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O ZMYSŁACH.
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M. Siedlew skiego.

W Z R O K .

W N-rze 48—52 Wszechświata z roku ubie
głego, w szeregu artykułów, zatytułowanych 
„O zmysłach," zdążyliśmy przedstawić w ogól
nych zarysach fizyjologiją trzech tylko z po
między pięciu zmysłów, mianowicie: smaku, 
węchu i dotyku, mających między sobą to 
wspólnego, że ich organy posiadają budowę 
stosunkowo mało skomplikowaną; organy dwu 
zmysłów, które nam do rozpatrzenia jeszcze 
pozostają, są budowy bardzo zawiłej nietylko 
dla tego, że aparat końcowy każdego włókna 
nerwowego jest sam przez się nader złożony, 
lecz jeszcze i z tego powodu, że ogromna ilość 
tych aparatów skupiona jest na przestrzeni 
bardzo małej, tak, iż wszystkie one wiążą się 
w jeden spójny agregat; nadto, prócz tych 
istotnych części, mamy tu jeszcze do wysokie
go stopnia rozwinięte przyrządy pomocnicze, 
które w organach węchu, smaku i dotyku albo 
wcale, albo słabo tylko były reprezentowane. 
Według tego porządku, w jakim ułożyliśmy

wszystkie nasze zmysły ze względu na ich sto
pień doskonałości '), wypadałoby nam zająć 
się teraz tym zmysłem, któremu za organ słu
ży ucho, a wzrok, jako najdoskonalszy, pozo
stawić na koniec. Jednakże względy prakty
czne skłaniają nas do odstąpienia od tego po
rządku. Gdy się ma przed oczami model oka 
lub ucha, to zrozumienie budowy obu tych 
organów jest zarówno łatwem, lecz jeśli się 
ma na swe usługi tylko opis i rysunek, wnet 
występuje znaczna różnica na niekorzyść ucha; 
jestto bowiem organ, którego części są, jakby 
powiedzieć, rozrzucone i łączą się w całość 
wcale niesymetryczną, podczas gdy oko jest 
w swej budowie jednolitem i wysoki stopień 
symetryi posiada. Gdy więc opis przecięcia 
oka jest najzupełniej wystarczającym do wy
łożenia jego budowy, to nie tak się rzecz ma 

- z uchem, którego układ na przecięciu przed
stawić się nie da i wymaga odrębnej metody. 
Dla zrozumienia opisu i rysunku oka, nie po
trzeba żadnego osobliwego natężenia uwagi; 
zrozumienie opisu i rysunku ucha wymaga do 
pewnego stopnia konstrukcyjnej pracy wyo
braźni. Zaczynamy przeto od części łatwiejszej.

Załączona figura (1) przedstawia przecięcie 
poziome gałki ocznej prawej wraz z nerwem

' )  Ob. U r. 4 9 W szechśw iata z r . 1 8 8  3,
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wzrokowym, który z tyłu do jej wnętrza prze
nika. W gałce, która, jak  widzimy, nie posia
da kształtu ściśle kulistego, możemy odróżnić 
dwie części: powłokę, tworzącą rodzaj okrą
głej bańki i rozmaite ciała przezroczyste, wnę
trze jej wypełniające. Weźmiemy naprzód na 
uwagę powłokę: składa się ona z trzech warstw, 
z trzech błon współśrodkowych. Zewnętrzna, 
najgrubsza i najtęższa ze wszystkich, przed- , 
stawia dwa odcinki: tylny, znacznie większy,

Fig. 1.

nieprzezroczysty, do którego przyczepiają się 
mięśnie, poruszające okiem i przedni—-mniej
szy, bardziej wypukły i jak  szkło przezroczy
sty. Pierwszy zowiemy twardówką, albo także 
białkówką, drugi nosi nazwę rogówki. Nawe- 
wnątrz od tej błony znajduje się druga, zna
cznie cieńsza, czarna i z powodu obfitości na
czyń, w niej zawartych, zwana naczyniówką; 
przystaje ona luźno do twardówki, tylko 
z przodu, gdzie ta ostatnia przechodzi w ro
gówkę, naczyniówka, grubiejąc, tworzy tak 
zwane ciało rzęskowe, w masie którego prze
biegający mięsień tegoż nazwiska przyczepia 
ją  do błony zewnętrznej; mięsień ten, jak pó
źniej obaczymy, ma wielkie znaczenie fizyjo- 
logiczne.

Jak  rogówka stanowi dalszy ciąg twardów
ki, tak znów bezpośredniem przedłużeniem 
naczyniówki jest błona, zwana tęczówką, któ
ra, zbaczając z kierunku kolistego, tworzy za

rogówką rodzaj zasłony, spuszczającej się od 
ciała rzęskowego i mającej w środku okrągły 
otwór, zwany źrenicą. Na przedniej powierz
chni tęczówki leży warstwa barwnikowa, od 
koloru której zależy kolor oczu brunatny, nie
bieski lub szary. U albinosów naczyniówka 
i tęczówka pozbawione są barwnika; źrenica 
takich ludzi ma kolor czerwony, który pocho
dzi od gęstej sieci krwionośnej w naczyniówce; 
albinosów napotykamy także między zwierzę
tami; są nimi np. białe króliki i białe myszy.

W  tkance tęczówki przebiegają dwa rodzaje 
włókien mięśniowych: jedne — okrężne, któ
re, kurcząc się, zwężają otwór źrenicy; dru
gie, rozchodzące się promienisto od obwodu 
źrenicy do obwodu tęczówki, przeciwdziałają 
tamtym.

