11-ym o 4 stopy, co naprowadza na wniosek, 
że podgórze Karpackie nie było także w owym 
czasie wolne od deszczów. Po przejściu tego
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słotnego cza^u ciepło znowu wzmogło się, po
goda wróciła i wytrzymała aż do d. 18 W rze
śnia. W tym bowiem dniu przeciągnęła burza 
przez Lublin i Zawichost, w Warszawie wi
dziano błyskawicę, w Zytyniu zaś miano bu
rzę dn. 19 i 20. Zaraz po tem znowu deszcze 
zaczęły padać w całym kraju, ale tem peratura 
jeszcze nie uległa znacznemu obniżeniu; nastą
piło to dopiero po gwałtownej burzy, która 
w dniu 22 srożyła się na wybrzeżach morza 
Bałtyckiego; w niedługim też przeciągu czasu, 
bo już pomiędzy 23-im a 25-ym tem peratura 
bardzo spadła i w czasie jasnych nocy mieli
śmy przymrozki, ścinające w lód wodę; w dn. 
25-ym przemarzły delikatne rośliny w ogro
dzie botanicznym w Warszawie. Ostatnie dni 
miesiąca były wprawdzie pochmurne, ale zna
cznie cieplejsze i bez deszczu, z wyjątkiem 
d. 30, w którym pod Międzyrzeczem i w W ar
szawie chwilowo deszcz padał, a w Zytyniu 
widziano błyskawicę. W skutek słoty pomię
dzy 22-im a 25-ym woda na Wiśle pod Zawi
chostem zaczęła przybierać d. 23 i w dniu 24 
podniosła się o 6 stóp; w dniu 26-ym znowu 
opadła; pod Warszawą zaś w końcu miesiąca 
był także dość znaczny przybór, ale bez wyle
wu. W e Wr/.eśniu było kilka dni z dość mo
cnym wiatrem, osobliwie około połowy i pod 
koniec miesiąca, lecz wichrów szkodliwych nie 
mieliśmy.

W  porównaniu z r. 1882 był tegoroczny 
Wrzesień nieco słotniejszy i poclnnurniejszy, 
ale równie ciepły; mocne wiatry dawały się 
czuć w obu latach około połowy miesiąca, 
a pierwsze przymrozki przypadły prawie w tych 
samych dniach, a mianowicie pomiędzy 23-im 
i 26-ym.

Październik tegoroczny odznaczał się je 
szcze większą statecznością, aniżeli Wrzesień; 
nie był on wprawdzie bardzo pogodny, gdyż 
jasnych, słonecznych dni było w nim stosun
kowo mało, ale zato ciepły i bez śniegu. Ze 
zjawisk, w tym miesiącu notowanych, zasłu
guje na wzmiankę błyskawica, d. 1-go widzia
na w Płocku i w Lublinie, oraz burza z czę- 
stemi piorunami w Kownie d. 2 Października. 
Deszcze w ogólności były m ałe; pomiędzy 
d. 1-ym a 5-yrn przechodziły tylko miejscami; 
pomiędzy 6-ym i 10-ym zajmowały większe 
przestrzenie, pomiędzy 18 a 27 przytrafiały 
się w niektórych dniach w całym kraju. Tem
peratura uległa obniżeniu raz d. 7 i 8 , potem

około 20-go i nareszcie pod sam koniec mie
siąca; pod zero atoli i to niewiele, schodziła 
ona tylko w czasie jasnych nocy, przymrozki 
też były bardzo lekkie. Mocny wiatr miano 
pod Międzyrzeczem w d. 8, w Zytyniu dn. 12 
i 15, w Warszawie d. 18 i 19; wicher, drzewa 
obalający w Lublinie w nocy z 20 na 21 -go; 
w Zytyniu d. 21 , ałe nieszkodliwy.

Cały miesiąc w porównaniu z Październi
kiem r. 1882 był nader łagodny; bo gdy w ze
szłym roku pomiędzy 13 a 16-ym spadł dość 
duży śnieg w różnych okolicach kraju i znowu 
powtórzył się w dn. 22 i 23-im Października, 
w roku bieżącym wcale go nie widzieliśmy.

Listopad był w bieżącym roku niezwykle 
łagodny, nawet mniej słotny, aniżeli kiedy in 
dziej; mieliśmy wprawdzie podczas jasnych 
nocy częstsze przymrozki, aniżeli w Paździer
niku, ale spóźniona pora roku usprawiedliwia
ła  je  w zupełności. Deszcze niewielkie prze
chodziły prawie co drugi dzień, lecz nie spo
wodowały przeciągłej słoty. Pierwszy śnieg 
z deszczem padał w Warszawie d. 12-go i po
wtórzył się znowu w dn. 15 Listopada; w obu 
atoli razach nie pokrył nawet ziemi. Inaczej 
było w roku zeszłym, gdyż w drugiej połowie 
tego miesiąca mieliśmy kilkustopniowe mrozy; 
śnieg padał dosyć często, a w dn. 17 i 18-ym 
wszystko nosiło na sobie cechy prawdziwej 
zimy.

O całej tegorocznej jesieni można powie
dzieć, że należała do wyjątkowo ciepłych i s ta 
tecznych. Trafia się wprawdzie niekiedy u nas 
w jesieni daleko więcej dni jasnych, aniżeli 
w tym roku, ale tak trwałego ciepła, stosun
kowo niewielkich deszczów i zupełnego prawie 
braku śniegu, już dawno nie mieliśmy.

Jeżeli teraz chcemy mieć obraz o całym 
meteorologicznym roku, przytoczymy główne 
zwroty, które w nim okazywał przebieg atm o
sferycznych stosunków. Otóż zima, jakkolwiek 
niezbyt ostra, przeciągnęła się literalnie do 
końca Marca; dopiero Kwiecień przyniósł 
nam nadzieję oczekiwanej wiosny; był jednak 
chłodny i słotny, całe też życie organiczne 
pogrążone było w śnie zimowym prawie aź do 
końca Kwietnia; jedynym miesiącem wiosen
nym był tylko Maj. Lato w początku dosyć 
pogodne i ciepłe, w dalszym przebiegu burzli
we, a w czasie żniw i zbiorów zupełnie słotne. 
Ze wszystkich pór roku wyróżniała się tylko 
jesień swoją łagodnością, o czem już wyżej
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nadmieniono. .Na jednę jeszcze okoliczność 
wypada tu taj zwrócić uwagę, a mianowicie na 
stan zachmurzenia nieba w ciągu całego roku. 
Kto bliżej zajmował się tym przedmiotem, te
mu nietrudno było zrobić to spostrzeżenie, że 
w bieżącym roku liczba dni zupełnie jasnych, 
niezachmurzonych, była w ogólności nader 
mała, przynajmniej daleko mniejsza, aniżeli 
zwykle bywa, zato jasnych nocy mieliśmy zna
cznie więcej, niż w innych latach. Ta niepro- 
porcyjonalność w zachmurzeniu dni i nocy 
stanowiła, rzec można, jednę z najwybitniej
szych cech minionego roku. K.

WZMOCNIONA LAMPA GAZOWA SIEMENSA.
Od czasu, jak  na polu elektro-techniki roz

począł się ruch, a światło elektryczne stanęło 
do walki z gazowem, napotykamy usiłowania 
zbudowania lamp gazowych, dających światło 
o znacznem natężeniu.

Przy dzieleniu światła na drobne ogniska, 
np. mające natężenie po 16 świec, gaz jest da
leko tańszy od elektryczności i z tego powodu 
przemysł gazowy niewiele jest na tem polu za
grożony przez elekti-yczność, lecz przy użyciu 
silnych ognisk, których natężenie liczy się na 
1000 świec, światło elektryczne je s t stosunko
wo tańsze. W  portach, na placach wielkich, 
miast, na dworcach kolei i t. p., światło elek
tryczne jest już dziś zaprowadzone, a jego bia
łe promienie urągają oświetleniu gazowemu, 
które przy niem zdaje się brudno-żółte. W  tym 
ostatnim przypadku gaz został stanowczo za
grożony przez elektryczność. Potrzeba rodzi 
nowe pomysły. Przemysł gazowy w ostatnich 
latach został wzbogacony nową lampą, zbudo
waną przez braci Siemens, k tóra może mieć 
rozmaitą wielkość i odpowiednio do tego da
wać światło o natężeniu od 40 do 1000 świec, 
czyli, że najsilniejsze z nich dają ogniska świa
tła  o natężeniu już równem lampom łukowym 
elektrycznym. Nadto, ilość gazu, potrzebna do 
wytworzenia światła o pewnem natężeniu w tej 
lampie je s t mniejsza od tej, k tórą zużywają 
zwyczajne uliczne palniki przy wytwarzaniu 
tejże samej ilości światła, czyli, że lampa Sie
mensa, będąc silnem ogniskiem światła, wy
twarza go stosunkowo taniej, niż dzisiaj po
wszechnie używane lampy do oświetlenia ulic. 
Cel ten został osiągnięty na tej zasadzie nau

kowej, iż ta  część ciepła, wytwarzającego się 
przy spaleniu gazu w przystępie powietrza, 
która w zwyczajnej lampie jes t bezużytecznie 
tracona, została w lampie Siemensa zużytko
wana do ogrzania do znacznej tem peratury 
gazu oświetlającego i powietrza przed ich doj
ściem do palnika.

