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BARWNOŚĆ KWIATÓW.
przoz

A. W rześniow skiego.

Niedawno, bo 25-go Sierpnia r. z., zmarły 
Herman Miiller, który z niezwykłym talen
tem długie lata badał wzajemny stosunek 
kwiatów i odwiedzających je owadów, w na
stępujący sposób streścił obecny stan na
szych wiadomości, dotyczących barwności 
kwiatów ').

Jak  wiadomo, Chrystyjan Sprengel w dziele, 
wydanem 1793 r., poraź pierwszy zwrócił uwa
gę na wzajemny stosunek kwiatów i odwie
dzających je owadów. On pierwszy zauważył, 
że owady zapładniają kwiat rośliny, lecz nie 
spostrzegł najważniejszej okoliczności, a mia
nowicie, że owady o tyle są tu pożyteczne, 
o ile są pośrednikami krzyżowania rozmaitych 
osobników roślinnych. Sprengel głównie zwró
cił uwagę na przypuszczalne znaczenie barw
ności kwiatów. Wiedział on, że miód kwiatów

*) B iologisches C entralb latt. T o m  I I I .  E rlangen  
1 8 8 3 . S tr. 9 8  i następne.

dostarcza owadom pożywienia, oraz, że bywa 
w rozmaity sposób zabezpieczony przed de
szczem. Badając niezapominajkę, przyszedł on 
do wniosku, źe żółty pierścień, otaczający 
otwór rurkowatej korony i pięknie odbijający 
od niebieskiej obwódki, prawdopodobnie wska
zuje owadom drogę do zbiornika, zawierające
go miód. W  rzeczy samej Sprengel przekonał 
się, źe rysunki na koronie kwiatowej, składa
jące się z plam, linij, kropek i rozmaitych wzo
rów, zawsze znajdują się tam, dokąd owad 
musi się udawać dla zdobycia miodu, oraz, że 
takie szczególne rysunki nie istnieją tam, gdzie 
miód znajduje się na wierzchu. Stąd wycią
gnąć można wniosek, że barwa kwiatów istnie
je dla owadów, oraz istnieje dla tego, aby 
owady, unoszące się w powietrzu, zdaleka mo
gły rozpoznać te zbiorniki miodu. Oprócz ko
rony i inne części kwiatu, jak  kielich i przy- 
kwiatki, posiadające zabarwienie, odbijające 
od zieleni liści, także mogą służyć do przywa
biania owadów. Kwiaty, dostarczające owa
dom samego tylko pyłku, równie posiadają 
koronę, albo inne, w oczy wpadające części, 
gdy tymczasem kwiaty, nieposiadające barw
nych części (korony, kielicha i t. d.) i niewyda- 
jące zapachu, zostają zapłodnione nie przez 
owady, lecz przez wiatr (np. trawy, topole, 
leszczyna, sosna i t. d.).
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Ze względu na rozmaitą barwność kwiatów, 
Sprengel rozróżniał tylko kwiaty dzienne i no
cne. Te ostatnie albo posiadają wielkie i ja 
skrawe korony, albo też silny wydają zapach, 
aby je  owady nocne mogły odszukać.

Piękne te spostrzeżenia Sprengla pozosta
wały w zapomnieniu aż do czasu, w którym 
Darwin przypomniał je w swojem klasycznem 
dziele o zapłodnieniu storczyków (1862). D ar
win pierwszy wykazał korzyści, wynikające 
z krzyżowania osobników i tym sposobem uzu
pełnił dotkliwy brak w pracy Sprengla, oraz 
otworzył nowe pole badania. Od tego czasu 
bijologiczne znaczenie barwności kwiatów po
ciągało coraz liczniejszych pracowników.

Po Darwinie, przed wszystkimi innymi Del- 
pino (1874) przyczynił się do wyjaśnienia nie
których barw kwiatów. Wyniki jego spostrze
żeń są pokrótce następujące: jaskrawe kolory 
są przedewszystkiem właściwe kwiatom, za
stosowanym do pośrednictwa kolibrów. Blade 
i brudne barwy spotykamy u kwiatów, któ
rych zapłodnienia dokonywają ścierwnice 
(Sarcophagidae) i inne muchy, znoszące jajka 
na mięso. Inne owady dwuskrzydłe głównie 
przebywają na kwiatach zielonawo - żółtych 
(np.‘ klon, trzmielina, bluszcz).

*  *
*

U niektórych roślin kwiaty jaskrawiej się 
zabarwiają po nastąpionem zapłodnieniu i 
przekwitnieniu organów owocowania. Tak np. 
porzeczka złocista (Kibes aureum) posiada 
żółtą koronę, która następnie czerwienieje, 
a Delpino zauważył, że owad błonkoskrzydły 
Antophora pilip.es, dokonywający tu krzyżo
wania, odwiedza tylko żółte kwiaty, stanowczo 
pomijając czerwone; u naradki (Androsace 
Chamaejasme) białe płatki korony nabierają 
różowawego koloru, a żółta obrączka przy 
wejściu do rurki kwiatowej przybiera barwę 
purpurową; u kasztana gorzkiego (Aesculus 
Hippocastanum) żółta plamka korony staje 
się następnie czerwoną i t. d. Zjawisko to 
Fritz Muller bardzo dowcipnie wytłumaczył 
w ten sposób, że kwiaty, nabierające ja 
skrawej barwy, czynią cały kwiatostan bar
dziej widocznym, jednocześnie zawiadamiając 
owady, dokonywające krzyżowania, które 
kwiaty mogą, a które nie mogą dostarczyć im 
miodu. Tym sposobem owady nie tracą czasu

na próżne poszukiwania, a kwiaty tembardziej 
mają zapewnione krzyżowanie z innemi oso
bnikami.

*  *
*

Stopniowy rozwój barw kwiatowych jedno
cześnie, lecz odmiennemi drogami, starali się 
zbadać Hildebrand i H. Muller.

Porównanie rozmaitej barwności kwiatów 
hodowanych i dziko rosnących, doprowadziło 
Hildebranda do wniosku, że zmienność kolo
rów po większej części nie przekracza granicy 
barw u form pokrewnych; że niebieski kolor 
kwiatów danego gatunku zmienia się na fijo- 
letowy i czerwony, nigdy nie przechodząc 
w żółty; że kolor czerwony przechodzi w żółty, 
a prawie nigdy w czysto niebieski; że kolor 
żółty zamienia się prawie wyłącznie na czer
wony, pomijając biały, który przypadkowo 
może się pojawiać u kwiatów wszelkiej barwy. 
Zestawiając wszystkie znane dotychczas fakty 
anatomiczne i chemiczne, Hildebrand wypo
wiada zdanie, że kolor niebieski jest u kwia
tów ostatniem ogniwem poprzednich przeo
brażeń barwy, która z białej przechodzi w czer
woną i fijoletową, a ostatecznie zamienia się 
na niebieską. Przytem często zdarzają się je
dnak rozmaite inne zmiany koloru.

H . Muller do bardzo bliskich wyników inną 
dochodzi drogą.

Ze spostrzeżeń Darwina wynika, że owady, 
przenosząc pyłek z jednej rośliny na drugą, 
zapewniają kwiatom, przez się zapłodnionym, 
wydawanie potomstwa silniejszego, aniżeli po
tomstwo, powstałe skutkiem samozapłodnienia 
w tym samym kwiecie. Zatem potomstwo krzy
żowane, zawdzięczające swój byt owadom, 
w walce o byt odnosi zwycięstwo. Owady, wy
bierając te kwiaty, które najlepiej im się po
dobają, albo też są dla nich najpożyteczniej
sze, postępują tak samo jak  człowiek, który 
niemając zamiaru wytworzenia nowej rasy, 
wybiera do rozmnożenia osobniki, najbardziej 
przypadające mu do gustu, albo też najwięcej 
przynoszące mu korzyści. W obudwu razach na
gromadzenie pewnego zboczenia w danym kie
runku, w ciągu następujących po sobie poko
leń, ostatecznie wydaje formę najbardziej od
powiadającą upodobaniu lub pożytkowi wy
bierającego. Wszystkie te właściwości kwia
tów, jak kolor, zapach, wydzielanie miodu,

* kolorowe plamki, dogodny przystęp i t. d.,
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które przedewszystkiem są dogodne dla owa
dów, a następnie przynoszą korzyść samej ro
ślinie przez nie zapładnianej, zostały tedy 
spotęgowane przez wybór owadów, są wytwo
rem wyboru tych ostatnich i równie są dla 
nas zrozumiałe, jak wyniki naszego własnego 
wyboru.

Według tego sposobu widzenia rzeczy, sa
mo z siebie wynika, że muchy, mające pociąg 
do gnijących istot, w zapładnianych przez się 
kwiatach mogą spotęgować tylko takie kolory 
i zapachy, któremi wabi ich do siebie pierwo
tny pokarm; pojmujemy tedy, jaka jest przy
czyna brudnych kolorów i wstrętnego zapa
chu wyhodowanych przez nie kwiatów.

Ozdobne szaty motyli dziennych i kolibrów, 
wyrobione drogą wyboru płciowego, pozwa
lają przypuszczać, źe te zwierzęta posiadają 
wysoce rozwinięte poczucie barw, oraz, że 
pierwsze dają pierwszeństwo łagodnym kolo
rom, gdy tymczasem ostatnie stanowczo mają 
upodobanie w ognistych tonach. Tym sposo
bem możemy zrozumieć, dlaczego kwiaty mo
tyle, w części (jak gwoździki) są miłego czer
wonego koloru z pięknym rysunkiem, a w czę
ści (jak kulnik — G-lobularia) posiadają jasno 
niebieską barwę, gdy tymczasem kwiaty ko
librze jaśnieją ognistemi barwami (Canna, 
Fuchsia, Salvia, Lobelia, hodowane w na
szych ogrodach).

W  tych razach, gdy o poczuciu kolorów 
owada nic nie mówi ani jego pierwotny po
karm, ani ozdobna szata, o jego upodobauiach 
możemy zawnioskować z barwności jego wy
tworów.