Trzecią, wewnętrzną błonę oka stanowi tak 
zwana siatkówka, bardzo cienka, prawie prze
zroczysta; z przodu dochodzi ona tylko do te
go miejsca, gdzie się zaczyna ciało rzęskowe. 
Siatkówka jest najważniejszą częścią organu 
wzroku; ona to właśnie stanowi obwodowy na
rząd nerwowy, czuły na podniety świetlne; 
w związku z nią znajduje się nerw wzrokowy, 
który, przedziurawiwszy twardówkę wraz z na
czyniówką, rozpada się na oddzielne włókien- 
ka, które wchodzą w skład siatkówki, rozpo
ścierając się promienistą warstwą po jej po
wierzchni wewnętrznej. Budowa siatkówki jest 
bardzo skomplikowaną, opiszemy ją  później, 
a tymczasem wystarczy nam wiadomość, źe ta 
cienka błona jest właściwym aparatem, czu
łym oka.

Przejdziemy teraz do opisu ciał przezroczy
stych, wewnątrz gałki ocznej zawartych. Prze
strzeń między rogówką i tęczówką wypełnio
na jest cieczą wodnistą, t. j. wodą z bardzo 
małym procentem ciał rozpuszczonych. Bez
pośrednio za tęczówką leży soczewka, zam
knięta w przezroczystej torebce. Pozostałą 
część jamy, utworzonej przez błony oczne, wy
pełnia tak zwane ciało szkliste, o konsysten- 
cyi galaretowatej, przylegające do siatkówki 
i otoczone cienką powłoką, która z przodu 
rozszczepia się na dwa listki (zwane obwódką 
Zinna), zrastające się z torebką soczewki.

Promień światła, aby mógł podziałać na 
siatkówkę, musi przejść przez cały szereg ciał 
łamiących, a mianowicie: rogówkę, ciecz wo
dnistą, soczewkę i ciało szkliste; wszystkie 

i  one razem stanowią złożony narząd dyjoptry-
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czny, którego wpływowi regulującemu uledz 
musi podnieta, zanim sprawę podrażnienia 
w narządzie nerwowym rozpocznie. To też 
i my zajmiemy się naprzód dyjoptryką oka, 
rozpatrzymy te procesy przygotowawcze, 
w których podnieta odgrywa rolę czysto bier
ną; później zwrócimy bliższą uwagę na spra
wę podrażnienia, na mechanizm wrażeń.

I.

D yjoptryką oka.

(Część fizyczna).

Jeżeli wyłuszczymy oko białemu królikowi 
i szybko od preparuje my, to na tylnej ściance 
spostrzeżemy minijaturowy, odwrócony obraz 
przedmiotu, na który oko było w chwili ope- 
racyi zwrócone; obraz ten, leżący na siatków
ce, jest dla nas w tym razie widzialnym z po
wodu przezroczystości naczyniówki, cechują
cej albinosów; u zwierząt, niepozbawionych 
barwnika, przez czarną naczyniówkę obrazu 
dojrzeć niepodobna. Fakt tworzenia się obrazu 
nasuwa nam na myśl fotografiją. I  w samej 
rzeczy, porównanie oka do aparatu fotogra
ficznego nie jest bez podstawy, a dla nas bę
dzie bardzo dogodnem, gdyż pozwoli nam 
uchwycić ogólny plan budowy oka.

Przyjrzyjmy się więc temu aparatowi, ja 
kiego używają fotografowie. Jestto rodzaj 
ciemni optycznej: skrzynka czworograniasta, 
w której ściankę przednią wstawiona jest rura, 
zaopatrzona w soczewkę; wewnątrz na tylnej 
ściance, która może być posuwaną w tył i na
przód, umieszczona jest płyta szklana, powle
czona warstwą substancyi, zmieniającej się 
pod wpływem światła; na tejto płycie powsta
je trwały obraz przedmiotu, umieszczonego 
przed aparatem. W arunki powstawania tego 
obrazu musimy poznać nieco bliżej.

Wiadomo z optyki, że jeśli przed soczewką 
dwuwypukłą umieścimy jakikolwiek przed
miot, np. palącą się świecę, a po drugiej stro
nie będziemy przesuwali ekran, to przy pewnej 
jego odległości od soczewki otrzymamy wyra
źny, odwrócony obraz świecy. Jeżeli teraz 
ekran będziemy powoli oddalali od tego miej
sca — wszystko jedno, w tył czy naprzód — 
spostrzeżemy, iż obraz staje się coraz mniej 
wyraźnym, zaciera się, traci kontury, aż wre
szcie przekształca się w jasny krążek, w ni-