Zasadnicze części lampy wzmocnionej są 
przedstawione na rysunku fig. 1. Gaz do pal
nika doprowadza ru ra  A, opatrzona dwoma

kranami, z któ
rych pierwszy słu
ży do uregulowa
nia ilości dopły
wającego g a z u ,  
drugi zaś do za
mykania i otwie
rania gazu w chwi
lach zapalania i 
gaszenia lampy. 
Gaz po przejściu 
przez rurę A, na
pełnia zbiornik C, 
z którego wypły
wa przez 40 ru
rek D, ustawio
nych w koło, a na 
ich końcach spala 
się. — Powietrze, 
przenikając przez 
otwory E , pod
nosi się do góry 
kanałem, obej mu- 
jącym w s o b i e  
zbiornik C i przez 
otwory E  przeni
kając, w palni
kach mięsza się 
z gazem oświetla
jącym, nadto po
wietrze jest do
starczane kana
łem zewnętrznym, 

obejmującym dopieroco opisany. R ura że
lazna, stanowiąca zewnętrzne otoczenie całej 
lampy, jest w górze opatrzona walcem szkla
nym, podobnym do używanych przy naszych 
lampach, który ochrania płomienie P  od wia
tru, a jako przezroczysty, przepuszcza promie
nie światła. W ewnętrzna rura (rękaw) lampy 
jest zakończona w górnej części walcem otwar
tym porcelanowym, który jest jednak niższy



Nr. 52. W SZECHŚW IAT. 823

od obejmującego go szklanego. N a zakoń
czenie opisu powiemy, że przez kanał K , prze
strzeń J  i krzywą rurę H , wnętrze lampy łą
czy się z rurą żelazną G, stojącą ponad lampą 
i stanowiącą zwyczajny komin.

Gdy gaz spala się w 40 palnikach F , wów
czas powietrze, zawarte w kominie G, wygrze
wa się kosztem ciepła promienistego ogniska, 
a jednocześnie warstwa powietrza, znajdująca 
się ponad płomieniem, unosi się ku górze i 
w części przez otwór lejkowaty, na dół zwró
cony, przenika do komina G; tym sposobem 
wywołany ruch powietrza w kominie, pociąga 
powietrze z rury H, która znajduje się zaraz 
poza lejkowatym otworem; w tym przypadku 
jes t działanie takie samo, jak  w pulweryzato- 
rach, w których ruch powietrza pociąga za so
bą ciecz i w postaci pyłu płynnego ją  unosi. 
T ak wytworzone ssanie gazów z rury H  do 
komina G, przenosi się przez J  i kanał K do 
wnętrza paleniska lampy i wszystkie płomyki, 
sięgające swemi ostremi końcami do górnego 
brzegu walca porcelanowego, są na wewnątrz 
do lampy wciągane. Płomień tej lampy, wi
dziany zbliska, przedstawia się jako korona 
kwiatowa, złożona z 40 świecących płatków, 
których końce zwracają się do wnętrza koro
ny, kiedy środkowe części płomyków wychyla
ją  się na zewnątrz, omijając brzeg ostry, znaj
dujący się w dolnej części walca porcelanowe
go; płomień ten, widziany z pewnej odległości, 
jak  to ma miejsce, gdy lampa jes t umieszczo
na na słupie np. ulicznym, wydaje się kulą 
świetlaną.

Produkty spalenia, wznoszące się ponad 
płomieniem, posiadają bardzo znaczną tem pe
raturę i zazwyczaj tworzą prąd, idący ku gó
rze; w lampie dopieroco opisanej wciągane 
do wewnątrz kanału K, wygrzewają ściany 
jego i zbiornika J  do znacznej temperatury. 
Ponieważ wszystkie ściany, oddzielające od 
siebie kanały lampy są z żelaza i z sobą w od
powiedni sposób powiązane, przeto w kolei 
czasu cała masa lampy przybiera dosyć zna
czną temperaturę. Gaz oświetlający, przecho
dząc przez zbiornik C, wygrzewa się do wyso
kiej temperatury przed dojściem do palników; 
to samo da się powiedzieć o powietrzu, dostar- 
czanem do płomieni w sposób powyżej już 
wzmiankowany. W  lampach gazowych zwy
czajnych część ciepła, wytwarzającego się przy 
chemicznym procesie, jaki zachodzi podczas

palenia się, zużywa się na wygrzanie nowo do
pływającego gazu i powietrza do temperatury, 
przy której może nastąpić ich połączenie che
miczne. W  lampie, w mowie będącej, to wygrza
nie dokonywa się kosztem ciepła, uniesionego 
przez produkty spalenia z płomienia przy jego 
opuszczaniu. Tym sposobem część ciepła jest 
napowrót lampie zwrócona i z tego powodu 
wynalascy nazwali ją  regieneratywną ze wzglę
du, że światło w tej lampie otrzymuje się da
leko mocniejsze z tej samej ilości gazu. Może 
właściwiej nazwać ją  popolsku l a m p ą  w z mo 
c n i o n ą .

Wynalascy podają następujące liczby dla 
lamp ich wynalazku:
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IV 2 0 0 -  250 35— 45 5,6
I I I 350— 450 60— 90 5,3
I I 600— 700 130— 180 4,2
I 1400—1600 300— 400 4,2

00 2400 -  2600 650— 750 3,5
000 3 800-4000 1000—1100 3,5

Liczby, dopieroco przytoczone wykazują, że 
lampy większe są bardziej ekonomiczne od ma
łych. Przy porównaniu tych lamp ze zwyczaj- 
nemi szczelinowemi palnikami wypada, że one 
dają światło o 50%  do 60%  taniej.

Lampa powyżej opisana, a przedstawiona 
na fig. 1-ej, jest oznaczona w tabliczce dopiero
co przytoczonej przez I. Szereg prób, wyko
nanych z tą  lampą przekonał piszącego, że 
ilość gazu, k tórą ona zużywa, jest rzeczywiście 
taką, jak  podaje Siemens; lecz podczas dnia 
potrzeba, żeby ciągle w tej lampie znajdo
wał się mały płomień, który lampę utrzy
muje w stanie ogrzanynl; wówczas wieczo
rem, przy dopuszczeniu większej ilości gazu 
spalenie będzie prawidłowe, kiedy lampa nie 
wygrzana, zapalona kopci i nie wydaje prawi
dłowego światła.

A zatem do liczb, podanych przez Siemen
sa, należy jeszcze obliczyć odpowiednią ilość 
gazu, zużywającego się na wygrzewanie lampy 
podczas dnia. Oznaczenia, dokonane dla lamp 
tego systemu, od pewnego czasu ustawionych
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na słupach wodociągowych na placu T eatral
nym w Warszawie, dały liczby, z których wy
pada, że jedna lampa potrzebuje tyle gazu, co 
10 zwyczajnych palników warszawskich, a na
tężenie światła, otrzymanego w tej lampie, ró
wna się 20 płomieniom ulicznym, czyli, że 50%  
zużywa gazu mniej, niż zwyczajne lampy. 
Czyli, jeżeliby chcieć zapomocą obecnie uży
wanych płomieni otrzymać światło równe lam
pie Siemensa I, należałoby tych palników 
użyć 20 ; za gaz, któregoby w ciągu roku te p a l
niki zużyły więcej niż lampa Siemensa, mia
sto musiałoby zapłacić rs. 245. W prawdzie kon- 
serwacyja takiej lampy jest dosyć kosztowna, 
wyniesie około 3 rubli miesięcznie, a zatem 
36 rubli rocznie, lecz po strąceniu tego wyda
tku z sumy powyższej, pozostaje jeszcze zysku 
około rubli 200 , czyli suma, przenosząca war
tość samej lampy.