W  najrozmaitszych rodzinach roślin, kwia
ty najprostsze, najbardziej stojące otworem 
i odwiedzane przez liczne i rozmaite owady 
o krótkim smoczku, zawsze są żółte albo białe, 
skąd wynika, że te kolory najbardziej są 
pociągające dla najniepozor niej szych gości 
kwiatowych. Pomijając owady nocne, które 
mogą się kierować jedynie jasnemi kolorami, 
wszystkie owady z długim smoczkiem wyho
dowały sobie kwiat czerwony, fijoletowy lub 
niebieski; motyle dzienne i mszyczniki albo 
brzęki (Syrphidae) wyhodowały tylko te, a 
pszczoły przynajmniej przeważnie te miano
wicie barwy.

Powyżej w możliwem streszczeniu przed
stawiona teoryja hodowli kwiatów, zyskałaby

silną podstawę, gdyby się dało drogą doświad
czenia wykazać ulubione kolory owadów, bę
dących głównemi hodowcami kwiatów. H . Mul
ler, dla rozwiązania tego zagadnienia posłu
giwał się następującą metodą, która, według 
niego jest daleko dokładniejsza od metody 
Lubbocka. Powierzchnię szkiełka pokrywał 
on jednociągłą warstwą naklejonych listków 
kwiatowych danego koloru; szkiełko takie na
krywał drugiem szkiełkiem i na wierzchu 
umieszczał nieco miodu. Takie szkiełka po 
dwa (z listkami odmiennej barwy) wystawiał 
w miejscu, które przyzwyczaiły się odwiedzać 
poznaczone pszczoły właściwe. Te, przybyw
szy do szkiełek, według upodobania udawały 
się albo do jednego albo do drugiego z nich. 
Najważniejsze wypadki 4000 odwiedzin zna
czonych pszczół są następujące:

Jaskrawe kolory (jaskrawo-żółty, jaskra- 
wo-pomarańczowy, ognisto-czerwony i szkar
łatny) mniej są dla pszczoły przyjemne, ani
żeli łagodne barwy, właściwe kwiatom, przez 
pszczoły odwiedzanym.

Pszczoła najmniej lubi kolor jaskrawo- 
żółty. Wybór pomiędzy kolorami: białym, 
czerwonym, fijoletowym i niebieskim, podawa- 
nemi po dwa, głównie zależy od użytego odcie
nia. Najulubieńszemi kolorami pszczoły są pe
wne odcienie czerwonego i niebieskiego, które 
są dla niej jednakowo pociągające. Tak miano
wicie kolor różowy (centyfolija) =  błękitne
mu (ogórecznik — Borago officinalis); świe
tnie purpurowy kolor (ciemne róże) — szafi
rowemu (bławatek).

Doświadczenia te stanowczo potwierdzają 
wnioski, jakie H. Miiller wyprowadził z po
równania pszczolich kwiatów, należących do 
flory niemieckiej, że pomimo nadzwyczajnej 
różnicy kolorów, pomiędzy kwiatami pszczo- 
lemi przeszło dwa razy tyle jest kwiatów wy
łącznie albo przeważnie czerwonych, fijo- 
letowych i niebieskich, aniżeli żółtych lub 
białych.
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W Y P R A W Y

DO BIEGUNA PÓŁNOCNEGO.
przez

D -ra  N adm orskiego.

(D o k o ń czen ie ).

II.

Odkrycie i zaludnianie Grenląndyi.
Historyja wypraw podbiegunowych rozpo

czyna się od odkryć Normanów na północy. 
Odkrycia te, jak i wszelkie wyprawy północne 
aż do naszego wieku, nie miały wyraźnej ten- 
dencyi dotarcia i zbadania okolic, pod samym 
biegunem położonych, ale rozjaśniając hory
zont świata polarnego, torowały drogę do te
go ostatniego kresu wszystkich wycieczek. 
W  r. 867 pierwsi wylądowali Normanowie 
na Islandyi i zaczęli zaludniać niezamieszkałą 
tę wyspę; wkrótce stała się Islandyja punk
tem wyjścia do dalszych odkryć. Eirik raudi, 
t. j.E ryk  czerwony, tak pisze najstarszy kroni
karz islandzki, wywołał na Islandyi rozruchy 
publiczne i musiał według praw normańskich 
opuścić w roku 985 albo 986 ojczyznę. W y
gnaniec ów nie wrócił się z powrotem do N or
wegii, lecz, zwyczajem Normanów, postanowił 
nowej poszukać sobie siedziby i płynął ku pół
nocy tak długo, aż natrafił na nieznane wy
brzeże obszernego kraju, który, bądźto dla 
zieleni, pokrywającej doliny i dziwnie kontra
stującej ze śniegami gór, bądź aby zwabić osa
dników, nazwał Grenlandyją, t. j. krajem zie
lonym. Zyskowny połów ryb na wybrzeżach 
Grenląndyi sprowadzał też rzeczywiście coraz 
nowych osadników, którzy utworzyli kilka ko- 
lonij nad brzegiem zachodnim. Początkowo 
nie znaleziono żadnych mieszkańców, z ró
żnych jednakże śladów wnioskowano, że przed 
niedawnym jeszcze czasem musiał w tych oko
licach przebywać jakiś szczep nieznany; pó
źniej natrafiono rzeczywiście dalej na północ 
na tych samych Eskimosów, którzy i dziś 
jeszcze po wszystkich wybrzeżach Grenląndyi 
mieszkają.

Na wycieczkach do Grenląndyi zapuszczali 
się Normanowie coraz dalej na zachód i już 
w końcu X-go stulecia zbliżyli się do wybrze
ży Ameryki Północnej, później zwiedzili La

brador, Newfoundlandyją, a w końcu i stały 
ląd, który nazwali Kinland. Na północ doje
chali odważni żeglarze normańscy aż do 
75-go stopnia szerokości północnej. Adam 
bremeński pisze w swej kronice, że i Fryzyj- 
czycy wybrali się w roku 1040 z Bremów na 
północ, aby poznać morze Arktyczne, lecz cie
mności nocy polarnej, której wytłumaczyć so
bie nie umieli i straszne burze zmusiły ich do 
powrotu.

Z zaprowadzeniem chrześcijaństwa w Nor
wegii i Grenlandyja została chrześcijańską; 
190 osad z 16 kościołami, dwoma klasztorami 
i katedrą biskupią powstały na zachodniem 
wybrzeżu; 17 biskupów miało z kolei swą sie
dzibę w tej, najdalej na północ posuniętej dy- 
ecezyi kościoła katolickiego. Lecz stan ten 
kwitnący osad grenlandzkich nie utrzymał się 
długo; już z początkiem X III-g o  stulecia za
częły lody posuwać się coraz dalej i gęściej 
naokoło Grenląndyi i utrudniać komunikacyją 
z Norwegiją. Czarna śmierć zdziesiątkowała 
w tym samym czasie osadników, a sąsiedni 
Eskimosi rozpoczęli walkę, aby wyprzeć przy
byszów, którzy najlepszą wybijali im zwierzy
nę. W piętnastem stuleciu ustała zupełnie ko- 
munikacyja z Europą i wkrótce zapomniano 
zupełnie o Grenląndyi. Jednym z ostatnich, 
którzy ją  zwiedzili, był Polak, Ja n  Szkolny, 
który w roku 1476 z polecenia króla duńskie
go udał się na północ, dojechał do Grenlan- 
dyi, a być może, że i dalej jeszcze na zachód.

Przy końcu X Y I stulecia żeglarze skandy
nawscy odkryli poraź drugi Grenlandyją. Już 
Marcin Frolisher, Anglik, zwiedził, szukając 
przepływu północno-zachodniego do Chin w r. 
1576 i w następnym Grenlandyją i zajął ją  na 
rzecz Anglii. Ale Frolisher nie przypuszczał 
wcale, że ów kraj był Grenlandyją, myślał on, 
że wylądował na archipelagu, który niegdyś 
odkrył Wenecyjanin Zeno i bawił tam u ja 
kiegoś herszta rozbójników morskich przez 
lat kilka. Ow archipelag Zenona jest praw
dopodobnie identyczny z dzisiejszemi wyspa
mi F ar Oer. W  roku 1581 wysłał król duń
ski Magnusa Heinesen, aby odszukał dawne 
kolonije grenlandzkie. Heinesen, ów wielki 
„kogut morski,“ jak  go nazywają ówcześni 
kronikarze, zbliżył się do brzegów Grenlan- 
dyi, ale przezroczystość atmosfery północnej 
zawiodła go. Zdawało mu się, że brzeg leży 
tuż przed nim, a mimo, że wiatr silny pędził
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okręt do lądu, ten wcale się nie zbliżał. Z łu
dzenie to optyczne, tak częste na północy, 
dziś każdemu żeglarzowi znajome, ale Heine
sen tłumaczył je sobie w duchu swojego czasu. 
Przypomniało mu się głośne wówczas podanie
0 jakiejś górze magnetycznej, która przyciąga
1 przytrzymuje okręty, skoro się zanadto do 
niej zbliżą. Widocznie i jego okręt góra 
taka wstrzymywała, zdjęty więc obawą, po
wrócił do domu. Kilka lat później zwiedził 
John Davis bez wszelkiej trudności po kilka 
razy zachodnie wybrzeże Grenląndyi aż do 
72 stopnia szerokości północnej; od tego czasu 
zwiedzano je  bardzo często, ale nikt nie spo
tkał śladów dawnych kolonij i nikt nie był 
w stanie wyjaśnić, co się stało z ich mieszkań
cami. Dopiero w początku X V III  stulecia 
pomyślano o powtórnem stałem zajęciu Gren- 
landyi, a przeprowadzenia tego trudnego za
miaru podjął się Ja n  Egede, pastor norweski 
na Lofodach.