czem niepodobny do płomienia świecy. Oto 
fakt; zbadajmy jego naturę. Na soczewkę pa
dają promienie, wychodzące z przedmiotu (lub 
też odeń odbite); powierzchnia przedmiotu 
składa się z mnóstwa punktów, od każdego 
z nich rozchodzą się promienie na wszystkie 
strony; nas tu obchodzą tylko te, które pada
ją  na soczewkę; otóż te promienie rozbieżne 
stanowią pęczek kształtu stożka, którego 
wierzchołkiem jest dany punkt przedmiotu, 
a podstawą soczewka. W  soczewce promienie 
ulegają załamaniu w ten sposób, iż po wyjściu 
z niej mają kierunek zbieżny i, skrzyżowawszy 
się w jednym punkcie, ściśle oznaczonym, roz
biegają się znów i gubią w przestrzeni. Za so
czewką więc wiązka naszych promieni ma 
kształt dwu stożków, wierzchołkami się styka
jących; podstawą jednego jest soczewka, drugi 
rozciąga się nieograniczenie. Promienie, roz
chodzące się z drugiego punktu sąsiedniego, 
mają podobnyż przebieg: przed soczewką sto
żek promieni z wierzchołkiem w rzeczonym 
punkcie, a podstawą na soczewce, za soczew
ką — dwa stożki, stykające się wierzchołka
mi. Punkty zetknięcia obu par stożków mają 
takie samo względne położenie, jak i dwa 
wzięte przez nas punkty na powierzchni przed
miotu: powierzchnia jego przedstawia agregat 
punktów; ile więc punktów, tyle jest przed so
czewką stożków; wszystkie te stożki mają 
wspólną podstawę, a wierzchołki — w punk
tach nieskończenie bliskich; to znaczy, że one 
samemi tylko wierzchołkami rozchodzą się, 
a pozostałemi swemi częściami zachodzą jedne 
na drugie coraz bardziej, tak, iż u wspólnej 
podstawy zlewają się całkowicie. Po drugiej 
stronie soczewki mamy coś analogicznego; so
czewka służy za podstawę nieskończonej licz
bie stożków, które, od tego miejsca począw
szy, rozchodzą się, ale tak stopniowo, że same 
tylko ich wierzchołki stoją osobno, acz nie
skończenie blisko jeden od drugiego. Względ
ne położenie tych ostatnich jest takie samo, 
jak i położenie wierzchołków w pierwszym 
układzie stożków (to jest położenie punktów 
przedmiotu); dalej mamy trzeci układ stoż
ków, które wierzchołki mają wspólne z po
przednio wspomnianemi, a podstawy w nieo
graniczonej dali; i te więc tylko wierzchołka
mi stoją osobno, a bezpośrednio za niemi za
czynają zachodzić jeden na drugi. Tak więc 
w pewnem oznaczonem miejscu za soczewką
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otrzymujemy układ punktów, całkowicie po
dobny do tego, jaki nam przedstawia powierz
chnia przedmiotu, układ, odtwarzający tę po
wierzchnię, a więc będący jej obrazem. Owe 
punkty, sąto punkty, w których się skupiają 
promienie świetlne. Nie widzimy ich z boku 
dlatego, że od nich promienie rozchodzą się 
w pewnych tylko oznaczonych kierunkach, 
a nie we wszystkich; jeśli postawimy oko na 
drodze promieni, to obraz ujrzymy, z boku 
zaś wtedy tylko, jeśli obraz przyjmiemy na 
ekran, gdyż w takim razie promienie od chro
powatej jego powierzchni odbijać się będą we 
wszystkie strony i mogą dojść do oka.

Opisany powyżej bieg promieni, przedsta
wiony jest schematycznie na fig. 2-ej, przy-

czem dla prostoty za przedmiot wzięto liniją 
AC  i na niej tylko trzy punkty: A, B  i O. J e 
śli czytelnik w swej wyobraźni dopełni liczbę 
punktów do ilości nieskończenie wielkiej i 
przedmiotowi nada wymiar trzeci, to będzie 
miał dość dokładne odtworzenie rzeczywisto
ści. W  ac tworzy się obraz przedmiotu odwró
cony. Owe układy stożków, o których mówi
liśmy, są na figurze tak widoczne, że objaśnień 
nie potrzebują. Rzecz prosta, iż na ekranie 
możemy otrzymać wyraźny obraz tylko pod 
tym warunkiem, jeśli ekran ustawiony będzie 
wzdłuż linii ac, gdybyśmy go postawili nieco 
bliżej lub dalej (np. w pq lub też w rs), otrzy
malibyśmy kompleks krążków świetlnych (tak 
zwanych kół rozproszenia), które, aczkolwiek 
układem podobne do powierzchni przedmiotu, 
wszelako, zachodząc jedne na drugie, mąciły
by wyraźność konturów; tam — na dany punkt 
ekranu padały promienie od jednego tylko 
punktu przedmiotu, tutaj — od rozmaitych 
punktów. Gdybyśmy zaś ekran umieścili tuż

za soczewką, albo też daleko za wierzchołka
mi stożków, otrzymalibyśmy na nim jedynie 
okrągłą plamę jasną. Zwrócimy jeszcze uwa
gę na to, że obraz niewyraźny, jaki otrzymu
jemy, postawiwszy ekran w pq lub w rs, wogóle 
nie w należytej odległości, jest większy, ani
żeli obraz wyraźny, jaki otrzymać możemy we 
właściwem miejscu. Zanotujmy sobie fakt ten 
w pamięci, albowiem potrzebny nam będzie 
do objaśnienia zjawisk t. zw. iradyjacyi.

Jeżeli przedmiot sam wydaje światło, jak 
np. płomień świecy, obraz jego będzie dość 
jasnym, aby być dostrzeżonym przy świetle 
dziennem, lecz jeżeli przedmiot rzuca tylko 
promienie odbite, to rozproszone światło dnia 
zaćmi obraz. Można go uwidocznić, zasłoniw

szy ekran od wszelkich promieni, prócz jedy
nie tych, które przechodzą przez soczewkę.