Lampy Siemensa większych wymiarów, niż 
podana na fig. 1-ej, nie posiadają wcale rury 
bocznej H , k tóra szpeci samą lampę, lecz ru ra  
kominowa wchodzi do wnętrza kanału K  i do
sięga swoim końcem aż do przestrzeni J ;  
o działaniu tych lamp piszący nic mówić nie 
może, ponieważ z niemi prób nie dokonywał.

E. D.

L I S T Y  l  P O D R O Ż Y .
przez

J ó z e f a  S ie m ir a d z k ie g o .

(D okończen ie).

20-go Czerwca opuściliśmy Cechcech w za
miarze odbycia wyprawy na tapiry w stronę 
miasteczka Chunchi, gdzie, jak  nas zapewnio
no, nie są rzadkie. W  Alausi miano nas bliżej 
poinformować, tam  więc skierowaliśmy na
przód nasze kroki. Spuszczamy się w dół po 
nienajlepszej drodze. O 1000 stóp niżej krajo
braz zmienia się znowuż zupełnie: mamy przed 
sobą głęboką bezleśną kotlinę, w której środ
ku mieści się miasteczko Alausi, stolica kan
tonu tegoż nazwiska. Pomimo, iż dno kotliny 
niema więcej ńad 7500 stóp wysokości, lasu 
brak tu  zupełny, a na opał służą rózgi tak 
dobrze, że pewnego razu koń mój, wygłodzo
ny długą drogą, zjadł połowę paliwa, przygo
towanego na pieczenie chleba. G runt porosły

niską murawą, na której widzimy zrzadka 
rozsiane świecznikowate kaktusy, pękate opun- 
cyje i liczne agawy, których wysokie, okryte 
kwiatem łodygi, podobne do słupów telegra
ficznych, szczególniejszy charakter nadają 
krajobrazowi; jestto  typowa roślinność sier- 
rańska, k tórą odtąd wszędzie w bezleśnych 
a uprawnych okolicach napotykamy.

Porozumiawszy się z najsłynniejszym my
śliwym z okolic Chunchi, Scypijonem Zam- 
brano, który się podjął za umiarkowaną b ar
dzo cenę tap ira  nam dostarczyć, postanowili
śmy zaraz po Bożem Ciele wyruszyć w drogę. 
W iliją Bożego Ciała ruch w miasteczku wielki; 
mnóstwo spalonych szmermeli i fajerwerków 
biegających wśród publiczności, sprawia nie
zmierną uciechę gromadom małych i sta
rych dzieci, których tu  jak i wszędzie na świe
cie niebrak; na zakończenie puszczono papie
rowy balon, co nie je s t rzeczą tak łatwą w tu- 
tejszem rozrzedzonem powietrzu. 24-go Boże 
Ciało — fest i uroczystość w Alausi, urozmai
cona oprócz muzyki, szmermeli i rakiet 
(w dzień!) pojawieniem się tancerzy indyj
skich. Tuzin chłopaków (yambus), ubranych 
w białe tuniki, haftowane czerwono, kolorowe 
chustki na szyi, korony na głowie i różno
barwne wstęgi, wplecione we włosy, wykony
wa taniec w przysionku kościoła w około je 
dnego z towarzyszy, leżącego krzyżem na progu; 
pobrzękując dzwoneczkami, uwiązanemi w ko
le i dotykając go długiemi laskami, skaczą 
przez niego, układają laski na nim, wykony- 
wając rozmaite skoki i figury kabalistyczne, 
poczem pseudoumarły przeciera oczy, wstaje 
i puszcza się w pląsy razem z innymi; nie 
umiano mnie objaśnić, co ten taniec symboli
czny ma oznaczać, to tylko pewna, że datuje 
od bardzo dawna, od czasów pogańskich. 
Ceremonii tej przygrywa osobliwsza muzyka, 
reprezentowana przez Indyjanina, opatrzone
go w bęben indyjski, z wydrążonej tykwy zro
biony i flet trzcinowy. Niezależnie od tego, 
orkiestra w kościele na chórze, skleconym 
z trzciny, wygrywa kankana z pani Angot 
w najlepszej wierze. Tańcom młodzieży przy
patruje się z powagą dwu starszych i pijanych 
naturalnie Indyjan, „dansantes“ w bogatych 
strojach bardzo starożytnych, złożonych z dłu
giej tuniki i spodni z delikatnej białej tkani
ny, haftowanych a  jour; tunikę spina szeroki 
karmazynowy pas, suto srebrem galonowany,
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ozdobiony sznurami* starych hiszpańskich pia- 
strów; kolorowa peleryna i barwiste szerokie 
wstęgi, zwieszające się z ramion aż do ziemi, 
oraz wielki filcowy kapelusz w strusie pióra, 
wstęgi i mnóstwo świecidełek przybrany, do
pełnia stroju. Grłowa, obyczajem górali, owi
nięta chustą. Owi dąnsantes razem z opisany
mi wyżej chłopakami tańczą przed procesyją 
przy akompaniamencie jakiejś wesołej poleczki 
lub Offenbachiady, stanowiących zwykły re
pertuar miejscowej orkiestry.

25-go Maja wyjechaliśmy z Alausi, ażeby 
się złączyć z p. Zambrano. Droga prowadzi 
jednym ze stoków głębokiej doliny, a raczej 
wąwozu, przez który płynie rzeka Chanchan. 
Krajobraz dziki i jałowy: strome, skąpą tra 
wą porosłe lub całkiem z roślinności ogołoco
ne urwiska, olbrzymie głazy, rozsiane po dro
dze, której w porze deszczów za żadne skarby 
nie podjąłbym się przejechać, tak dalece jest 
się na każdym kroku narażonym na skręcenie 
karku — oto i wszystko. W  gorącej dolinie 
rzeki roślinność obfita. Wysmukłe jak  nasze 
topole wierzby kordylijerskie (Salix Humbold- 
tiana), poniżej Bugnac niskie i gęste mimozy 
i akacyje, gdzieniegdzie małe plantacyje trzci
ny cukrowej, na stokach zrzadka rozsiane 
kaktusy, opuncyje, okryte czerwonym owocem 
przedstawiają tu świat roślinny; gdzieniegdzie 
wspaniała szkarłatna Passiflora lub piękny 
różowy kwiat Taxonii pieści oko nasze, znu
żone jednostajnym szarym krajobrazem, ma
jącym wiele wspólnego z suchem pomorzem 
Guayaąuilskiem. Po kilkugodzinnej jeździe 
stanęliśmy w Guataxi, majętności p. Zam bra
no, gdzie nas nadzwyczaj gościnnie i serde
cznie przyjęto. Następnego dnia liczną kal- 
wakatą udaliśmy się na miejsce łowów. Prze
bywszy dwie rzeki w bród i wdrapawszy się 
na stromą górę, bardzo trafnie nazwaną „Oue- 
sta de sufraimentos“ (góra cierpień), stanęli
śmy w Paccha, skąd już w regijon leśny za
puścić się trzeba było. Wciąż jeszcze pnąc się 
w górę, przejechaliśmy „vaqueryją,“ mocno 
przypominającą stereotypowe obrazki szała
sów alpejskich; ten sam szałas z gałęzi skle
cony, ten sam płot z olbrzymich i koszlawych 
pniaków, też same białe kozy i tłuste bydło, 
też same góry na widnokręgu — tylko zamiast 
szwajcarskiego romantycznego pastuszka bru
dna i potwornie brzydka Indyjanka. Stąd 
już las się zaczyna. Droga gorsza od wszyst

kich, jakie znałem dotychczas; na szczęście 
mamy teraz porę suchą, t. j. że błoto bez nie
bezpieczeństwa utopienia się przebyć można. 
Około czwartej z południa, przebywszy kilka 
prześlicznych polanek, bujną trawą porosłych, 
stanęliśmy w schludnej osadzie La Union, na 
9000 stóp wysokości położonej, gdzie cen
trum operacyi założono. Osada zaledwie kilka 
lat istnienia liczy; zewsząd się rozlega odgłos 
siekiery pracowitego pioniera, odbierającego 
dziewiczym lasom ich odwieczną własność; 
gdzieindziej kołyszą się złote kłosy przepy
sznego maisu lub zielenią pola kartofli, oki, 
majoko i bobu, jedynych roślin, jakie na tej 
wysokości dochodzą. Szczególniejszy urok la
som tutejszym nadaje niezmierna obfitość 
drzewiastych paproci, której równą dotych
czas tylko w drodze z St. Pierre do Basse- 
Pointe na Martynice widziałem. Prosty, cie
mny pień, pokryty siecią bezkształtnych wy
cisków, jak  kopalne Sigillaryje o bujnej, prze
ślicznej, jak  najdelikatniejsze koronki, koro
nie — dostarcza najlepszego i najtrwalszego 
budulca tutejszym osadnikom. Jesteśm y na 
samym szczycie jednego z licznych rozgałę
zień zachodniego łańcucha Andów. Bliskość 
gorącej doliny Chanchanu wpływa prawdopo
dobnie na to, iż pomimo znacznej wysokości 
las tu jest jeszcze potężny i wspaniały, a g ra
nica jego sięga tu  znacznie wyżej, aniżeli 
w Cechcech.