Po przezwyciężeniu licznych przeszkód, 
udało się Egedemu zebrać potrzebny kapitał 
i urządzić małą wyprawę, z którą wylądował 
w roku 1721 w bliskości dzisiejszej kolonii 
Godhaab i założył tam pierwszą osadę. Głó
wnym jego celem było odnaleść dawno zapo
mniane kolonije normańskie i nieść im świa
tło nowej nauki; wkrótce jednakże, odnalazł
szy szczątki tych kolonij w gruzach i cmenta
rzach, ale ani jednego mieszkańca, przekonał 
się, że wszyscy osadnicy ulegli zniszczeniu, 
zajął się więc nawracaniem miejscowych Eski
mosów i zaludniał nimi nowo powstałe osady.

Ponieważ wycieczki polarne często bardzo 
skazane są na zatrzymanie się przy kolonij ach 
grenlandzkich, opiszę w krótkich słowach 
stan ich obecny. Najnowsze badania wykazały, 
że kolonije normańskie leżały tylko na wy
brzeżu południowem i zachodniem '), tak samo 
i dziś tylko te wybrzeża są przez Europejczy
ków zamieszkałe. Kolonije ich dzielą się, sto
sownie do rozłożenia, na inspektorat północny 
i południowy. Pierwszy obejmuje osady od 
67-go stopnia szerokości północnej aż do osa
dy Upernivik, która, leżąc na 72 stopniu tejże 
szerokości, jest najdalej na północ wysunię- 
tem miejscem, zamieszkałem przez Europej-

*) Poniżej um ieszczona wiadom ość o ostatniej wy
praw ie N ordensk jo lda  zdaje  się tw ierdzeniom  tym  
przeczyć.

czyków. Pośrednictwo handlowe pomiędzy ko- 
lonijami a Europą jest monopolem rządu duń
skiego, lecz rząd oddał je w rękę towarzystwu 
handlowemu, które prowadzi handel na rzecz 
skarbu państwowego. Każda z siedmiu kolo
nij grenlandzkich ma na czele rządcę, które
mu do pomocy dany asystent; nad nimi stoi 
inspektor, mieszkający w Kopenhadze, 

i Ludność kolonij grenlandzkich jest mięsza- 
na; pomiędzy mężczyznami znajduje się dużo 
Europejczyków, ale kobiety są przeważnie 
mięszanego, albo czysto grenlandzkiego po
chodzenia. Ostatnia okoliczność bardzo nie
korzystnie oddziaływa na życie familijne 
w Grenląndyi, gdyż kobiety grenlandzkie są 
nadzwyczaj brudne i nieporządne. Dopóki są 
niezamężne, pisze D-r Laube, członek drugiej 
wyprawy niemieckiej, myją się jeszcze kiedy 
niekiedy wskutek pewnego rodzaju kokieteryi, 
ale skoro za mąż wyjdą, zwyczaju umywania 
twarzy i czesania włosów zaniedbują jako rze
czy zupełnie zbytecznej. Dla dokończenia tego 
obrazu dodam, że podczas długiej nocy gren
landzkiej wiecznie palą się w mieszkaniach 
lampy tranowe, których dym tworzy całe po
kłady sadzy na twarzach mieszkańców.

Obok Europejczyków i mięszańców, mie
szkają w osadach duńskich także Eskimosi, 
którzy przyjęli chrześcijaństwo. Nad coraz 
dalszem rozszerzeniem tegoż pracują zakłady 
misyjne hernhutów, sekty, osobliwie w Niem
czech i Ameryce rozpowszechnionej. Reszta 
Eskimosów koczuje wzdłuż zachodnich i wscho
dnich wybrzeży Grenląndyi i jest dotąd po
gańską. Jak  daleko na północ sięgają siedzi
by Eskimosów, nikt nie wie napewno; ekspe- 
dycyja angielska w r. 1876 znalazła ślady ich 
aż w szerokości 81 i pół stopnia.

Po skolonizowaniu wybrzeża zachodniego, 
zwrócono się już w X V II stuleciu ku wscho
dniemu, ale przez długi czas nie było podo
bieństwem zbliżyć się do brzegu; szeroki pas 
płynącego lodu nie pozwalał na wylądowanie 
i tylko zdaleka można było zdejmować zarysy 
nieznanych brzegów. Dopiero w r. 1822 udało 
się Scoresbyemu wylądowanie w szerokości 
70 i pół stopnia, a następnie w szerokości 72 
stopnia. Scoresby zapewniał, że gdyby nie 
brak czasu — okręt jego wysłany był na po
łów ryb— mógłby był wówczas objechać całe 

J wschodnie wybrzeże Grenląndyi i zająć je na 
| rzecz Anglii. Wieść o tem niemałe wzbudziła
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obawy w Danii, która zaludniwszy zachodnie 
brzegi Grenląndyi, całą tę ziemię uważała za 
swą własność. Zwołano więc w Kopenhadze 
natychmiast radę koronną i wysłano potaje
mnie przed Angliją wyprawę pod dowódz
twem oficera marynarki Graah. Dowódzca 
ten zabrał z sobą z Julianhaab, kolonii, w za
chodniej Grenląndyi leżącej, dwie tak zwane 
łodzie kobiece, w których oprócz niego znaj
dowało się pięciu Grenlandczyków i dziesięć 
Grenlandek. Grenlandczycy używają bowiem 
dwojakiego rodzaju łodzi: tak zwanych kaja
ków i umiaków. K ajak jestto łódź wąska, po
kryta skórą psa morskiego, w której środku 
jest otwór dla jednego mężczyzny, bo jeden 
tylko łodzią kieruje. Umiak natomiast jest 
większą łodzią, w której pomieścić się może 
ośm kobiet; kajaków używają tylko mężczy- 
zni, umiaków kobiety i każdy z Grenlandczy
ków żenowałby się jechać umiakiem. Takiemi 
więc dwoma umiakami posuwał się Graah 
wzdłuż brzegu około przylądku Farewell, ale 
już w szerokości 65 stopnia natrafił na tak 
zbite masy lodu, że niepodobna było płynąć 
dalej. Dzielny żeglarz duński po kilkanaście 
razy próbował przedrzeć się przez zapory lo
dowe, w końcu zabrakło załodze jego zupełnie 
żywności, głód dokuczał im aotyla, że złowiw
szy psa morskiego, zjedli go surowo ze skórą 
i siercią. Wkońcu widział się Graah spowodo
wany wrócić, niczego niedokazawszy.

Tragiczny, a dotąd niewyjaśniony los spo
tkał wojenny statek francuski La Lilloise. 
Kapitan jego, Jules de Blosseville, otrzymał 
w r. 1833 od rządu polecenie zbadać wscho
dnie wybrzeże Grenląndyi i bronić zarazem 
rybaków francuskich, łowiących ryby pomię
dzy Islandyją i Grenlandyją. Aby dotrzeć do 
brzegów grenlandzkich, próbował Blosseville 
w kilku miejscach przedrzeć się przez lody, 
tamujące drogę. Ostatnią wycieczkę podjął 
w Sierpniu, 6-go tegoż miesiąca wysłał, na
potkawszy inny okręt, list do Francyi, odtąd 
znikł okręt Lilloise i załoga bez śladu. D are
mnie wysyłał rząd francuski w następnych 
latach parowce w celu wyjaśnienia, co się 
stało z Lilloise, nigdzie śladów tego statku 
odszukać nie było można. Po kilku mniej
szych wycieczkach na wschód Grenląndyi, 
które żadnego nie miały powodzenia, zaprze
stano zupełnie myśleć o dalszych badaniach 
tych wybrzeży, dopiero w drugiej połowie bie

żącego stulecia gieograf niemiecki, A. Peter- 
mann, zorganizował dwie wyprawy niemieckie, 
kierując je w te okolice.

Wyprawom niemieckim, które, jak  dotąd, 
są ostatniem usiłowaniem w badaniach wscho
dniego wybrzeża Grenląndyi, poświęcimy oso
bny artykuł, a teraz wspomnimy pokrótce 
o próbach, mających na celu bliższe poznanie 
wnętrza kontynentu grenlandzkiego. Próby te 
były wywołane po części przez podania, krą
żące u Eskimosów, że gdzieś daleko na pół
nocy jest kraj zielony, łagodny, istny raj ziem
ski. Rzecz tylko dziwna, że Eskimosi, tęskniąc 
do owego raju zielonego, nigdy nie wybrali 
się, aby go odszukać, a jeżeli się kiedykolwiek 
wybrali, z pewnością go nie znaleźli, inaczej 
nie wiedliby na śnieżnych polach wybrzeży 
grenlandzkich żywota, który jest najnędzniej
szym, jaki gdziekolwiek na kuli ziemskiej wio
dą istoty ludzkie, lecz przenieśliby się wszyscy 
do owego kraju łagodnego. Rzecz dziwniejsza 
jeszcze, że mimo tej prostej refleksyi, która 
marzeniom Eskimosów odbiera wszelkie pra
wdopodobieństwo i uczeni europejscy wie
rzyli w możebność znalezienia w środku Gren- 
landyi okolic łagodnych; niektórzy z nich ma
lowali już naprzód okolice te wjaknajżyw- 
szych kolorach, inni znów starali się tę za
gadkę przyrody rozwiązać gieograficznie, wią
żąc ją  ze słońcem długiego dnia polarnego. 
Nawet uczony Nordenskjóld, jak  czytelnicy 
Wszechświata mieli sposobność przekonać się 
z artykułu „Badania Skandynawczyków w stre
fie wysokiej północy," umieszczonego w 34-ym 
numerze Ii-go tomu tegoż czasopisma, zu
pełnie na seryjo starał się hipotezę tę udo
wodnić teoretycznie argumentami nauko
wymi.