W aparacie fotograficznym za ekran służy 
tafelka czuła, na której obraz przedmiotu 
utrwala się, dzięki zmianom chemicznym, ja 
kie na niej wywołuje światło odpowiednio do 
swego natężenia. Skrzynka z soczewką w prze
dniej ściance ma na celu niedopuszczenie ob
cego światła do tafelki; robi się to jednak nie 
dla uwidocznienia obrazu, gdyż o to tutaj 
wcale nie chodzi, tylko dlatego, ażeby sub- 
stancyja, powlekająca tafelkę, nie doznała roz
kładu pod wpływem obcego światła. Na tem 
jednakże nie dość: promienie, odbijając się od 
tafelki czułej, padają na ścianki kamery foto
graficznej, gdzie znów mogą doznać odbicia; 
w ten sposób możliwem jest, że po kilkakro
tnej zmianie kierunku padną powtórnie na ta
felkę czułą i — rzecz prosta — w niepotrze
bne miejsce; przezto naturalnie obraz zamą
ciłby się. Unikają tego, robiąc wewnętrzną 
powierzchnię skrzynki czarną, przezco światło

Fig. 2.
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rozproszone zostaje pochłoniętem, tak, iż raz 
odbite od tafelki, powtórnie do niej dojść 
nie może.

Łatwo nam teraz będzie zrozumieć urządze
nie oka. Twardówka tworzy tu także rodzaj 
kamery, której wewnętrzna powierzchnia, po
wleczona naczyniówką, jest absolutnie czarna. 
Tafelce czułej odpowiada siatkówka, na któ
rej się tworzy obraz przedmiotu widzianego. 
Soczewka fotografa zastąpiona jest przez cały 
szereg ciał łamiących: rogówkę, ciecz wodni
stą, soczewkę i ciało szkliste; droga, jaką pro
mienie w oku przebiegają, jest bardzo zawiła, 
tembardziej, źe soczewka oka, jak  się przeko
nano, nie jest w swej budowie jednorodną, 
lecz składa się z warstw koncentrycznych 
o gęstości, zwiększającej się ku środkowi tego 
ciała. Skomplikowana budowa przyrządu ła
miącego nie przeszkadza bynajmniej analogii 
między okiem i aparatem fotograficznym: tak 
tu, jak tam, przyrząd łamiący, jakkolwiek jest 
zbudowany, służy do jednego celu, a miano
wicie do nadania promieniom kierunku zbież
nego. Zresztą i fotografowie używają nie pro
stej soczewki, lecz kombinacyi soczewek.

Musimy tu jeszcze zwrócić uwagę nazna
czenie tęczówki, która z jednej strony powięk
sza szereg podobieństw między okiem i apa
ratem fotograficznym, pod innym względem 
wykazuje różnicę. Mówiąc o tworzeniu się 
obrazów za soczewką, traktowaliśmy rzecz tak, 
jak gdyby wszystkie promienie, padające na 
soczewkę z jakiegokolwiek punktu, zbierały 
się po drugiej stronie dokładnie w jednym i 
tym samym punkcie. Czytelnik, obznaj miony 
z optyką, wie, że można to powiedzieć tylko 
o tych promieniach, które przechodzą przez 
środkową część soczewki, promienie bowiem 
brzeżne przecinają się bliżej, niż tamte i to 
w odległości tem mniejszej, im dalej od środ
ka wypada im droga przez soczewkę; na tem 
właśnie polega tak zwane zboczenie kulistości 
(aberracyja sferyczna). Łatwo zrozumieć, że 
musi ono wpływać ujemnie na wyraźność 
obrazów; ażeby ten wpływ zobojętnić, zakry
wa się brzeg soczewki nieprzezroczystym pier
ścieniem (dyjafragmą), który dozwala przejść 
tylko promieniom środkowym. Takie dyjafra- 
gmy używane bywają we wszystkich przyrzą
dach optycznych, w skład których wchodzą 
soczewki. W oku właśnie tęczówka odgrywa 
rolę dyjafragmy, gdyż nie puszcza wewnątrz

oka promieni brzeżnych '). Niezależnie od te
go, tęczówka pełni jeszcze jednę funkcyją: 
jest ona regulatorem ilości światła. Mówili
śmy już, że w niej znajdują się włókna mięś
niowe, które otwór źrenicy zwężają lub też 
rozszerzają. Jeżeli światło jest jaskrawe, źre
nica się zwęża, oszczędzając pracy siatkówce, 
któraby się bez tego zbyt prędko zużyła; prze
ciwnie, jeżeli światło jest skąpe, źrenica się 
rozszerza, by go więcej puścić do siatkówki 
i umożebnić silniejsze jej podrażnienie. U ko
tów, które mają siatkówkę bardzo wrażliwą, 
źrenica we dnie przedstawia się w kształcie 
wąziutkiej szpary, w nocy zaś znakomicie się 
rozszerza, pozwalając im wszystko doskonale 
widzieć, pomimo nader słabego światła, jakie 
w tej porze przedmioty odbijają. Wiadomo, 
źe człowiek, znalazłszy się nagle w ciemności, 
z początku nic nie widzi, lecz wkrótce, jak 
mówimy, „oswaja się“ z nią; następuje to głó
wnie wskutek stopniowego rozszerzania się 
źrenicy; zato później światło normalne razi go, 
póki źrenica nie skurczy się należycie. Pod 
tym więc względem oko ma wyższość nad apa
ratem fotograficznym, który takiego regula
tora nie posiada. Prócz tego siatkówka, jak 
wiemy, jest sferyczną, tafelka zaś czuła w ka
merze telegraficznej — płaska; i w tem nie
podobna nie uznać wyższości oka, gdyż obraz, 
jaki się tworzy za soczewką, nie jest, ściśle 
biorąc, płaskim, lecz zajmuje część powierz
chni sferycznej; z tego powodu fotografije du
żego formatu, jeśli są wyraźne w części środ
kowej, muszą być niewyraźne po brzegach.