* *
*

Nazajutrz po naszem przybyciu, kilkunastu 
Indyjan z parą tuzinami psów wyruszyło pod 
przewodnictwem naszego gospodarza, młodzień
ca herkulesowej siły i indyjskiej wytrwałości, 
do lasu. Trzeba też być Indyjaninem lub co- 
najmniej w kordylijerskim lesie się urodzić 
i wychować, ażeby módz, nie mówię, chodzić, 
lecz gonić zwierza w gąszczu chuskeowym, 
który dla Europejczyka bez pomocy noża nie
przebytym się zdaje, przez wąwozy tak strome, 
że się na nie zdaleka nawet ze strachem spo
gląda; trzeba mieć instynkt Indyjanina, ażeby 
się nie zgubić w tym lesie bez końca.

Tapir żyje wśród gąszczu wijącej się wą
skolistnej trzciny (chuskea), której liśćmi się 
żywi. Ścieżki, któremi chodzi i szeroki trop 
jego spotkać nietrudno; inna rzecz samego 
zwierza dostać. Przez cztery dni wracali 
strzelcy zziajani, spoceni, z odzieniem poszar-
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panem w szmaty — bez rezultatu: zwierz był 
zwinniejszym od nich, szybszym od psów — 
„uciekł i zmylił pogonie." Czwartego dnia 
wreszcie spotkano trop świeży: rozbiegli się 
ludzie zbrojni w arkany lub lance na wszyst
kie strony; psy puszczono i niedługo ruszono 
zwierza z legowiska. Myliłby się kto, sądząc 
z postaci tapira, że jestto  zwierz ciężki i leni
wy — biega szybko i wytrwale — zadaniem 
myśliwych jes t gonić go przez góry i lasy je 
szcze szybciej i jeszcze wytrwałej. Nareszcie 
zwierz zmęczony pogonią, wpada do pierwsze
go wąwozu i w kryształowej wodzie górskiego 
strumienia przybiera postawę obronną: małe 
oczki ogniem mu błyszczą; krótka trąba, pod
niesiona w górę, grozi prześladowcom stru
mieniem wody, zdolnym człowieka z nóg zwa
lić, a biada mu, gdy padnie: rozjuszony zwierz 
rzuca się na nierozważnego myśliwca, depce 
go ostrą racicą i gryzie zarazem jak  rozjuszo
ny odyniec. Lecz godziny puszcz mieszkańca 
już policzone: kilku Indyjan zarzuca mu lasso 
na szyję i po chwili pada uduszony lub prze
szyty lancą. Sic transit gloria mundi.

Radość wielka panowała w La Union, gdy 
z pomyślną wieścią przyszli myśliwi, przyno
sząc na dowód prawdy kawał mięsa z upolo
wanej zwierzyny. Do późnej nocy krążyły kie
liszki w naszej ubogiej izdebce; do późnej 
nocy rozlegały się rzewne tony dwu flecistów 
miejscowych, którzy nam za najlepszą orkie
strę starczyli.

Nazajutrz po śniadaniu wyjechaliśmy na 
spotkanie Indyjan, niosących z głębi lasu 
skórę i mięso tapira . N a jednym z zakrętów 
leśnej ścieżki spotkaliśmy pochód, złożony 
z około 10-iu Indyjan, uzbrojonych w krótkie 
lecz mocne lance i uginających się pod ciężarem 
mięsa potwora; nie zostawiono na miejscu ani 
kawałeczka, ma to być bowiem środek uni
wersalny przeciwko wszelkim chorobom, ludz
kość trapiącym; racice uważają tu  za dosko
nały medykament na epilepsyją. Co do mnie, 
wątpię o owych lekarskich własnościach, przy
znać zato muszę, że mięso tapira jes t wyśmie
nite. Skóra potwora, przewieszona przez sio
dło chudej szkapy, zamykała pochód. Zrazu 
wierzyć nie chcieliśmy, że tap ira  mamy przed 
sobą, tak podobną jes t sierć tegoż do sierci 
kordylijerskiego niedźwiedzia (Ursus ornatus), 
lecz dość było spostrzedz olbrzymią łopatkę, 
dźwiganą przez jednego z Indyjan i parę że

ber u drugiego, ażeby się przekonać o pożą
danej prawdzie. Tegoż dnia jeszcze skórę 
sprowadziliśmy do Guabalcon, majętności na
szego Nemroda, gdzieśmy pozostawili potrze
bne do jej preparowania narzędzia. Dwa 
dni następne zajęło nam skrobanie, czyszcze
nie i garbowanie skóry. Gdyśmy ją  nareszcie 
zawiesili na belce pułapu, ze spokojnem su
mieniem mogliśmy wyruszyć do Guataxi, gdzie 
nas z niecierpliwością oczekiwano, gdyż zbli
żał się dzień patrona p. Zambrano. Chcąc 
niespodziankę zrobić ojcu, nasz gospodarz po
stanowił na dzień imienin sprowadzić parę 
dzikich byków, bez których w hiszpańskiej 
Ameryce żadne większe święto obejść się nie 
może. Nie omieszkaliśmy skorzystać z tak do
skonałej okazyi zobaczenia nowego dla nas 
widowiska, tembardziej, że młody Zambrano 
miał sławę najlepszego jeźdźca, poskramiacza 
byków i torreadora w okolicy. Dwie godziny 
znanej już nam drogi i kawalkata nasza s ta 
nęła wT Paccha, skąd byki sprowadzać miano. 
Natychmiast wyruszyli Indyjanie pastuchy 
(yaąueros) z psami do lasu, wyganiać dzikie 
bydło na równinę. Czekaliśmy tak dość dłu
go, gdy krzyki Indyjan i ujadanie brytanów 
dało nam znać, iż znaleziono pożądane stado. 
AV chwilę potem wśród krzyków i szczekania 
wypadło z lasu w całym pędzie, łamiąc gałę
zie i krzaki, kilkanaście sztuk pięknego bydła, 
jak  wicher przeleciały koło nas i rozsiały się 
po polanie. W  jednej chwili byliśmy wszyscy 
na siodłach. Obaj bracia Z. puścili się w po
goń za stadem ; świsnęło lasso Scypijona i 
piękny bułany byczek oddzielił się od stada, 
robiąc najmożliwsze wysiłki urwania się z lin
ki. Napróżno: jeden z Indyjan zarzucił mu 
drugą pętlę na rogi; skrępowano go jak  nie
mowlę, zdjęto lasso i na długiej linie uwiąza
no do drzewa. Pienił się ze złości, tarzał, 
wierzgał, bez skutku, musiał się pogodzić 
z losem odbycia podróży do Guataxi. Z dru
gim więcej było roboty i w końcu drapnął; 
złapano więc krowę, wypróbowawszy wprzód, 
iż jest dość dziką, ażeby się opłaciła zabawa. 
Nigdy nie zapomnę tego widoku; podobnej go
nitwy i na tle takiego krajobrazu prawdopo
dobnie drugi raz w życiu nie zobaczę: jeździec, 
zda się, zrósł się z wierzchowcem, rozumne 
zwierzę zda się zgadywać myśli swego pana— 
to goni, to ucieka, to zręcznym ruchem usuwa 
się z przed samych rogów rozjuszonego zwie
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rza; widzowi zdaje się, że jestto wszystko za
bawką arcyłatwą i bezpieczną, a jednak jeden 
krok fałszywy, jeden ruch niezręczny, a jeź
dziec wraz z koniem może się znaleść naszpi
kowanym na ostre rogi dzikiego bydlęcia. 
Głównym sekretem „torreadora,“ a jest nim 
każdy Hiszpan i południowy Amerykanin od 
urodzenia, jest dotrwać do ostatniej chwili na 
miejscu i w chwili uderzenia rozjuszonego 
zwierza usunąć się zręcznym półobrotem na 
bok, byk bowiem w gniewie zamyka oczy i śle
po rzuca się na jaskrawe poncho torreadora.