Już wr. 1728 postanowiło 2 oficerów szwedz
kich Ocean i Landorff przejechać Grenlandyją 
z zachodu na wschód z małym oddziałem drago
nów; awanturniczy plan ten nie udał się je 
dnakże zupełnie. W r. 1860 wtargnął Hayes 
70 mil ang. do wnętrza Grenląndyi, ale wszę
dzie napotkał na niezamieszkałą, śniegiem po
krytą okolicę. Po nim zapuścił się Norden- 
skjold w roku 187Ó w głąb Grenląndyi, nie 
dotarł jednakże daleko; nieprzezwyciężone 
przeszkody zmusiły go do powrotu. Takie 
same skutki miały wycieczki Hellanda (1875 
r.), Steentrupa (1878 r.) i innych. Niezniechę-
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eony niepowodzeniami innych i własnem, po
stanowił Nordenskjold w roku ubiegłym nową 
zrobić wyprawę do wnętrza Grenląndyi i, jak 
to powszechnie wiadomo, szczęśliwie z niej 
powrócił. Co do teoryi ocieplania się Gren- 
landyi ku środkowi, Nordenskjold doznał zu
pełnego zawodu. Wyprawił się on 4-go Lipca 
z Auleitswikfjordu, a więc mniej więcej w sze
rokości 69 stopnia na saniach w głąb kraju 
i posunął się 140 kilometrów, wysokość lądu 
wynosiła w tem miejscu 5000 stóp. Lapoń
czycy, których zabrał z sobą, poszli na łyżwach 
jeszcze 230 kilometrów dalej i znaleźli wyso
kość terenu 7000 stóp. Wogóle więć zrobiła 
wyprawa około 50 mil gieograficznych, a tak 
daleko nikt dotąd w głąb Grenląndyi się nie 
zapuścił. Cała okolica, którą zwiedziła wypra
wa, była pustynią; nigdzie nie spotkano nagiej 
ziemi. Sam Nordenskjold przyznaje w tele
gramie do Timesa, źe na tem miejscu nie zna
lazł żadnych danych, z którychby wnioskować 
można, że wnętrze Grenląndyi wolne jest od 
lodów. Oprócz innych zdobyczy, przywieziono 
z wnętrza kraju całe masy tak zwanego pyłu 
kosmicznego.

Powróciwszy z wycieczki lądowej, popłynęła 
wyprawa Nordenskjolda na północ aż do przy
lądku Yorku; tu opowiadali jej Eskimosi, że 
amerykańska wyprawa podbiegunowa wraca 
z północy i zatrzymała się na wyspie Littleton 
leżącej w środku kanału Smitha przy zacho
dnim brzegu Grenląndyi. Następnie objechał 
Nordenskjold Grenlandyją i płynął przy 
wschodnim brzegu aż do 66 stopnia szeroko
ści. Wylądowawszy w jednym z'fijordów, zna
lazł na tem wybrzeżu ślady osady normań- 
skiej. Nordenskjold twierdzi, że prąd zimny, 
który pcha lody wzdłuż wschodniego brzegu 
Grenląndyi, nie ma wielkich rozmiarów, tak, 
iż okrętom, odpowiednio zbudowanym, nie po
winno być trudno przedostać się jesienią do 
brzegu. Dnia 9-go Września 1883 r. stanął 
Nordenskjold w Reikiaviku na Islandyi.

Sztuczne otrzymywanie ciał 
o r g a n i c z n y c h .

nap isa ł Z l l .

1 . C iało  jednorodne. —  Podzielność. —  C ząsteczka.-—  
S kład  chem iczny zw iązków  o rgan icznych .

Organizm każdej istoty, obdarzonej życiem, 
składa się ze znacznej liczby rodzajów mate- 
ryi, tem znaczniejszej, im organizm bardziej 
skomplikowany, czyli — im istota na wyższym 
znajduje się szczeblu organizacyi. Te rozmaite 
materyje, pomięszane jedne z drugiemi w ró
żnych stosunkach, rządzonych przez prawa, 
które bada fizyjologija, tworzą organizowane 
elementy materyi żyjącej, komórki; albo są 
rospuszczone w płynach, przesiąkających ciało 
rośliny lub zwierzęcia; albo nakoniec — wy
dzielone w postaci różnego kształtu i nazwi
ska skupień i osadów. Chcąc zapoznać się 
z niemi w sposób naukowy, należy przede- 
wszystkiem umieć oddzielić jedne od drugich, 
czyli, jak mówią chemicy — otrzymać je w sta
nie jednorodnym, chemicznie czystym.

Jeżeli rozpatrzymy pilnie część owocu po
marańczy, oddzielonego od zewnętrznej gru
bej skóry i nasion, to spostrzeżemy, źe on 
składa się z masy pęcherzykowatych utworów, 
wypełnionych nieco zabarwionym sokiem. Ten 
sok, wyciśnięty z owocu, jest płynem niezu
pełnie przezroczystym i już wprost zapomocą 
smaku można w nim wykryć obecność części 
słodkich i kwaśnych, rozpuszczonych w wiel
kiej stosunkowo ilości wody. Bardziej szcze
gółowe badanie przekonywa, źe w soku poma
rańczy znajduje się istotnie cukier i tak zw. 
kwas cytrynowy, ale oprócz tego wiele innych 
rodzajów materyi, jak np. pektyna, białko, 
barwniki i związki rozmaitych metali i nieme
tali. Wszystkie wyszczególnione rodzaje ma
teryi możemy oddzielić jedne od drugich, po
sługując się pewnemi ich własnościami; nie- 
chcąc bezużytecznie rozszerzać ram artykułu 
szczegółowym opisem sposobów oddzielania 
wszystkich części składowych soku pomarań
czy, poprzestańmy na jednem z ciał wymie
nionych, np. na kwasie cytrynowym.

Kwasami nazywamy takie materyje, które 
z zasadami, np. z potażem, sodą, wapnem, 
wchodzą w reakcyją chemiczną, zwaną nasy
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ceniem albo zobojętnieniem; rezultatem nasy
cenia jest nowy związek chemiczny, któremu 
nadajemy nazwę soli. Kwas cytrynowy nasyca 
się wapnem, przyczem powstaje sól jego, zwa
na cytrynianem wapnia. Jeżeli więc do soku 
pomarańczy dosypiemy pewną ilość wapna 
palonego lub gaszonego, albo nawet pewnych 
materyjałów, z których wapno wypalają: kre
dy, marmuru, — następuje zjawisko nasyce
nia i tworzy się cytrynian wapnia. Jest on 
nierozpuszczalny w wodzie i z tego powodu 
osadza się w mięszaninie w postaci drobno- 
krystalicznego białego proszku. Ponieważ ze 
wszystkich ciał, jakie w soku pomarańczy 
znajdować się mogą, tylko jeden kwas cytry
nowy ma własność tworzenia nierozpuszczal
nej soli z wapnem, przeto w osadzie cytrynia
nu wapnia nie może się znajdować żadna inna 
część składowa tego soku. Sól jest produktem 
działania zasady na kwas: mówiąc tak, nie 
twierdzimy, żeby zasada i kwas w soli miały 
istnieć w stanie gotowym, lecz tylko, że sól 
tworzy się z kwasu i zasady i w pewnych oko
licznościach może wydać z siebie swój kwas 
i swoją zasadę.

Kiedy cytrynian wapnia oblewamy kwasem 
siarczanym, rozpuszczonym w wodzie, to on 
znajduje się w okolicznościach, sprzyjających 
wytworzeniu w stanie gotowym jego kwasu. 
Zasada cytrynianu wapnia, wapno, ulega bo
wiem silniejszemu wpływowi kwasu siarcza- 
nego, tworzy się siarczan wapnia czyli gips, 
a kwas cytrynowy w stanie czystym przecho
dzi do rostworu. Takim sposobem właśnie 
w fabrykach otrzymują rostwór wodny kwasu 
cytrynowego, który już tylko trzeba oddzielić 
od wody. Tu posługujemy się tą  różnicą we 
własnościach wody od kwasu cytrynowego, że 
pierwsza przez ogrzewanie zamienia się na 
parę, gdy drugi jest zupełnie nielotny i w tem 
cieple, w którem woda zamienia się na parę, 
sam nie ulega żadnej zmianie. Jeżeli więc 
w naczyniu otwartem ogrzewamy rostwór wo
dny kwasu cytrynowego, to para wodna ucho
dzi w powietrze, a kwas cytrynowy pozo
staje jako piękne ciało krystaliczne, po
dobne z wejrzenia do cukru lodowatego. Je s t 
on już ciałem jednorodnem i tem zasadniczo 
różni się od materyjału pierwotnego, z które
gośmy go otrzymali, to jest od pomarańczy; 
gdybyśmy go rozpatrzyli najstaranniej, przez 
szkła powiększające choćby najsilniejsze, prze- I

konalibyśmy się, że cała jego masa wygląda 
jednakowo, że wszystkie, aż do najdrobniej
szych, jej cząstki są wzajemnie podobne do 
siebie. Pomarańcza i bez szkła powiększają
cego jest widocznie ciałem niejednorodnem.

Poznaliśmy jeden ze sposobów, zapomocą 
których chemija wydziela ciało jednorodne 
z niejednorodnych materyjałów. Chemija musi 
wydzielać ciała jednorodne, ponieważ jest 
nauką ścisłą i przeto badać może tylko to, co 
przedstawia własności określone, niezmienne, 
ciała zaś niejednorodne nie mają własności 
określonych, jako mięszaniny różnych części 
składowych, które wzajemnie zacierają, ma
skują swój charakter. — Otóż rozmaitemi spo
sobami, to podobnemi do opisanego, to od- 
miennemi i nieraz bardzo mozolnemi, chemicy 
wydobywają mnóstwo ciał jednorodnych z tych 
mięszanin, jakie spotykają w różnych two
rach natury. Ciała jednorodne znajdują się 
wprawdzie i gotowe w naturze, lecz nie wszyst
kie i nie często: przyroda, zarówno martwa 
jak i żyjąca, przeważnie składa się z mięsza
nin, to jest ciał niejednorodnych, nieodpowie
dnich do chemicznego badania.