(c. d. n .)

P T O M A I N Y .
skreśli} G r . JP.

Już od dawnych czasów znane były własno
ści trujące ciał gnijących zwierzęcych, jakoto: 
krwi, cieczy surowiczych i t. d.; wiadomem

*) Zboczenie kulistości w oku doprow adzone je s t do 
możliwego m inim um  przez to , że gęstość (a  więc i siła 
łam iąca) soczewki zm niejsza się od środka ku obwodo
wi; w ten sposób prom ienie , p adające  nieco dalej od 
środka, zostają  słabiej załam ane i w skutek tego punkt 
ich przecięcia się za soczew ką odsuw a się ku punktow i 
zbiegu prom ieni środkow ych.
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było, że wstrzyknięcie tych cieczy do zdrowe
go organizmu sprawia ogólne zatrucie wśród 
objawów gnilicy czyli septycemii, t. j. rozkła
du krwi. Doświadczenia takie przeprowadzało 
wielu badaczy, Gaspard, Magendie, Savart, 
Dupuy, Trousseau, Hamont i inni, nie kusili 
się jednak o wynalezienie istoty trującej z po
śród cieczy gnilnych, do badań użytych i nie 
umieli sobie wytłumaczyć, jaka właściwie 
istota sprawia rozkład krwi i ogólne zakaże
nie. Pierwsze dopiero tego rodzaju badania 
pojawiły się w roku 1856, a ogłosił je duński 
fizyjolog Panum. Nie poprzestał on na bada
niu doświadczalnem istot gnijących, lecz pró
bował też odosobnić z nich truciznę w stanie 
czystym, co mu się poniekąd udało zapomocą 
przygotowania wyciągów wodnych z odparo
wanych cieczy gnilnych. Z wyciągów tych 
otrzymał istotę mocno trującą, nieuorganizo- 
waną, gdyż opierała się wysokiej ciepłocie 
przy gotowaniu i podparowywaniu, a prócz 
tego, wstrzyknięta do krwi, sprawiała natych
miastowe zatrucie, którego stopień był zależny 
od ilości wstrzykniętej trucizny, gdy wiadomą 
jest rzeczą, że jady uorganizowane, mikro
organizmy potrzebują do działania pewnego 
czasu, tak zwanego okresu wylęgania (sta
dium incubationis), nie działają natychmiasto
wo, zatrucie nie jest zależne od ilości jadu, 
a jad sam wysokiej ciepłocie się nie opiera. 
Objawy zatrucia, które ta  istota wywoływała, 
były podobne do objawów po kurarze i innych 
alkaloidach roślinnych. W  dziesięć lat później, 
w r. 1866, otrzymali Dupree i Bence Jones 
z gnijących tkanek ludzkich, zapomocą wycią
gów eterycznych, istotę także do alkaloidu po
dobną. Istota ta posiadała własności zasado
we tak jak alkaloidy roślinne, to jest zobojęt
niała kwasy, a na papierki lakmusowe alka
licznie oddziaływała. Prócz tego dawała od
działywania z ogólnemi odczynnikami na 
alkaloidy, jakoto jodek rtęci i potasu, czyli 
odczynnik Nesslera, odczynnik Frohdego czyli 
kwas molibdenowy w kwasie siarczanym roz
puszczony i t. d. Prócz tych oddziaływań oka
zywała fluorescencyją podobnie jak chinina, 
dla której to własności nazwali ją  zwierzęcą 
chinoidyną.

Po tych badaniach nastąpił ważny wypa
dek, w którym przy dochodzeniach chemi
czno - sądowych jedni rzeczoznawcy znaleźli 
alkaloid roślinny, inni zaś nie, a byli to lu-

j dzie, których imiona znane były w nauce i na 
których zdaniu można było polegać, jakoto 
prof. Sonnenschein i Robert Schiff. Pierwszy 
z nich utrzymywał, że trucizny w zwłokach nie 
było, gdy drugi obstawał za obecnością tru
cizny.

Drugi podobny wypadek miał miejsce 
w Brandenburgu, gdzie przy badaniu trze 
wiów człowieka, zatrutego arszenikiem, zna
leziono też alkaloid roślinny, którego jednak 
niepotrafiono dokładnie określić i nazwać, tak 
miał szczególne własności, do rozmaitych za
sad roślinnych podobne.

W roku 1868 otrzymali znów Bergmann 
i Schmiedeberg ciało trujące z gnijących droż 
dży. Istota ta wywoływała objawy zupełnie 
podobne do wywoływanych przez truciznę Pa- 
numa. Ciało to nazwali, podobnie jak  Panum, 
septyną, a sól jego z kwasem siarczanym siar
czanem septyny. Istotę, również własności za
sadowych, otrzymali Zuelzer i Sonnenschein 
z gnijących mięśni ludzkich, jakoteż i cieczy 
maceracyjnych. Istota ta dawała oddziaływa
nia z odczynnikami wspólnemi dla alkaloidów 
roślinnych, a co do fizyjologicznego działania, 
najwięcej podobieństwa okazywała z atropiną, 
porażała serce i sprowadzała rozszerzenie 
źrenic.