Głodni i zmęczeni zajechaliśmy wreszcie do 
chaty pastucha, gdzie nas znajoma już czytel
nikowi szpetna i brudna Tndyjanka oczekiwa
ła  z sutą ucztą, złożoną z gotowanego maisu 
i twarogu. Pokrzepiwszy się, odjechaliśmy 
z powrotem.

Około 4-ej z południa usłyszeliśmy znany 
odgłos trąby (vocina), którą pastuchy w gó
rach ostrzegają podróżnych, gdy dzikie bydło 
prowadzą. Trąba ta, przypominająca tonem 
swym litewskie rogi z brzozowej kory, składa 
się z grubej rury bambusowej, długiej na l ' / 2 
metra, z osadzonym w kształcie munsztuka 
zwykłym rogiem wołowym. Niezadługo nad
ciągnęła karawana: dwa byki uwiązano mo- 
cnemi linkami do rogów dwu krów łaskawych, 
dwie dzikie krowy trzymało dwu silnych Indy
jan. Uwiązano je  w ogrodzie, ażeby wypoczęły 
po drodze.

Nazajutrz, na Św. Antoni fest wielki, t. j. 
picie anyżówki na wielką skalę, ilość bowiem 
takowej stanowi w Sierra miarę uroczystości. 
Podochoceni ichmoście, ba, panie nawet 
z chusteczkami w ręku, wszystko to wyległo 
na zabawę z bykami, naturalnie dla bezpie
czeństwa uwiązanemi na długiej lince. Jeden 
z synów domu przewiązał bykowi linkę wpół 
ciała i bez innych dodatków dosiadł go z ostro
gami, ku wielkiej uciesze publiczności. Nasz 
młody gospodarz dokazywał cudów waleczno
ści i siły: złapać dzikie bydlę za rogi i w jednej 
chwili obalić je na ziemię, jestto dlań fraszka! 
Trwały święta i pijatyka z niemi nierozłączna, 
dni kilka, nareszcie czas już był się do drogi, 
zabierać. Z żalem pożegnawszy zacną rodzinę 
pp. Z., 20-go Czerwca odjechaliśmy do Alausi. 
Wiadomości, któreśmy tam zastali, nie były 
pocieszające: komunikacyje wciąż przecięte, 
oblężenie Guayaquilu trwa dotąd, o powrocie 
niema co myśleć; tymczasem amunicyja i za

pasy nam się wyczerpały. Nie pozostawało 
nic innego, jak czekać jeszcze. Postanowili
śmy więc skorzystać z mimowolnej zwłoki i od
być wycieczkę do Riobamba dla poznania 
słynnego króla Andów.

O ZM YS ŁA CH.
przez

M .  S ie d le w s k ie g o .

(D okończenie).

Doznając wrażenia dotykowego, nietylko 
oceniamy jego jakość i siłę, lecz nadto czuje
my, jakie miejsce skóry podrażnionem zostało. 
Zdolność lokalizowania w ten sposób wrażeń 
nazywamy zmysłem przestrzennym skóry, 
przyczem jednakże użycie słowa „zmysł11 nie 
oznacza bynajmniej, by w osnowie tej zdolno
ści leżał osobny aparat nerwowy, osobny or
gan. Dzięki lokalizacyi poznajemy wielkość 
i kształt podrażnionej powierzchni skóry, któ
re to własności przenosimy wprost na przed
mioty zewnętrzne. Delikatność tego zmysłu 
nie jes t wszędzie jednakową. Mierzy się ją  
za pomocą cyrkla w ten sposób, iż się oznacza 
dla każdej miejscowości skóry minimum rozsu
nięcia nóżek cyrkla, przy którem można od
czuć podwójne ukłucie; delikatność zmysłu 
przestrzennego jest odwrotnie proporcyjonalną 
do wartości owego minimum, albowiem dokła
dność oznaczenia jakiegokolwiek punktu 
w przestrzeni jest tem większą, im bliźszemi 
są sąsiednie punkty, od których go odróżnić 
można. W  ten sposób znaleziono, że lokaliza- 
cyja wrażeń najdokładniejszą jest na końcu 
języka, gdzie minimum rozsunięcia nóżek cyr
kla wynosi zaledwie 0,5 linii; potem idą podu- 
szeczki palców, dla których minimum = 1  linii; 
dalej mamy: dla warg — 2 , dla końca nosa 3 , 
dla policzków 5, dla czoła 10, dla grzbietu rę 
ki 14, dla piersi 20, dla pleców 30.

Jeżeli więc do pleców przystawimy jakąkol
wiek figurę płaską (koło, kwadrat i t. d.), któ
rej średnica będzie mniejszą od 30 linij, to su- 
bjekt kształtu jej nie pozna i np. koła od tró j
kąta nie odróżni. Zapomocą przytoczonych 
danych łatwo zrozumiemy następującą iluzyją: 
jeżeli przy stałem odchyleniu nóżek cyrkla bę
dziemy je przesuwali po skórze od miejsc z de
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likatnym zmysłem przestrzennym do miejsc, 
zdolnością tą  w mniejszym obdarzonych sto
pniu, np. od palców do ramienia, to będzie nam 
się zdawało, że się nóżki cyrkla schodzą; przy 
kierunku odwrotnym posądzalibyśmy je  o roz
chodzenie się. Zmysł przestrzenny może być 
znakomicie wydoskonalony przez ćwiczenie, 
czego zadziwiające przykłady spotykamy u nie
widomych. Uczeni, którzy dokonywali pomia
rów na osobach zwykłych, zauważyli, że dla 
niektórych okolic skóry, po kilku godzinach 
doświadczenia, minimum rozsunięcia spadało 
do połowy początkowej wartości; w braku ćwi
czenia jednak podnosiło się niemniej prędko.

W zględna delikatność zmysłu przestrzenne
go w jakimkolwiek punkcie skóry jest, jak 
znalazł Y ierordt, w bardzo ścisłym związku ze 
stopniem ruchliwości odpowiedniej części cia
ła; ponieważ zaś ruchy naszych członków są 
ruchami obrotowemi, przeto jes t ona propor- 
cyjonalną do odległości danego punktu od osi 
obrotu. Weźmy np. ramię; jego oś obrotu 
przechodzi przez staw ramieniowy; jeżeli poru
szamy tą  częścią ręki, to każdy jej punkt opi
suje łuk tem większy, im bardziej jest od rze
czonego stawu oddalony. To też i delikatność 
zmysłu przestrzennego stopniowo się zwiększa 
od ramienia do łokcia; jeżeli na ramieniu wy
raża się cyfrą 100, to na łokciu odpowiada 150. 
Rachunek jest bardzo prosty dla tych części 
ciała, które, jak  ramię, mogą się obracać tylko 
około jednego punktu. Gdyby cała ręka 
przedstawiała jeden nierozczłonkowany drąg, 
obracający się tylko w stawie ramieniowym, 
to począwszy od łokcia, delikatność zmysłu 
przestrzennego wzrastałaby dalej aż do palców 
w tym samym stosunku. Lecz już przedramię 
może się obracać niezależnie od ramienia oko
ło stawu łokciowego; jeżeli się więc będziemy 
posuwali od łokcia do pięści, delikatność 
badanego zmysłu powinna wzrastać nietylko 
w stosunku odległości od ramienia, ale i w sto
sunku odległości od łokcia, jednem  słowem 
powinna wzrastać szybciej niż na ramieniu. 
Łatwo zrozumieć, że dla tej samej przyczyny 
na pięści zmienność musi być jeszcze szyb
szą, a na palcach, szczególniej na ostatnim ich 
stawie najszybszą. Jeżeli więc zmienność zmy
słu przestrzennego dla oddzielnych części ręki 
wyrazimy odpowiednio za pomocą postępów 
gieometrycznych, to należy oczekiwać, że wy
kładnik postępu dla ramienia będzie najmniej

szym, dla palców największym, zaś dla środko
wych części — średnim. I  rzeczywiście Y ierordt 
znalazł, źe wykładniki postępów dla ramienia, 
przedramienia, pięści i palców mają się 
jak: 1 : 3,5 : 29 : 160. I na innych częściach 
ciała, o ile można było w przybliżeniu ozna
czyć stopień ruchliwości takowych, znaleziono 
bardzo wyraźny związek między nim i delika
tnością zmysłu przestrzennego.