Ciało jednorodne, wydzielone z jakiegoś 
organizmu, nazywamy związkiem organicz
nym, a to dla odróżnienia od związku nieor
ganicznego czyli mineralnego, który może być 
wydzielony z ciała nieożywionego, np. z ka
mienia. Więc w naszym przykładzie kwas cy
trynowy jest związkiem organicznym, wydzie
lonym z mięszaniny, w której było wiele in
nych związków organicznych, a także i związki 
mineralne.

Ponieważ za pierwszą cechę związku uzna
liśmy jego doskonałą jednorodność, przeto 
musimy bliżej zapoznać się z tą własnością. 
Kwas cytrynowy jest ciałem, krystalizującem 
się w duże słupy rombowe i ma ciężar właści
wy 1,55; topi się przy 100° ciepła, a przy sil
niejszem ogrzaniu doświadcza zmian che
micznych; na promień światła nie działa; jest 
rozpuszczalny w wodzie w takim stosunku, że 
75 części na wagę wody przy 10° ciepła roz
puszcza w sobie 100 części na wagę kwasu cy
trynowego; nakoniec ma smak bardzo kwaśny, 
lecz nie gryzący ani cierpki. Otóż, jeśli on 
jest istotnie jednorodnem ciałem, to wszystkie 
wyliczone cechy powinniśmy znaleść nietylko 
w większej jego masie, uważanej jako całość, 
ale także i w drobniejszych cząstkach, otrzy
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manych przez dzielenie większej masy. Do
świadczenie przekonywa nas, źe tak jest w isto
cie, bo wszakże możemy kryształek kwasu 
cytrynowego rozbić na kawałki, utłuc na pro
szek, proszek ten przesiać przez najgęstsze 
sito — i zawsze, nawet w pojedyńczym pyłku 
takiego najdrobniejszego proszku mieć będzie
my tenże sam kwas cytrynowy ze wszystkiemi 
jego własnościami. Więc dzielenie ciała je
dnorodnego, związku, na części coraz dro
bniejsze, nie wpływa na zmianę własności 
owego ciała: rezultaty takiego dzielenia czyli 
rozdrabniania zawsze są podobne do większej 
masy, a tem samem i doskonale podobne, 
identyczne, między sobą.

Moglibyśmy teraz zadać sobie pytanie, które 
napozór wyda się nam może nieuzasadnionem 
i nieprowadzącem do żadnego celu, a miano
wicie— jak  też daleko może być posunięte 
rozdrabnianie jakiejkolwiek materyi? Przez 
utłuczenie w moździerzu można kwas cytryno
wy zamienić na drobny proszek; przez tarcie 
twardym wałkiem na kamiennej lub metalo
wej płycie, miałkość tego proszku można po
sunąć tak daleko, że w palcach rozcierany, 
nie będzie sprawiał wrażenia szorstkości; 
przez odsiewanie można jeszcze z tego pyłu 
oddzielić cząstki najsubtelniejsze. Weźmy je
dnak nieco tego przesianego proszku na 
szkiełko i przypatrzmy się mu przez mikro
skop: zobaczymy, że subtelne, według nasze
go mniemania jego cząstki, pod mikroskopem 
przedstawiają się jako bryłki, których wymia
ry możemy poznać i wyrazić w częściach np. 
milimetra sześciennego. Bryłka, która ma 
chociażby milijonową część milimetra sześcien
nego objętości, może być widocznie podzielo
na na części jeszcze drobniejsze, wprawdzie 
nie zapomocą narzędzi, zbyt grubych do po
dobnego celu, ale w umyśle naszym, mogącym 
wznieść się do pojmowania jeszcze mniejszych 
wielkości. Zresztą i w praktyce znamy ciała, 
o których zmysły nawet dają świadectwo, że 
ich podzielność może być posunięta do nie
zmiernie dalekich granic: kawałek fuksyny, 
wielkości ziarnka prosa, zabarwia kwartę wody 
na różowo; każda kropla tego płynu jest wy
raźnie różowa, a ponieważ w kwarcie jest 
około czterdziestu tysięcy kropel, przeto 
w kropli znajduje się czterdziestotysiączna 
część użytej ilości fuksyny. Wyobraźmy sobie 
ziarnko prosa, podzielone na czterdzieści ty

sięcy części! A to jeszcze nie najskrajniejszy 
przykład podzielności, znamy bowiem ciała, 
które dzielić możemy na części o wiele mniej
sze. — Wobec takich przykładów, na powyż
sze pytanie może najwłaściwiej będzie odpo
wiedzieć, że podzielność materyi nie ma gra
nicy, ale może być posuwana aż do nieskoń
czoności, inaczej — że nie znamy tak małych 
cząstek, którychby nie można było rozdrobnić 
na jeszcze mniejsze.

Chociaż dopieroco wyrażone przypuszcze
nie wydaje się najprostszem i już przez to sa
mo najsłuszniejszem, jednakże dla wielu i bar
dzo ważnych przyczyn zgodzić się nań nie mo
gą nauki ścisłe. Przeciwnie, zarówno fizyka 
jak i chemija w dzisiejszym stanie swego roz
woju uważają za konieczne przypuszczenie pe
wnego kresu podzielności materyi. Nauki te 
twierdzą mianowicie, źe dzieląc daną masę 
materyi na części coraz drobniejsze, z począt
ku zapomocą narzędzi i metod doświadczal
nych, a następnie w umyśle, dojdziemy nako- 
niec do wielkości niesłychanie drobnych, które 
już opierają się podziałowi. Te niepodzielne 
wielkości noszą nazwę molekuł albo cząsteczek. 
Każde ciało jednorodne składa się z cząste
czek, zupełnie podobnych jedna do drugiej; 
każda cząsteczka ma wszystkie własności ta 
kież same, jak większa masa ciała; cząsteczka 
zatem w pewnym względzie może być uważa
na za coś skończonego w samem sobie, za pe
wnego rodzaju twór samodzielny, za indywi
duum chemiczne.

(dok. nast.)

Oświetlenie elektryczne miasta Berlina.

Oświetlenie elektryczne miasta Berlina 
niedługo ma nastąpić na mocy kontraktu, za
wartego przez miasto z niemieckiem Ediso- 
nowskiem towarzystwem. O oświetleniu elek
trycznością miast dochodziły do nas wiadomo
ści z Ameryki lub Anglii, lecz do ostatniej 
chwili na stałym lądzie Europy żadne z więk
szych miast go nie wprowadzało. Na wysta
wie elektrycznej w Wiedniu można było wi
dzieć wiele odmian i prób oświetlenia elek
trycznością, lecz ani jedna ulica miasta nie 
była elektrycznością oświetlona. W  Berlinie 
przed dwoma laty znana fabryka berlińska 
Siemensa oświetlała ulicę „Koch“ lampkami
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Edisona; przed rokiem zaś część znaczna 
ulicy Lipskiej otrzymała światło elektryczne 
lukowe. Jedno i drugie było urządzone rodza
jem próby, aby z jednej strony elektro-tech- 
niczny zakład Siemensa, a z drugiej strony 
miasto mogły tę sprawę bliżej poznać i obli
czyć koszty oświetlenia obu sposobami. Po 
tak dokonanych próbach, miasto zawarło kon
trak t z towarzystwem niemieckiem Edisona, 
którego jednym z członków jest Siemens. Od
powiednie urządzenie do oświetlenia ulic i pry
watnych domów będzie zaprowadzone tylko 
w środkowej części miasta. Za jednę lampkę 
Edisona na ulicy, dającą światło o natężeniu 
16 świec, miasto będzie płacić na rok m. 120 
czyli rs. 60; liczba godzin świecenia może wy
nosić 4400 rocznie, lecz gdy ich będzie mniej, 
to cena nie ulega zmianie. Miasto Warszawa 
za płomień gazowy o natężeniu 16 świec płaci 
rocznie rs. 17 '/2, przy liczbie godzin 3556 pa
lenia rocznie; gdyby nawet podnieść liczbę 
godzin do 4400, co jest rzeczą zbyteczną tak 
w Warszawie jak i Berlinie, to ceDa oświetle
nia gazowego ulic Warszawy zawsze będzie 
3 razy mniejszą niż elektrycznego lampkami 
Edisona w Berlinie.

Osoby zaś pi-ywatne za światło elektryczne 
lampki Edisona, o natężeniu 16 świec, mają 
płacić na godzinę 4 fenigi czyli 2 kopiejki; za 
światło gazowe tejże samej siły również na 
godzinę płacą konsumenci w Warszawie 1,2 
kopiejki przy użyciu zwyczajnych szczelino
wych palników, przy spalaniu zaś gazu w tak 
zwanych lampach argandzkich (ze szklanemi 
walcami) koszt światła gazowego w Warsza
wie jest jeszcze mniejszy.

Daleko korzystniej wypada rachunek dla 
światła elektrycznego łukowego, które zawsze 
jest znacznie tańsze od pochodzącego z lam
pek jarzących czyli żarzących. Światło łuko
we, jako mające bardzo znaczne natężenie 
(siłę), nadaje się do praktycznego użytku 
w tych przypadkach, kiedy zachodzi potrzeba 
rzucania go na znaczne odległości lub prze
strzenie, a zatem do oświetlania wielkich pla
ców, dworców kolei żelaznych, warsztatów 
i t. p. Miasto Berlin, według kontraktu w mo
wie będącego, ma płacić za światło łukowe, 
o natężeniu 800 świec, 40 fenigów czyli 20 k. 
za każdą godzinę świecenia, z warunkiem, 
aby w czasie roku tych godzin nie było mniej

od 2000; dla 16 świec na godzinę wypadnie 
0,4 kopiejki, a dla 3556 godzin 14 rs., kiedy 
za taką samą liczbę godzin palenia się lampy 
gazowej w czasie roku na ulicach Warszawy 
płaci się 17'/2 rubla; a zatem rachunek wypa
da na korzyść światła łukowego elektryczne
go. Lecz światła łukowe, jako posiadające 
znaczne natężenie, drażnią wzrok widza; dla 
złagodzenia tego działania, zazwyczaj je ota
czają szkłami matowemi, przezco natężenie 
światła zmniejsza się przeszło o 50%, czyli staje 
się ono 2 razy droższe, aniżeli bez tego okry
cia. Nakoniec, gdy porównamy tę cenę świa
tła elektrycznego łukowego, otoczonego szkła
mi matowemi z ceną światła gazowego w W ar
szawie, otrzymywanego w lampach wzmocnio
nych Siemensa '), to przekonamy się, że świa
tło elektryczne jest dwa razy droższe od ga
zowego.