Badania te byłyby przeszły może całkiem 
niepostrzeżenie, uważanoby je za drobne 
szczególiki, gdyby nie późniejsze prace w tym 
kierunku dwu uczonych: Franciszka Selmiego, 
toksykologa włoskiego w Bolonii i Armanda 
Gautiera w Paryżu. Badania ich, jakoteż 
głośny spór o pierwszeństwo odkrycia, obu
dziły żywe zajęcie w świecie uczonym, a do
niosłość w praktycznem zastosowaniu w me
dycynie sądowej, szersze też koła poruszyła. 
Spór ten został zamknięty krótkiem skreśle
niem historyi odkrycia przez Selmiego na nie
długi czas przed jego śmiercią, która nastą
piła w roku 1881. Historyją tę pod tytułem: 
„Cenni cronologici delle osservazioni fatte 
sulle sustanze d’indole alcaloide, che si for- 
mano durante la putrefazione,“ podam tu 
w skróceniu.

Pierwsze wskazówki otrzymał Selmi, bada
jąc, z polecenia trybunału bolońskiego, wnę
trzności człowieka przy domniemanem otru
ciu. Napotkał bowiem ciało, które co do od
czynników ogólnych tak samo się zachowy
wało, jak alkaloidy, jednak co do własności



Nr. 4 . W SZECH ŚW IA T.

z żadnym poszczególnym alkaloidem roślinnym 
się nie zgadzało. W  r. 1871 powtórzyło się to 
samo. Skłoniło to badacza do śledzenia, czy 
też istoty te nie wytworzyły się już po śmierci 
w trupie wskutek rozkładu. Powtórzył te same 
badania juźto na mięsie gnijącem, jużto na 
wyskoku, w którym były przechowywane pre
paraty anatomiczne. W  ten sposób znów otrzy
mał istotę trującą, do alkaloidu podobną,
0 której się upewnił, że nie była żadną z istot, 
w organizmie ludzkim się znajdujących, jak 
kreatyną, kreatyniną, glikokolem i t. d. I  znów 
w 1874 r., przy badaniu sądowem zwłok, po 
11-tu miesiącach ekshumowanych, doszedł do 
takich samych rezultatów; otrzymał bowiem 
ciało podobne do zasady roślinnej, co do wła
sności której nie mógł stanowczego sądu wy
dać. Wtedy to prosił o pozwolenie poczynienia 
doświadczeń na ekshumowanych zwłokach 
osób, co do których nie było wątpliwości, że 
zmarły śmiercią naturalną i znów rezultat po
myślny uwieńczył jego badania, znów otrzy
mał alkaloid trujący, o którym z pewnością 
mógł twierdzić, że powstał wskutek gnicia 
materyj zwierzęcych, alkaloid który nazwał 
ptomainą czyli alkaloidem gnilnym. W na
stępnym roku wykrył ptomainy w wątrobie
1 mózgu, co do własności zbliżone do morfiny 
i atropiny, które, wstrzykiwane do żył króli
kom, śmierć tychże sprowadzały.

W  roku znów 1877 znalazł w jelitach jene
rała Gibbone, w których poprzednio miano 
znaleść delfininę, alkaloid rzeczywiście do del- 
fininy podobny, jednakże pewne różnice wy
kazujący. W następnych latach znów otrzy
mał kilka alkaloidów, podobnych do roślin
nych, które były ptomainami. Dalsze badania 
przedsiębrał już nie na zwłokach ani na mięsie, 
lecz na białkach jaj kurzych, które poddał 
gniciu, przy małym bardzo przystępie powie
trza atmosferycznego. Wskutek rozkładu tych 
że białek, otrzymał alkaloid stały, krystali
czny, podobny do kuraryny, następnie drugi 
alkaloid, do akonityny zbliżony. W  roku 1880 
odkrył znów przy sądowem dochodzeniu pto- 
mainę, do strychniny podobną. Następnie 
otrzymał kilka zasad połączonych z arsenem 
lub też wolnych od niego z żołądka wieprza, 
przechowywanego w arszeniku białym. Podobne 
zasady arsenikalne otrzymał z moczu psa, po-' 
woli arszenikiem zatruwanego. Również otrzy
mał ptomainy przy zatruciu fosforem z jelit
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ludzkich; ostatecznie zaś jego prace tyczyły 
się przeważnie badań moczów w rozmaitych 
chorobach; otrzymał też z moczu człowieka, 
chorego na porażenie postępujące, zasady lo
tne, zbliżone do koniiny i nikotyny, jakkol
wiek chory całkowicie nie używał tytoniu.

Badania, powyżej przytoczone, żywe obudziły 
zajęcie, poznano się na ich doniosłości, gdy 
chodzi o wydanie wyroku, który może najnie- 
winniejszego człowieka o śmierć lub wieczną 
niesławę przyprawić, łatwą bowiem jest nader 
rzeczą pomylić się co do trucizny i ptomainę 
za alkaloid roślinny do ustroju wprowadzony 
uwalać. Zaraz też ministeryjum sprawiedli
wości we Włoszech wydało przepisy obostrza
jące w dochodzeniach sądowych, aby, o ile mo
żności, uniknąć smutnej pomyłki.