Jakaż jest anatomiczno-fizyjologiczna pod
stawa zmysłu przestrzennego skóry ? Opiera
jąc  się na tym fakcie, że dwa łub więcej bodź
ców, działających na jedno i to samo włókno 
nerwowe, wywołuje nie dwa lub więcej wra
żeń, lecz tylko jedno, najprostszą napozór by
łoby rzeczą przypuścić, że dla odczucia po
dwójnego wrażenia warunkiem koniecznym 
i dostatecznym jest, aby dwa włókna były po
drażnione. W  takim razie minimum rozsu
nięcia nóżek cyrkla, potrzebne dla otrzymania 
podwójnego wrażenia, wskazywałoby średnicę 
terytoryjum skórnego, obsługiwanego przez 
jedno włókno nerwowe z jego rozgałęzieniami. 
Na plecach więc jedno włókno powinnoby roz
gałęzieniami swemi zaopatrywać ogromną sto
sunkowo przestrzeń 30 linij średnicy, co jest 
nieprawdopodobnem.

Lecz na tem niedość; są zarzuty ważniejsze. 
Naprzód nie możnaby zrozumieć możliwości 
doskonalenia zmysłu przestrzennego, — boć 
przecie obszar rozgałęzienia włókna nerwowe
go przez ćwiczenie zmieniać się nie może. Po- 
wtóre, przypuśćmy, że mamy A i B — dwa 
takie sąsiednie okręgi skóry, obsługiwane ka
żdy przez jedno włókno; jeżeli nóżki cyrkla 
rozsuniemy jak  można najbardziej, byle tylko 
przypadały w obrębie jednego okręgu, np. 
w punktach a i b — to doznamy ukłucia po- 
jedyńczego, jeżeli zaś zsuniemy je  jak  można 
najbliżej, byle tylko między niemi przecho
dziła linija, dzieląca oba okręgi, np. posta
wiwszy je  w punktach b i e, wtedy powinni- 
byśmy czuć podwójne ukłócie, pomimo zna
cznie mniejszej odległości; jednak tak nie jest. 
Ponieważ wnioskowaliśmy logicznie, a doszli
śmy do absurdu, przeto musi tkwić błąd 
w przypuszczeniu, któreśmy wzięli za punkt 
wyjścia, mianowicie, że dość jes t podrażnienia 
dwu włókien nerwowych dla wywołania po
dwójnego wrażenia. J e s t  bardzo możebnem, 
że wrażenia, od dwu sąsiednich lub wogóle za 
bardzo bliskich włókien pochodzące, nie mogą
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być w świadomości, dla zbytniego podobień
stwa, odróżnione. Opierając się na tem fizyjo- 
log niemiecki, W eber, który wielkie położył 
zasługi przez swe badania nad zmysłem doty
ku, zrobił inne przypuszczenie, które usuwa 
powyższe trudności i dotychczas utrzymuje 
się w nauce. Sądzi on, że dla otrzymania po
dwójnego wrażenia, oprócz podrażnienia dwu 
odrębnych włókien nerwowych, potrzeba je 
szcze, aby między niemi leżała pewna ilość 
włókien niepodrażnionych, które, odgranicza
jąc  tamte, nadają wrażeniom, od nich pocho
dzącym, wybitniejsze cechy różnicowe, mogące 
być uchwycone świadomie. Ile potrzeba włó
kien do takiej interpozycyi, to zależy od wpra
wy, od doświadczenia, a oczywista rzecz, że 
im jaka część ciała jest ruchliwszą, tem czę
ściej pokrywająca ją  skóra wystawioną bywa 
na podniety dotykowe i przez to tem większej 
czułości w odróżnianiu nabiera. J a k  widzimy, 
z teoryi W ebera wyprowadza się dedukcyjnie 
prawo Y ierordta.

Tutaj będzie najodpowiedniejsze miejsce do 
pomówienia o tak zwanym zmyśle mięśnio- 
iiym, który nam dostarcza wrażeń, zależących 
od kurczenia i naprężenia mięśni. Jeżeli po
ruszamy jakimkolwiek członkiem, to położenie 
jego w każdej chwili jest nam wiadomem, cho- 
ciaźbyśmy nawet oczy mieli zamknięte, dzięki 
temu, że odczuwamy stopień skurczenia mię
śnia. Chorzy, którzy zmysł ten postradali, nie 
wiedzą, w jakiem położeniu znajdują się ich 
członki, jeśli na nie wprost nie patrzą; mięśnie 
ich kurczą się pod wpływem woli; chory wie 
o tem, bo widzi, ale tego nie czuje; gdy idzie 
o wykonanie jakiego określonego ruchu, chory 
wysyła odpowiedni impuls, lecz niepatrząc, 
nie wie, czy pożądany skutek nastąpił. Nieza
leżnie od stopnia skurczenia, odczuwamy sto
pień naprężenia mięśnia; gdy mamy rękę 
zgiętą w łokciu pod kątem prostym, innego 
doznajemy wrażenia, trzymając w niej ciężar 
funtowy, innego zaś, trzymając dziesięć fun
tów. Tem ito wrażeniami posiłkujemy się zwy
kle dla ocenienia ciężkości ciał, gdyż, jakeśmy 
już, wspominali, stanowią one miarę dokła
dniejszą od tej, jaką nam daje zmysł ciśnie
nia. Jeżeli zapomocą tego ostatniego możemy 
odróżnić dwa ciężary, mające się jak  29 : 30, 
to zmysł mięśniowy pozwala dostrzedz różnicę, 
przy stosunku 39 : 40. Przy ocenie jednak 
drobnych ciężarów, które są nieznaczne w po

równaniu z ciężkością ręki, główną, a nawet 
wyłączną zwracamy uwagę na wskazówki zmy
słu ciśnienia.

Zmysł mięśniowy stał się przedmiotem ści
ślejszych badań fizyjologów dopiero w now
szych czasach; to też wiele kwestyj zasadni
czych, do niego się odnoszących, dotychczas 
jeszcze pozostaje w zawieszeniu. Nie jest np. 
rzeczą zdecydowaną, czy mu się z prawa na
leży nazwanie zmysłu, na równi z dotykiem, 
słuchem i t. d ? czy on ma, podobnie tamtym, 
na swe usługi odrębny aparat nerwowy? Są 
trzy hipotezy: według jednej z nich, podstawą 
zmysłu mięśniowego są impulsy woli, wycho
dzące z ośrodków ruchowych; wrażenia, j a 
kich doznajemy, wykonywając rozmaite ruchy, 
polegają na bezpośredniem odczuwaniu inner- 
wacyi środkowej. W tej więc hipotezie zmysł 
mięśniowy nie jest spółrzędnym z innemi zmy
słami. Ma ona jednak niewielkie szanse, po
mimo, iż ją  popierają takie powagi, jak  W undt 
i Bain. Skonstatowano, że ocena ciężarów jest 
jednakowo dokładną, czy mięśnie się kurczą 
pod wpływem woli, czy też pod działanieui 
prądów indukcyjnych, chociaż w tym ostatnim 
razie innerwacyja dowolna nie ma miejsca. 
Przecięcie nerwów czuciowych, udających się 
do jakiegokolwiek członka, powoduje utratę 
w nim zmysłu mięśniowego, choć cały aparat 
rjichowy od początku do końca jest nietknięty. 
Są jeszcze inne, niemniejszej wagi zarzuty, 
wobec których powyższa hipoteza nie da się 
utrzymać. — Inni przypuszczają, że wrażenia, 
przypisywane rzekomemu zmysłowi mięśnio
wemu, są to poprostu wrażenia, pochodzące 
ze skóry, która, przy poruszaniu członka w naj
rozmaitszy sposób się ściąga, rozciąga i tym 
podobnych zmian kształtu doznaje. W  tej hi
potezie zmysł mięśniowy traci prawo do od
rębności i podciągniętym zostaje pod zmysł do
tyku. Przeciwko temu mówią wypadki, w któ
rych, pomimo znieczulenia skóry, ocena cię
żarów wcale nie straciła na dokładności, 
a ruchy na precyzyi, oraz wypadki, w których 
stosunek był zupełnie odwrotny.

Najprawdopodobniejszą jest trzecia hipote
za, w której zmysł mięśniowy występuje jako 
samodzielny zmysł z odrębnym aparatem ner
wowym; jego organem mają być zakończenia 
specyjalnych nerwów czuciowych w mięśniach. 
Hipoteza ta  stosunkowo najlepiej zgadza się 
z faktami i w ostatnich czasach znacznie zy
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skała na sile, gdy stanowczo dowiedzionem zo
stało, że w mięśniach prócz nerwów ruchowych 
rozgałęziają się także czuciowe. Bądź cobądź, 
jednakże fizyjologowie stanowczego wyboru 
między przytoczonemi hipotezami, szczególniej 
dwiema ostatniemi dotąd nie zrobili. Być 
może, iż żadna z nich nie zawiera w sobie ca
łej prawdy; być może, iż wypadnie przyjąć 
oba ostatnie przypuszczenia z pewnemi ogra
niczeniami; można myśleć, źe stopień skurcze
nia mięśnia poznajemy zapomocą wrażeń skór
nych, zaś stopień naprężenia — zapomocą 
wrażeń mięśniowych.