Oświetlenie elektryczne w Berlinie zostanie 
zaprowadzone tylko w środku jego, ponieważ 
przedsiębiorstwo w tej części miasta spodzie
wa się mieć znaczne zapotrzebowanie światła 
elektrycznego od właścicieli sklepów i zakła
dów publicznych, przy gorączkowem pragnie
niu prusaków uczynić Berlin pierwszorzędnem 
miastem świata (Weltstadt).

Z powodów wyłożonych, oświetlenie elek
tryczne nie nadaje się jeszcze do oświetlania 
ulic niewielkich miast. W danej chwili nie 
może być mowy o zaprowadzeniu oświetlenia 
elektrycznego na ulicach Warszawy. Światło 
to najzupełniej nadaje się do oświetlania 
ogrodów publicznych, jak np. Saski w W ar
szawie, do których gaz oświetlający nie wpro
wadza się jako bardzo szkodliwie działający 
na roślinność, jak również do oświetlania lo
kali, będących miejscem publicznych zebrań, 
sklepów, dworców dróg żelaznych, dużych 
warsztatów i t. p.

Eug. Dziewulski.

*) P o rów n . W szechświat, N r. 5 2 ,  1 8 8 3  r.
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KORESPONDENCYJA WSZECHŚWIATA.
(Spóźniona).

Posiedzenie komisyi antropologicznej Akademii 
Umiejętności w Krakowie, 2 6 -go Listopada 

1883 r.
Po zagajeniu posiedzenia przez przewodni

czącego Komisyi, prezesa Akademii D-ra 
J .  Majera i po odczytaniu protokułu z posie
dzenia poprzedniego, seki-etarz Komisyi, Dr. 
J .  Kopernicki, przedstawił obecnym człon
kom prace i materyjały naukowe, nadesłaue 
dla Komisyi przez rozmaitych autorów. Dla 
działu antropologii w ściślejszem znaczeniu 
nadesłane na ten raz były spostrzeżenia an
tropometryczne, dokonane na osobach żywych 
przez pp. D-ra Bieńczewskiego z powiatu Do- 
bromilskiego, Jankowskiego z Drohobyskiego, 
Kołychanowskiego z Kamioneckiego, Mazur
kiewicza z Krośnieńskiego, Tyrolskiego ze 
Zbaraskiego, Wrońskiego z G-rybowskiego, 
Zulińskiego z Jasielskiego i Przybylskiego 
z Nowosądeckiego. Z wyjątkiem spostrzeżeń, 
dokonanych w Nowosądeckim, w których po
minięte zostały wskazówki, podane w tym 
przedmiocie przez Komisyją, wszystkie inne 
wymienione materyjały okazały się dostate
czne dla zużytkowania z nich i z uznaniem 
przez nią przyjęte zostały. Dział etnologiczny 
zasilony na ten raz został licznemi pracami, 
mianowicie: 1) P-na Mich. Tomaszewska na
desłała „Opis obrzędów weselnych u ludu ru
skiego ze wsi Cetuli w pow. Jarosławskim, 
z dodatkiem szczodrówek i pieśni żniwiar- 
skich;“ 2) p. Lipińska ofiarowała do użytku 
rękopis, pozostały po ś. p. jej mężu-Józefie 
Lipińskim, autorze wydanego w roku 1842-im 
„Zbioru pieśni ludu Wielkopolskiego," zawie
rający niewydane dotąd wiadomości etnogra
ficzne i pieśni z Wielkopolski; 3) p. Czesław 
Heymann z Kijowa, nadesłał „Materyjały 
etnograficzne" z okolic Pliskowa w pow. Lipo- 
wieckim, zebrane przez panią Zofiją Didkow- 
ską, a przez niego uporządkowane i uwagami 
krytycznemi, oraz wskazówkami porównaw- 
czemi objaśnione. Nakoniec 4) pani hr. Luc. 
Stadnicka z Niemirowa, złożyła za pośrednic
twem prof. Malinowskiego „Opis obrzędów 
weselnych i Zbiór pieśni ludowych z dodat
kiem przysłów izamawiań z bracławszczyzny.”

Wszystkie te prace zostały przez Komisyją 
przyjęte z uznaniem i zalecone do wydania 
ich w „Zbiorze wiadomości do Antropologii 
krajowej." Rękopis ś. p. J .  Lipińskiego, czło
nek Akademii p. O. Kolberg przejrzał, upo
rządkował, rzeczy, zasługujące na wydanie 
uwagami swemi objaśnił i takowe do druku 
należycie przygotował.

Zakończone zostało posiedzenie oznajmie
niem przewodniczącego, iż druk tomu V III  
„Zbioru wiadomości do Antropologii krajo
wej" został już rozpoczęty, oraz uwagami jego 
w przedmiocie i kierunku własnych prac nau
kowych Komisyi, pożądanych i zamierzonych 
w rozpoczętym roku akademickim.

G. O.

N iezw ykła zorza w ieczorna, w idziana w  dniu 
31-ym Grudnia rolni przeszłego.

Do osobliwszych zjawisk należą obecne zo
rze, zwłaszcza wieczorne, między któremi 
ostatnia starego roku odznaczała się szcze
gólną pięknością. Jeżeli pod względem na
tężenia światła nie dorównywała analogiczne
mu objawowi, jaki miał miejsce przed 6 tygo
dniami, za to przewyższała go nieco długością 
swego trwania; jeszcze w kilka minut po szó
stej można było dostrzedz niknące ślady uro
czego światła, które w ciągu dwu godzin 
rozlewało swe łagodne blaski.

W  początkach zachód słońca nie przedsta
wiał nic godniejszego uwagi, odbywał się 
w normalnych warunkach, dopiero po zni
knięciu gwiazdy dziennej, niebo okryło się 
bardziej niż zwykle żółtawym kolorem, uwień
czonym w zenicie różową koroną. Po nieja
kim czasie początkowa barwa przeszła w po
marańczową, a w końcu w czerwoną z purpu
rowym odcieniem przy poziomie.

Około godziny piątej zorza, osiągnąwszy 
najwyższy stopień swego natężenia, przedsta
wiła się w postaci jaskrawego wycinka koła, 
o dość wyraźnych konturach, zajmującego 
przy podstawie przynajmniej 100° długości, 
a wysokością sięgającego do 30°. Wspom
niany segment wydawał się być ną obwodzie 
otoczonym niewyraźnym szarawym łukiem, 
dotykającym od strony północnej konstelacyi
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Orła, której gwiazda znikła w obrębie zo
rzy, dwie zaś inne, to jest a  i 7 znajdujące 
się po za jej granicą, były dokładnie wi
dzialne.

W spaniałość rzeczonego zjawiska, bardziej 
jeszcze podwyższały nieruchome obłoki, prze
cinające ciemnemi smugami świetlaną prze
strzeń, na tle której od południa błyszczała 
piękna W enusiblizko niej będący księżyc. 
Satelita ziemski o wązkim sierpie, więcej niż 
kiedykolwiek wywoływał wrażenie znane pod 
mianem irradyjacyi oka, światło zaś jego po
pielate, jaśniało silniej niż w zwykłych wa
runkach.

W  tym samym czasie, kiedy zachód jaśniał 
falami czerwonego światła, na przeciwnej 
stronie panował oddawna zmrok szary, nawet 
tak zwana przeciwzorza, pomimo odpowie
dniej i dogodnej pory szybko znikła w cie
mnościach, rozpościerających się na wscho
dniej części nieba, na którem już przed piątą 
godziną ujawniła się Alcyjona wraz ze swemi 
migoczącemi się towarzyszkami. W krótce po
tem można było wyróżnić gwiazdy d, s, t, f} 
małej Niedźwiedzicy. Jestto  najlepszym do
wodem, że ciemność dochodziła do znacznego 
stopnia, kiedy przy średnim wzroku dostrze
gałem gwiazdy trzeciej, czwartej, a nawet pią
tej wielkości.

Lubo powyżej opisana zorza nie odznaczała 
się, jak to już wspomniałem, taką świetnością 
jak  zjawisko pokrewnego rodzaju w dn. 30-ym 
Listopada, to niemniej jednak długość jej 
trwania, wyraźnie zarysowana postać, wre
szcie silny stopień natężenia światła, każą się 
domyślać, że powstać mogła tylko w pewnych 
sprzyjających okolicznościach, które nieza- 
wsze się wydarzają. Jakie jednakże czynniki 
są właściwą przyczyną w mowie będącego fe
nomenu, dotąd dokładnie nierozstrzygnięto. 
Dlatego to wstrzymuję się od powtarzania 
niezupełnie udowodnionych wyjaśnień, poprze
stając wyłącznie na sumiennem opisaniu za
obserwowanych faktów.

Międzyrzecz Podlaski 2 Stycznia 1884.
B. Etchler.

(Przypisek.) Zorzę północną należy odró
żniać od zorzy tak zwanej porannej lub wie
czornej. Światło zorzy północnej daje widmo, 
złożone z jasnych pasków (linij), większość 
badaczów tego zjawiska mniema, że ono jest

wywołane wyładowaniami elektrycznemi. Świa
tło zaś zorzy porannej i wieczornej jest świa
tłem, pochodzącem od słońca. Kilkakrotnie 
badałem widmo zorzy porannej i wieczornej, 
która była prawie codziennem zjawiskiem 
w niedawno minionym czasie. Widmo otrzy
mane było zawsze podobne do słonecznego, 
tylko w części, obejmującej kolory: czerwony, 
pomarańczowy i żółty, było znacznie przy
ćmione, a niektóre ciemne linije Fraunhofera 
były wzmocnione do tego stopnia, że przecho
dziły w czarne smugi, a nadto pojawiały się 
nowe linije i smugi ciemne, których w zwy
kłem widmie nie spostrzegamy. Widmo zorzy 
tej było podobne zupełnie do widma, jakie 
możemy otrzymać, zwracając spektroskop na 
słońce, zasłonięte gęstemi chmurami.