Skoro tylko pojawiły się pierwsze prace 
Selmiego, upomniał się Gautier, iż on już 
przed Selmim wpadł na domysł, że przy gni
ciu istot białek, tworzą się w małych ilościach 
alkaloidy. Rzeczywiście wzmiankował on o tem 
w swem dziele pod tytułem: „Traite de chimie 
appliąuee & la physiologie,“ lecz wspomniał 
jakby nawiasem, nieprzywiązując do tego ża
dnej wagi. Spostrzeżenie to zrobił, gdy badał 
produkty rozkładowe ciał białkowatych, jak  np. 
włóknika; chociaż nie było to głównym jego 
celem, lecz niechcąc od tego odstępować, poru- 
ęzył dalsze badania swym uczniom, którzy się 
dali Selmiemu uprzedzić Dopiero gdy prace 
Selmiego nadały tej sprawie tak wielkie znacze
nie, powrócił Gautier do tego tematu i dalćj 
w tym kierunku pracował. Udało mu się mia
nowicie nawspół z A. Etardem otrzymać alka
loidy gnilne z mięsa makreli (Scomber scorn- 
brus), ryby, która, jak wiadomo, nader ma de
likatne mięso, przezco szybko rozkładowi ule
ga. Alkaloidy te otrzymywali jako sole kry
staliczne z chlornikiem platyny w stanie do
statecznie czystym i w ilości wystarczającej 
do pierwiastkowego rozbioru, który też usku
tecznili. Wypadek okazał, że były izome
ryczne z parwoliną i hidrokolidyną. Podobnież 
udało się otrzymać Gautierowi ptomainy 
z moczu w rozmaitych chorobach, następnie 
wydobył alkaloidy trujące z jadu okularnika 
(Naja tripudians), z trucizny Cobra capello 
i z jadu pszczół.

Dalsze prace na tem polu tyczą się rozró
żniania ptomain od alkaloidów roślinnych, 
o czem później pomówimy.
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Prócz tych prac podstawowych, mamy roz
maite prace innych autorów, jak  Rórscha 
i Fassbendera, którzy z wątroby i nerek pra
widłowych i świeżych otrzymali w r. 1875 pto
mainy. Podobne rezultaty otrzymał w tym sa
mym czasie Schwannert. Po nich następują 
badania Albertoniego, Lussany, Moriggiego 
i Pellaconiego, którzy badali ptomainy jużto 
w stanie czystym, już też czynili doświadcze
nia fizyjologiczne wyciągami eterycznemi, alko- 
holowemi, chloroformowemi, a wreszcie wod- 
nemi ciał gnijących; doświadczenia te jednak 
podrzędniejszej są wagi. Większe znaczenie 
ma odkrycie Lombrosy, który w r. 1876 otrzy
mał trujący alkaloid z gnijącej kukurydzy, 
a którego działanie badał Th. Husemann. 
Alkaloid ten działał bardzo mocno narkoty
zująco i tetanizująco. Tworzeniu się tego al
kaloidu przypisał Lombroso występowanie 
pewnej choroby, zwanej pellagrą we Włoszech, 
podczas upałów letnich, gdzie, jak wiadomo, 
ludność żywi się przeważnie pollentą, t. j.chle- 
bem z mąki kururydzanej.

Do badaczy, którzy się tą sprawą pilnie za
jęli, należą w ostatnich czasach Brouardel 
i Boutmy. Pierwsze swe badania przedsiębrali 
na zwłokach człowieka zaczadzonego, który 
od 26 Grudnia 1879 do Lutego 1880 r. w sta
nie skostnienia na mrozie się utrzymywał. Po 
odtajaniu badali ci autorzy zwłoki i nie znale
źli żadnej trucizny, gdy po ośmiu dniach przy 
powtórnem badaniu otrzymali ptomainę.

Inny wypadek miał miejsce 29 Maja 1879 
r., gdy otrzymali polecenie od paryskiego try
bunału zbadania wnętrzności człowieka, mo
żliwie otrutego. Rozbiór rzeczywiście wykazał 
obecność arszeniku, lecz prócz tego wynaleźli 
Boutmy i Brouardel alkaloid stały, krystali
czny, podobny do jednej z ptomain, otrzyma
nych przez Selmiego. Znów w r. 1880 badali 
wnętrzności człowieka, kwasem pruskim otru
tego, które dostarczały ciała zasadowego, da
jącego osad z odczynnikami na alkaloidy i po
dobnego do tychże pod względem fizyjologi- 
cznego działania.

Taką samą ptomainę wykryli w zwłokach 
człowieka zaczadzonego. Ptomainę otrzymali 
też ze zwłok, 18 miesięcy w wodzie leżących. 
Zauważyli również obecność alkaloidu w trze
wiach kobiety, która umarła po użyciu gęsiny, 
zdaje się, zepsutej. Alkaloid ten znaleźli ró
wnież w resztkach gęsiny. Tłumaczy to bar-
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dzo jasno zatrucia, nader często się wydarza
jące, szczególnie w Niemczech, nieświeżemi 
mięsami, jak kiełbasą, kiszkami i t. d., gdzie 
to mięso psuje się przy małym przystępie po
wietrza, otoczone jest bowiem błoną nieprze- 
puszczającą większej ilości tegoż, wskutek 
czego utlenienie powoli się odbywa, co nader 
sprzyja tworzeniu się ptomain.