Psychologiczna doniosłość zmysłu mięśnio
wego niedawno dopiero została należycie oce
nioną; działa on zwykle łącznie z dotykiem, 
to też owoce ich działalności rozpatrzymy ra 
zem. Dwa te zmysły są bezwarunkowo najwa
żniejsze ze wszystkich, niewyłączając nawet 
wzroku, przy ich jedynie pomocy docho
dzimy do wytworzenia sobie najważniej
szych pojęć, na których opartą jes t cała 
nasza wiedza o świecie zewnętrznym. One sa
me sobie wystarczają, podczas gdy wzrok, tak 
dla nas cenny, całą swą wartość, jak  się o tem 
później przekonamy, zawdzięcza zmysłowi 
mięśniowemu; ten zaś w połączeniu z doty
kiem może istocie, nim obdarzonej, bez pomo
cy żadnego innego zmysłu dać pewien cało
kształt pojęć o tem, co ją  otacza. Dowiodła 
tego nietylko analiza psychologiczna, ale i 
przykład, jedyny wprawdzie, lecz niemniej 
przeto decydujący. Żyła przed 30 laty w B o
stonie kobieta, nazwiskiem L aura Bridgman, 
k tóra będąc ślepą i głuchą od urodzenia, s tra 
ciła nadto w pierwszym roku życia smak i po
wonienie; przy tak  ograniczonych środkach 
poznania, które się redukowały do zmysłu 
mięśniowego i dotykowego, umysł tej szcze
gólnej istoty, przy umiejętnem wychowaniu, 
napełnił się niespodziewanie obfitą treścią, 
która budziła podziw uczonych.

Z tego czucia wysiłku, jakiego doświadcza
my przy naprężaniu mięśni, wyrasta pojęcie 
siły i związane z niem pojęcie oporu, które 
przy pomocy wrażeń dotykowych nabiera więk
szej wyrazistości. W rażenia, towarzyszące sto
pniowemu ściąganiu i rozciąganiu mięśni, są 
surowym m ateryjałem , z którego się wyrabia 
pojęcie ruchu; czucie ruchu, niespotykającego 
oporu, prowadzi do pojęcia przestrzeni. Opor
ność i rozciągłość przestrzenna, to dwa naj

główniejsze pierwiastki pojęcia materyi. P rze
suwając ręką od jednego punktu do drugiego, 
czujemy szereg zmian w stopniu skurczenia 
mięśnia, dający nam pojęcie o odległości i dłu
gości Unijnej. W rażenia mięśniowe różnią się 
zależnie od tego, jakie mięśnie i grupy tychże 
wprawione są w stan czynny: tu  źródło poję
cia o kierunku. Z kombinacyi dwu ostatnich 
rodzajów wrażeń rodzą się pojęcia powierz
chni, bryłowatości; kształt przedstawia się 
w naszym umyśle jako kompleks wrażeń mięś
niowych i dotykowych, którychbyśmy doznali, 
prowadząc np. ręką po obwodzie przedmiotu 
i t. d. Sądzimy, że tych danych będzie dosyć, 
by czytelnikowi dać poznać całą ważność roz
patrywanych tu  zmysłów; pojęcia, któreśmy 
tu wyliczyli, są fundamentem całego gmachu 
naszej wiedzy, zasadniczemi wartościami na
szego dorobku umysłowego. O lokalizacyi nie 
mamy potrzeby się rozprzestrzeniać, gdyż wi
dzieliśmy, jak  dalece pod względem jej dokła
dności dotyk stoi wyżej od obu poprzednio 
rozpatrzonych zmysłów.

Co się tyczy strony podmiotowej, to takowa 
we wrażeniach mięśniowych i dotykowych jest 
słabo rozwiniętą; wrażenia te same przez się 
w bardzo znacznej części są dla nas obojętne; 
jeżeli odtrącimy tę  ilość przyjemności i przy
krości, jakiej nam dostarczają na mocy skoja
rzenia z innemi pierwiastkami psychicznemi 
(np. przy całowaniu, pieszczeniu, ściskaniu 
rąk  i t. p), to reszta będzie niezbyt wielka. 
Szczególniej stosuje się to do wrażeń ciśnienia 
i mięśniowych; wrażenia cieplne są, że tak po
wiem, nieco „zacofane,“ gdyż dość często po
trącają o uczucie, a przedmiotowość ich 
z mniejszą siłą narzuca się naszemu umysłowi.

Musimy tu  zaznaczyć jednę właściwość wra
żeń dotykowych, k tóra cechuje ich stanowisko 
pośrednie między wrażeniami dwu niższych 
zmysłów i wrażeniami wzrokowemi. Jeśli pier
wiastek podmiotowy, wyrażający się w uczu
ciu przyjemności lub przykrości, nie towarzy
szy stale wrażeniom dotykowym, jak  się to 
dzieje z wrażeniami węchu i smaku — to je 
dnakże nie można powiedzieć, by wrażenia te, 
nawet gdy są pod względem uczuciowym obo
jętne, były całkowicie rzeczonego pierwiastku 
pozbawione; on jest, tylko inaczej wyrażony. 
Mianowicie do każdego wrażenia dotykowego 
domięszane jest czucie własnego ciała; trzy
mając np. w ręku pióro, mogę dowoli zwrócić
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uwagę albo na sarn przedmiot, albo na stan 
skóry w miejscu dotkniętem; mogę w dotknię
ciu poznawać przedmiot, albo też czuć własne 
ciało. Jednem  słowem, wrażenia dotykowe, 
jeśli często bywają pozbawione strony uczu
ciowej, to nigdy nie tracą elementu czuciowe
go (biorąc czucie w potocznem słowa znacze
niu) i tem się właśnie różnił], od wrażeń wzro
kowych, w których się zachował prawie wy
łącznie pierwiastek postrzegawczy.

ODCZYTY TECHNICZNE.
Napoleona Milicera odczyty p. t.: „ Jak robi się 
cukier z buraków “ wypowiedziane 7-go i  10-go 
Grudnia 188,1 r. w sali Resursy Obywatelskiej.

(D okończenie).

Z buraka więc (a pod tą  nazwą rozumieją 
w cukrowni sam korzeń, oddzielony od liści 
i długiego ogonka) otrzymuje się przedewszyst- 
kiem sok. Sposobów, używanych w tym celu, 
jes t kilka — najdawniejszy polega na rozdro
bnieniu buraków zapomocą tarki mechanicznej 
i wyciskaniu tak otrzymanej miazgi działa
niem potężnej prasy hidraulicznej. Sok, wy
pływający z prasy, jest płynem niezupełnie 
przezroczystym, nieco zabarwionym i zawiera 
w sobie, oprócz cukru, wszelkie materyje roz
puszczalne w wodzie, jakie znajdowały się 
w buraku, to jest sole kwasów mineralnych 
i organicznych z amonem, potasem, sodem 
i wapniem, ciała barwne organiczne, betainę, 
białko i różne inne związki azotowe. W  celu 
dalszego oryjentowania się przy fabrykacyi, 
musi być poznana zawartość cukru w tym so
ku, co najprościej dokonywa się przy pomocy 
sacharometru, to jest areometru, który w wo
dzie czystej zanurza się do pewnej podziałki, 
a w płynie gęstszym od wody, jak  zrozumieć 
łatwo, zanurza się mniej głęboko. Sacharo- 
m etr zatem objaśnia nas, jaki jest ciężar wła
ściwy soku, albo też, przez wprowadzenie em
pirycznej podziałki, daje wprost zawartość cu
kru w procentach.

Wyciskanie soku zapomocą prasy wymaga 
wielkiego nakładu pracy, a przytem nie p o 
zwala wydobyć całej ilości cukru z miazgi. 
Skorzystano zatem ze znanej własności wszel
kich błon organicznych, a w szczególności deli
katnych błonek, które stanowią ściany komórek 
buraka, że przez nie mogą przesiąkać (dyfun-

dować) rozmaite materyje. Przesiąkanie takie 
odbywa się wtedy, kiedy błoniasty zbiornik, 
zawierający w sobie rostwór danej inateryi, 
jest pogrążony w płynie innego składu, niż 
jego wewnętrzna zawartość; oprócz tego —i to 
jest wzgląd nader ważny— ciała, mogące kry
stalizować się, przesiąkają daleko łatwiej od 
niekrystalicznych. Na tych zasadach opiera 
się sposób wydobycia soku z buraków, zwany 
dyfuzyjnym. W sposobie tym buraków nie 
uciera się na miazgę, lecz tylko właściwa ma
szyna kraje je na cienkie płatki, które następ
nie poddaje się metodycznemu wyługowaniu 
zapomocą wody ogrzanej, lecz nie wrącej (aże
by nie ścięła białka), w przyrządach, zwanych 
dyfuzorami.