E. D.

KRONIKA NAUKOWA.

(Fizyka').

— P r z y t o n y .  W. O. Jones rzuca myśl, 
objaśniającą w zupełnie nowy sposób zjawi
sko tak zwanych przytonów, Czyli tonów har
monicznych, towarzyszących zawsze tonowi 
zasadniczemu. Dotychczas przyjmowano sta
nowczo, że przytony rzeczywiście powstają 
wskutek drgań ciała dźwięczącego, że są zja
wiskiem objektywnem, — W . O. Jones zaś 
zalicza wszystkie przytony harmoniczne do 
zjawisk czysto subjektywnych czyli podmioto
wych, w teoryi zaś swej wychodzi z tego zna
nego faktu, że wrażenie światła pozostaje 
w naszem oku przez '/8 sekundy, po zagaśnię
ciu źródła światła, a więc po ustaniu działania, 
wzbudzającego wrażenie.

Tę samą własność zatrzymywania wrażeń 
przez pewien przeciąg czasu, W. C. Jones 
przypisuje także nerwowi akustycznemu i ob
jaśnia rzecz całą jak następuje.

Wrażenia dźwięku powstają w uchu wsku
tek drgań, bardzo szybko następujących po 
sobie i uderzających nasz nerw akustyczny; 
lecz w chwili, kiedy następuje już działanie 
drugiego drgania na nasz nerw, — wrażenie, 
wywołane w niem pierwszem drganiem, je
szcze nie ustało i trwa współcześnie z dru- 
giem, rzecz więc prosta;, źe drugie drgnięcie 
musi wywołać w naszym umyśle wrażenie dwu
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drgań, zaszłych w czasie jednego drgania, 
a więc wrażenie tonu o oktawę wyższego.

Podobnie rozumując, łatwo dowiedziemy, 
że trzecie drgnięcie musi w połączeniu z dwo
ma pierwszemi wywołać w naszem uchu wra
żenie trzech drgań w czasie jednego drgania, 
to jest wrażenie tonu, nastrojonego na kwin
tę w drugiej oktawie. Czwarte drgnięcie da 
wrażenie czterech drgań w ciągu jednego, 
więc wrażenie drugiej oktawy i t. d., lecz za
wsze liczba drgań, w ten sposób słyszanych 
przytonów, odpowiada ściśle rzeczywiście ob
serwowanej liczbie drgań.

W  miarę działania corazto nowych nastę
pujących po sobie drgań, wrażenie, wywołane 
przez pierwszy ton, słabnie, więc też i natęże
nie przytonów wyższych jest słabsze, aniżeli 
niższych.

W  krótkiej notatce W. C. Jonesa niema 
objaśnienia zjawisk objektywnych, występują
cych pod działaniem przytonów w manome
trach gazowych analizatora Keniga; sprawo
zdawca jednak sądzi, że i te zjawiska dadzą 
się zgodnie z tą  teoryją objaśnić.

J. J.
C Gieologija).

— P. Boussingault wykonał rozbiory kilku 
substancyj bitumicznych kopalnych i przedło
żył ich wyniki Akademii paryskiej. W spra
wozdaniu z tych badań (Comp. rend., 1883) 
najciekawszym jest ustęp o bituminie źródeł 
ognistych w Chinach; z ustępu tego wyjmuje
my najważniejsze punkty. P. Imbert, misyjo- 
narz, przysłał Akademii wodę studni solnej 
i bitumen studni ognistej Ho Tsing w prowin- 
cyi Szu-Czuan, gdzie istnieje na przestrzeni 
około 50 mil kwadr, kilka tysięcy źródeł. Są- 
to otwory, wywiercone dla uzyskania soli; 
mają zwykle 500—600 metrów głębokości 
i średnicę 0‘2 m.; do wykonania tych otworów 
używają wiercenia linwowego. Aby wydobyć 
wodę słoną lub bitumen (naftę) spuszczają 
próżną rurę bambusową, zaopatrzoną w klapę 
na dole. Woda słona po odparowaniu pozo
stawia '/5 swego ciężaru soli gorzkawej. Stale 
wydobywa się z tych studzien gaz palny; aby 
go otrzymać w znaczniejszej ilości, wykonywają 
nawet umyślne wiercenia, dochodzące niekie
dy do 1000 metrów głębokości. Gazów tych 
używają w salinach do oświetlania i ogrzewa
nia panwi parowniczych. Bitumen studni ogni
stych jest ciemno-zielony w świetle odbitem,

brunatny w przechodzącem; w zwykłej ciepło
cie jest ciekły; po oziębieniu wydziela z siebie 
masę krystaliczną (parafinę). Część płynna 
i stała składa się prawie wyłącznie z węglo
wodorów. Jestto więc olej skalny, występują
cy podobnie, jak w Europie (Galicyja, Alza- 
cyja) w towarzystwie gazów palnych i soli ku
chennej. Nadto widzimy, że przemysł naftowy 
i salinarny stoi w Chinach na bardzo wysokiej 
stopie, do jakiej nam poniekąd (co do głębo
kości wierceń i zastosowania gazów palnych) 
w Galicyi jeszcze bardzo daleko. R. Z.

— Sławny podróżnik szwedzki, Norden
skjold, zwrócił jeszcze w roku 1870 uwagę na 
iłowaty namuł, znajdowany w okrągłych 
wklęsłościach, głębokich na 1—3 stóp na po
wierzchni lodów śródlądowych w Grenląndyi. 
Towarzysz Nordenskjólda, prof. Berggren od
krył, że muł ten tworzy podstawę właściwej 
flory lodowej, złożonej z pewnej ilości mikro
skopowych wodorostów, z których niektóre 
rozmieszczone są obok mułu na lodzie i które, 
dzięki swej ciemnej barwie, pochłaniają wię
cej ciepła słonecznego, niż niebieskawo-biały 
lód. Przyczyniają się one na tej podstawie do 
topienia lodu i przeszkadzają jego rozszerza
niu się. Zdaniem tych badaczy, zawdzięczamy 
w znacznym stopniu tym organizmom stopnie
nie lodów, które niegdyś zalegały wnętrze 
Skandynawii. Obecnie podaje Nordenskjold 
następujące wyniki swych badań nad gieolo- 
gicznem występowaniem tego namułu:

1) Nie może on być spłókanym z gór na 
brzegach lodowców, bo przeważnie jest roz
mieszczonym na wyższych wzniesieniach, niż 
brzegi lodowców — i w tej samej ilości na 
grzbietach brył lodowych, jak  i na bokach, 
oraz w wydrążeniach wewnątrz tychże.

2) Nie był rozdzielonym na wierzchu lodu 
przez płynącą wodę, ani wyciśniętym przez 
tak zwaną morenę spodnią.

3) Musi być osadem z powietrza, a głównym 
składnikiem jego jest ziemny pył, roznoszony 
przez wiatry.

4) Zawiera elementy kosmiczne w postaci 
ziarnek żelaza metalicznego, które można wy
dzielić zapomocą magnesu i które w ogniu 
dmuchawki dają reakcyją kobaltu i niklu.

Nordenskjold proponuje dla tej nowej sub- 
stancyi nazwę: „kryjokonit,“ t. j. pył lodowy. 
(Naturę.) R, z.
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(Botanika).

— P i e r w o t n a  o j c z y z n a  f a s o l i  p o 
s p o l i t e j  i p a l my  k o k o s o we j .  Lineusz 
uważał Indyje Wschodnie za pierwotną ojczy
znę fasoli pospolitej (Phaseolus vulgaris) i po
gląd ten przeszedł do podręczników. W  osta
tnich czasach w grobach starożytnego cmen
tarza peruwiańskiego w Ancon znaleziono 
owoce i ziarna fasoli zwyczajnej wraz z inne- 
mi istotami roślinnemi wyłącznie amerykań
skiego pochodzenia. Niema też żadnego pe
wnego świadectwa, że fasolę zwyczajną znano 
w Europie przed odkryciem Ameryki, poczem 
natychmiast pojawia się ona w ogrodach Eu
ropy w kilku odmianach i często bywa przez 
współczesnych autorów wspominana. W ięk
szość pokrewnych gatunków tego samego 
rodzaju mieszka w Ameryce południowej, 
a przed przybyciem Hiszpanów do Ameryki 
uprawiano tam kilka odmian fasoli. W praw
dzie fasola, którą Oviedo 1526 widział w Ni- 
caragua, oraz fasola którą De Loto wszędzie 
spotykał jako roślinę uprawną podczas swego 
pamiętnego marszu z Tampa Bay na Flory
dzie do Missisipi. (1539 — 1542), prawdopodo
bnie należały do gatunku Phaseolus lunatus, 
lecz fasola, którą równie dawno Jaąues Car- 
tier spotkał u Indyjan kanadyjskich, musiała 
być naszą fasolą pospolitą (Phaseolus vulga- 
ris), albo też piechotą (Ph. nana), która jest 
odmianą pierwszej. W  tym bowiem kraju, 
w krótkiej przerwie pomiędzy przymrozkami 
wiosennemi i jesiennemi tylko ten gatunek 
mógł dojrzewać. Możemy tedy uważać za 
rzecz pewną, że w mowie będąca roślina po
chodzi z Ameryki.