Sok z dyfuzorów jest nieco czystszy, aniżeli 
z prasy. Jeden i drugi wszakże jest płynem, 
nader prędko zmieniającym się z biegiem cza
su. Przedewszystkiem ciemnieje on szybko, 
staje się brunatny, prawie czarny i nieprze
zroczysty. W ystępują w nim przemiany che
miczne, niezmiernie szkodliwie na jego war
tość wpływające: sacharoza inwertuje się skut
kiem powstającego kwaśnego oddziaływania 
soku, dalej idą rozmaite fermentacyje. Ażeby 
temu zapobiedz, poddaje się sok defekacyi, 
czyli postępowaniu, którego celem jest możli
wie dokładne oddzielenie cukru od niecukru. 
W  tym celu do soku dodaje się wodanu wa
pnia (wapna gaszonego), którego działanie 
bardzo wielostronnie przyczynia się do oczy
szczenia soku. W  rzeczy samej, wapno z kwa
sami soku tworzy sole nierozpuszczalne; z ma- 
teryjami gumowatemi, białkiem, tłuszczem 
i barwnikami również tworzy związki nieroz
puszczalne; wiele ciał azotowych rozkłada, wy
dzielając z nich amonijak.

Cukier z wapnem, jako z m ateryją zasado
wą, tworzy cukrzan (sacharat) wapnia, z któ
rego teraz trzeba go napowrót wydobyć. J a k  
wspomniano wyżej, cukrzany rozkładają się 
pod działaniem ciał kwaśnych i przeto postę
powanie, które bezpośrednio po defekacyi musi 
być przeprowadzone, zasadza się na działaniu 
dwutlenku węgla (materyi kwaśnej) na cukrzan 
wapnia. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności 
i wapno i dwutlenek węgla znajdują się razem 
w materyjale nader pospolitym, w węglanie 
wapnia (kredzie, opoce i t. p.) i obadwa. po
wstają przy silnem ogrzewaniu czyli wypala
niu tego materyjału. Powyższe postępowanie 
otrzymało nazwę saturacyi.
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Otrzymany po saturacyi sok cukrowy już 
na własnościach swoich ma wiele wyższości
nad pierwotnym, .ale. zawiera jeszcze pewne 
barwniki, pewne ciała, odznaczające się przy
krym zapachem i dość znaczny procent m ate
ryj mineralnych.. Barwniki i ciała wonne, a 
w części i rozpuszczalne związki mineralne 
mogą być z niego oddalone zapomocą filtrowa
nia przez węgiel z kości, lub wogóle ze spale
nia bez przystępu powietrza różnych odpad
ków zwierzęcych powstały '). Avęgiel ten, 
skutkiem znacznej swej dziurkowatości, przed
stawia ogromną powierzchnię przy małej ob
jętości i wywiera szczególnie silne działanie 
przyciągające na zawieszone, a nawet i rozpu
szczone w płynach materyje stałe i gazowe. 
Po przejęciu przez węgiel, sok je s t bezwonny 
i bezbarwny.

Teraz następuje jedna z najtrudniejszych 
czynności fabrykanta cukru, to jes t gotowanie 
soku, mające wydalić z niego wodę. Trudność 
gotowania ma swoje źródło w tem, że dłuższe 
ogrzewanie rostworów cukru do wrzenia spro
wadza zmianę tej materyi: tworzą się z niej 
ciała brunatne (karamel), a w części sacharo
za ulega inwersyi nawet bez udziału ciał kwa
śnych. Tu zaś długie gotowanie jest nieunik
nioną koniecznością, bo sok zawiera w sobie 
bardzo wiele, nie mniej jak  85%  wody, k tórą 
w całości trzeba zmienić na parę. — Otóż te 
wszystkie trudności zostały szczęśliwie omi
nięte przez zastosowanie przyrządów, w któ
rych sok wre pod ciśnieniem niskiem, a więc 
i przy tem peraturze niskiej. W  przyrządach 
tych, których budowa z konieczności musi być 
skomplikowana i przeto do krótkiego opisania 
trudna, sok naprzód zagęszcza się tylko do pe
wnego stopnia, dość jeszcze dalekiego od punk
tu, przy którym zaczynają wydzielać się z nie
go kryształy, następnie zaś, raz jeszcze skla
rowany i oczyszczony zapomocą filtrowania 
przez węgiel, otrzymuje nazwę syropu i zostaje 
przeniesiony do innych przyrządów, gdzie osta

tecznie; -odpędzają z niego wodę aż do począt
ku krystalizacji.. Zarówno gotowanie na syrop, 
jak  i gotowanie na kryształ, odbywa się nie 
nad ogniem, lecz za pośrednictwem gorącej 
pary wodnej, która krąży w rurach, przebie
gających w przyrządach wyparnych.

Drobne kryształy, w jakich pospolicie osia
da cukier z odparowanego syropu, stanowią 
w handlu tak zw. piasek albo mączkę (farynę) 
cukrową. Syrop, z którego one osiadły, przez 
odpowiednie postępowanie daje drugą i trze
cią k rys tali zacyją (drugi i trzeci produkt), 
które bywają dołączane do pierwszej. W  re
zultacie jednak pozostaje zawsze pewna ilość 
syropu, która już nie wydziela kryształów 
i w której koncentrują się dekstroza i lewulo- 
za, tworzące się przy otrzymywaniu cukru, ja- 
koteż sole, których węgiel nie zatrzymał w so
bie. Stanowią one melasę.

Ażeby piasek zamienić na cukier w głowach, 
trzeba go poddać jeszcze troskliwszemu oczy
szczeniu i nowej krystalizacyi. Temi operacy- 
jami zajmują się osobne oddziały cukrowni lub 
nawet oddzielne fabryki, zwane rafineryjami. 
Dopiero dobrze rafinowany cukier jes t zupeł
nie czysty i biały.

Taka jest w skróceniu treść dwu odczytów, 
kończących teoryją, a ze względu na ważność 
przemysłu, który zeszkicowały, niezmiernie 
ważnych dla naszego ogółu. Nie mogły one 
w szczegółach przedstawić olbrzymiej gałęzi 
techniki, na której wykład trzebaby setek go
dzin, .lecz wykształconemu słuchaczowi dały 
dobre pojęcie o tem, j a k  r o b i  s i ę  c u k i e r  
z b u r a k  a. Zn.

T reść : O ornitologicznych stacy jach  spostrzegaw 
czych w A u stro -W ęg rzech  i instrukcyi, wydanej dla 
członków  tychże stacy j, p odał M ichał W ierzbow ski. —  
Z m eteorologii: Jesień  r . 1 8 8 3 . —  W zm ocniona lam pa 
gazow a Siem ensa, przez E . D .—  L isty z podróży, przez
Józefa  S iem iradzk iego  (dokończen ie). —  O zfaysłach ,

I przez M. Siedlewskiego (dokończen ie). —  Odczyty teeh-
i n iczne: N apoleona M ilicera odczyty p . t.:  „ J a k  roht się

cukier z buraków , wypowiedziane d. 7-go  i 10-go
G rudnia 18 83  r. w sali Resursy Obywatelskiej (dokoń- 

. czenie).

W y d aw c a  E. D ziew ulski. R e d a k to r  B r. Znatow icz.

' )  T ę  w łasność w ęgla, tak  szacowny w zastosow a
n iach , odkry ł jeszcze w 1 8 1 0  r , n ie jak i F igu ier, ap te 
k a rz  z M ontpellieru . -

P p. P ren u m era torów , k tó rzy  w n ieśli p rzedp ła tę  ty lko  po  koniec roku  
bieżącego, u p ra sza m y o wczesne odnow ienie p ren u m era ty , je że li n ie  ż y 
czą sob ie , aby im  w ysy łk a  W szechświata tv róku  1884-ym  została

w strzym aną.

/{oBBOJieuo IXeH3ypoio. BapiuaEa 9 ,IcK aóp ii 1883. D ru k  J .  B e rg e ra , E le k to ra ln a  N r . 14.