Pierwotna ojczyzna palmy kokosowej jest 
dotychczas wątpliwą. To tylko jest pew- 
nem, że roślina już w czasach przedhistorycz
nych z jednego brzegu oceanu Spokojnego 
przeniosła się na drugi, lecz niepodobna dojść, 
w jakim wędrowała kierunku, zwłaszcza że 
prądy morskie idą tak w jednę jak w drugą 
stronę. Za pochodzeniem palmy kokosowej 
z Ameryki przemawiałaby okoliczność, że 
wszystkie inne gatunki tego samego rodzaju 
są amerykańskie, oraz że zdobywcy napotkali 
na amerykańskich wybrzeżach oceanu Spokoj
nego całe lasy palm kokosowych. Z drugiej 
jednak strony, gdyby ta palma od niepamięt
nych czasów znajdowała się w tych okolicach,

to z uwagi na wielkie pożytki, jakie przynosi, 
już dawniej znalazłaby sobie drogę do innych 
okolic tego samego lądu. Tymczasem dopiero 
w nowszych czasach dostała się ona nad ocean 
Atlantycki i na wyspy Antylskie.

A. W.
— N o w y  p a s o r z y t n y  g r z y b e k  

n a  g ą b c e .  Dufour podaje wiadomość o no- 
wo-odkrytym pasorzytnym grzybku, który ro
śnie na zwyczajnej gąbce, używanej przy ką
pielach. Grzybek ten pokrywa powierzchnię 
gąbki w postaci czarnej, ziarnistej powłoki, 
która najsilniej przyrasta do końców rogowych 
włókien, z których się składa szkielet gąbki. 
Wskutek działania grzybka, włókna tracą 
swą sprężystość, stają się ciemno-brunatnemi 
i w końcu zamieniają się na czarną, lepką 
masę wielkości główki od szpilki. Takie zja
wisko albo umiejscawia się, albo też rozszerza 
się na całą powierzchnię gąbki. Zwykle przy- 
tem ciemnieje tylko podstawa i cienka warstwa 
(5 do 10 mm.) powierzchni gąbki, zaś wewnę
trzna część pozostaje niezmienioną i zdrową. 
Przytoczene zjawisko zdarza się dosyć często 
i powtarza się czasem przez kilka lat nawet 
na tych gąbkach, które przez kąpiących się 
były używane, tak, że ci przyczynę zczernie- 
nia gąbki bardzo często przypisują swoim 
skórnym cierpieniom. — Badania mikroskopo
we wykazały, że przyczyną wspomnianych 
zmian są bardzo liczne czarne zarodniki paso- 
rzytnego grzybka, który niszczy rogowy szkie
let gąbki. Zapomocą sztucznej hodowli wyka
zano, że grzybek ten tworzy zarodniki, ułożo
ne w paciorkowate szeregi, w których końco
we zarodniki są najmłodsze. Z powodu tak 
szczególnego sposobu rozwoju zarodników, ró
żnego od innych do niego podobnych grzyb
ków (Penicillium, Aspergillus, Cystopus), 
utworzono z niego nowy rodzaj Torula, a sam 
gatunek oznaczono nazwą Torula spongicola. 
Grzybek ten jest dość trwały, woda mydlana 
mu nie szkodzi, ale można go zniszczyć stę
żonym rostworem kwasu karbolowego albo 
gorącą wodą. * W. M.

(Zoologija).

— Od kilku lat skóra krokodylów i aliga
torów stała się modnym przedmiotem zbytku, 
służąc na wyroby różnego rodzaju: torebek, 
portmonetek, cygarnic i t. p. Żądania tego 
przedmiotu były tak wielkie, że utworzyły się
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całe bandy strzelców aligatorów, które takie 
spustoszenia poczyniły w rodzinie tych ja 
szczurów nad brzegami Missisipi, że przewi
dywano zupełne ich wytępienie.

Wobec takiego niebezpieczeństwa, jeden ze 
strzelców pomyślał, że zamiast wytępiać, na
leżałoby raczej hodować aligatory i tym spo
sobem powstał pierwszy początek dzierżawy 
aligatorów. Dzierżawca prowadzi rodzaj ho
dowli naturalnej, wprost przez pozostawienie 
aligatorom czasu na wylęg i wyrośnięcie mło
dych.

Po zabiciu, skóry zdzierają bardzo staran
nie i naprzód wyprawiają na miejscu. Mięso 
tak czuć piżmem, że oprócz Negrów nikt go 
nie jada; służy ono za pokarm dla żywych ali
gatorów, które zjadają z wielkim smakiem 
nieżywych współbraci. Hodowla aligatorów 
jest tak korzystna, że przytaczają jednę dzier
żawę (fermę), która dostarczyła swemu wła
ścicielowi z Saint-Louis 5000 skór w ciągu 
roku. A. S.

( Technolog i ja).

— L o k o m o t y w a  b e z  o g n i a  i d y 
mu.  W  chwili, gdy koleje elektryczne zaczy
nają wchodzić w życie i przebywają próbny 
jeszcze okres swej działalności, napotkały nie
spodzianie groźną rywalkę w ulepszonej loko
motywie parowej. Lokomotywa, o której mó
wimy, stanowi ważny postęp w budowie ma
chin pociągowych i w kołach technicznych 
wywołała silne zajęcie. Znany fizyk Wiillner, 
w przemowie, którą miał przy objęciu rekto
ratu akademii technicznej w Akwizgranie, od
daje jej wielkie pochwały. Przytaczamy tu 
główne ustępy tej przemowy.

Lokomotywa, zbudowana przez Honigman- 
na, działa rzeczywiście bez ognia i dymu. Jest- 
to machina parowa, która na pierwszy rzut i 
oka sprzeciwia się wszelkim zasadom teoryi. 
Ogrzewa się ona przez samąż pracującą parę; 
opalać ją  trzeba tylko na stacyi centralnej, 
a skoro zaczyna pracę wykonywać, utrzymuje 
się już sama na niezmiennym niemal stopniu 
prężności.

Zasada fizyczna, zastosowana przez Honig- 
inanna, jest oddawna znana. W 1822 ogłosił 
Faraday notatkę, źe termometr, którego kul
kę posypano solą, trzymany w parze wrzącej 
wody, przyjmuje temperaturę wyższą nad 
100°; parą zatem, ogrzaną do 100°, wytworzyć

można temperaturę wyższą. Do notatki tej 
Faradaya dodał Gray-Lussac uwagę, że fakt 
ten we Francyi oddawna był znany i źe można 
nawet, przez wprowadzenie pary wrzącśj wody 
do rostworów solnych, doprowadzić te osta
tnie do wrzenia, zatem do temperatur daleko 
wyższych od temperatury pary. Para miano
wicie ulega skropleniu w rostworze solnym 
i oddaje mu ciepło oswobodzone, które go do 
wrzenia doprowadza. Zasada ta zresztą nie 
została zapomnianą i przy wykładach często 
była doświadczalnie wykazywaną. Dopiero je 
dnak bystry wzrok technika dojrzał, że daje 
się ona w sposób tak znakomity praktycznie 
zastosować.

Kocioł Honigmanna składa się z dwu czę
ści: jednę stanowi walec żelazny, drugą inny 
walec pierścieniowy, obejmujący go dokoła. 
Przestrzeń wewnętrzna wypełnia się pewną ilo
ścią stężonego rostworu sody gryzącej, który 
wre przy 190°; przestrzeń zewnętrzna, pier
ścieniowa, zawiera wodę, której para poruszać 
ma maszynę. Aby maszynę wprawić w ruch, 
doprowadza się do wody w kotle parę wyso
kiej prężności, przezco kocioł dochodzi do tej 
temperatury, która odpowiada prężności, z ja 
ką maszyna ma pracować, a więc np. do 135°, 
gdy potrzeba ciśnienia trzech atmosfer. Pod
czas gdy u innych maszyn para, po porusze
niu tłoka, uchodzi w powietrze, tu przez rurę 
przeprowadza się do rostworu sody, gdzie się 
zupełnie skrapla. P a ra  przyjęta ogrzewa ros
twór sody ponad temperaturę wody, a tempe
ratura ługu sodowego, wyższa zaledwie o kil
ka stopni, wystarcza, aby oddać wodzie cie
pło, potrzebne do wytworzenia pary do dal
szej pracy i do utrzymywania statecznej tem
peratury kotła. Im więcej pary maszyna zu
żywa, tem więcej też dopływa jej do ługu so
dowego i teni więcej ciepła oddaje on do roz
porządzenia. Ogrzewanie więc machiny samo 
się reguluje.

Mogłoby się wydawać, że mamy tu przed 
sobą perpetuum mobile, sprzeczne z zasadą za
chowania siły. Tak wszakże zgoła nie jest; 
przez przybieranie bowiem pary, skraplającej 
się w wodę, rostwór coraz się bardziej rozcień
cza, a tem samem punkt jego wrzenia coraz 
się bardziej obniża. Maszyna więc tak tylko 
długo pracę wykonywać może, dopóki punkt 
wrzenia nie obniży się tak dalece, że różnica 
między temperaturą rostworu a wody, nie bę-
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dzie już dostateczną do tego, aby ta ostatnia 
otrzymywała od pierwszego ciepło, potrzebne 
do wytwarzania pary. W tedy ług wymaga 
odparowania, kocioł musi otrzymać ładunek 
ługu sodowego. Lokomotywa Honigmanna, 
aby przez 5 godzin działać mogła siłą 5 koni 
parowych, potrzebuje ładunku 500 kilogra
mów ługu sodowego. S. K.

K alendarzyk b ijograficzny.

1 4 -go S tyczn ia  1 8 0  1 r . u r. A . T . B ro n g n ia rt; bo
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1 7 -go 17 9 5  r .  u r . A . P ay en ; chem ik , technolog; 
w ydał „C h im ie  industrie lle ;“  u m a rł w P a ry ż u  1 3 -go  
M a ja  18 7 1 .

I 8 -go 1 7 9 2  r .  u r. C . G . C h . B ischof, gieolog; wy
d a ł „C hem ische  G eologie ; 11 u m . w B onn 1 8 7 0  r .

1 9 -go 17 3fi, r .  u r . Ja m e s  W a tt  w G reenock; wyna- 
lasca m aszyny parow ej; u m , 2 5 S ierpn ia 1 8 1 9  roku 
w H eathfield  pod B irm in g h am em .
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