Pokusili się wreszcie Brouardel i Boutmy
0 oznaczenie różnicy w oddziaływaniu ptomain
1 alkaloidów roślinnych. Oddziaływaniem tem 
ma być własność odtleniająca ptomain w ze
tknięciu z nadżelazocyjankiem potasu. Otóż, 
jeśli dodamy kroplę chlorniku żelaza do roz- 
czynu ptomainy i nadżelazocyjanku potasu, 
tworzy się błękit pruski wskutek odtlenienia 
nadżelazocyjanku potasu na żelazocyjanek. 
Gautier sprawdzał to zachowywanie się pto
main i doszedł do przekonania, źe i alkaloidy 
roślinne dają podobne oddziaływanie jednak 
znacznie później, jednakże inne ciała trujące, 
jak zasady fenylowe, naftylijak, zasady pi
rydynowe i t. p. podobną reakcyją dają jak 
ptomainy. Drugą reakcyją, odróżniającą pto
mainy od alkaloidów roślinnych, jest zacho
wanie wobec bromku srebra. Na papier, brom
kiem srebra powleczony, działa się rozczy- 
nem ptomainy; po upływie pół godziny ob
mywa się w podsiarczanie sodu i w wodzie. 
Ptomaina wydziela czyste srebro, które w miej
scu, na które działała, osadza się jako czarny 
proszek. Oddziaływania tego nie dają zasady 
roślinne.

Mówiliśmy, że ptomainy powstają z rozkła
du istot białkowatych podczas gnicia; otóż, 
nietylko podczas gnicia tworzą się one, lecz 
także podczas trawienia zapomocą soków tra 
wiących, jak pepsyna, pankreatyna i t. d. Już 
po ukazaniu się prac Gautiera, zwrócił uwagę 
nasz rodak Nencki, że takie same alkaloidy 
otrzymał wskutek rozkładu gelatyny z sokiem 
trzustkowym. Nencki jednak inną formułę 
podaje, niż Gautier, utrzymuje bowiem, że 
alkaloid ten jest izomeryczny z kolidyną, a nie 
z hidrokolidyną, uważa ją również za po
wstałą z rozkładu tyrozyny, która sama przez 
się jest produktem pochodnym od białka. Do 
tychże samych rezultatów doszli w najnow
szych czasach Tanret i Brieger. Pierwszy udo
wodnił, że wyciągi peptonów, t. j. białek stra
wionych podobnie się zachowują wobec od
czynników, jak ptomainy; drugi otrzymał pto-
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mainy krystaliczne z włóknika czystego, pod
danego pod działanie soków trawiących i 
oznaczył ich własności chemiczne, skład pro
centowy, a wreszcie fizyjologiczne działanie. 
Rzecz ta jest wielkiej doniosłości, skoro zwa
żymy, jak obszerne mają, zastosowanie pepto
ny w praktyce lekarskiej.

Co do pochodzenia więc ptomain, udowo
dnioną jest rzeczą, że się tworzą wskutek roz
kładu białek; co do składu jednak chemiczne
go, do jakiej grupy mamy je policzyć, tru 
dno, a nawet niemożliwe jest dotąd powie- 
dzie.ć. Zachowanie podobne co do oddziały
wań poszczególnych do alkaloidów7, daje pe
wną wskazówkę, jednak nie uprawnia nas do 
mniemania, iż one są rzeczywistemi alkaloida
mi, skoro zważymy, że i inne istoty, które 
już wyżej wymieniliśmy, podobnież się za
chowują. W  ostatnich czasach stanowczo wy
stąpił włoski uczony, Adolf Cazali, przeciw 
temu mniemaniu, twierdząc, że są to ciała za
nadto zmienne jak na alkaloidy prawdziwe, 
jednak i tu są pewne wyjątki, które ten za
rzut osłabiają. Uważa je następnie Cazali za 
połączenia amidowe, skłoniony do tego nader 
wielką ilością różnorodnych ptomain, jakoteż 
i skłonnością do przemiany jednych w drugie, 
a w końcu tą okolicznością, że i pewne połą
czenia aminowe i amidowe podobne reakcyje 
dają, jak i ptomainy. Jakkolwiek się rzecz 
ma, pomimo, że co do natury chemicznej, są 
to ciała dotąd nader mało znane, wykrycie 
ich stanowi nader ważną epokę w medycynie 
sądowej, bo chociażby nieumiano rozróżnić 

'  dokładnie ptomainy od alkaloidu roślinnego, 
co teraz jest już możebne, to samowiedza, że 
się można w tak doniosły sposób pomylić, 
skłania do skrupulatniejszych badań i ostro
żniejszego wydawania orzeczenia, gdzie cho
dzi o cały byt człowieka nieraz najniewinniej- 
szego, a imiona Selmiego, Gautiera i Bout- 
myego na dobrą pamięć zasłużyły sobie w tej 
sprawie.

W Y P R A W Y

DO BIEGUNA PÓŁNOCNEGO.
przez

D-ra Nadm orskiego.

IY.

Szukanie przepływu północno-zachodniego.

Gieograf Petermann uważał wschodnie wy
brzeże Grenlandyi za najodpowiedniejsze do że
glugi do bieguna, zdania tego nie zmienił on na
wet po powrocie wyprawy niemieckiej. Kto atoli 
porówna opisy Grenlandyi zachodniej ze spra
wozdaniami z wyprawy niemieckiej, nabierze 
przekonania, że żegluga przez kanał Smitha 
jest daleko korzystniejszą. Wykazuje to już 
ten fakt, że przy wschodniej Grenlandyi nie
miecka wyprawa zdołała się posunąć ledwo 
do 77° 1' sz. p., a inne nawet tak daleko nie 
dopłynęły, podczas gdy na północ od kanału 
Smitha przekroczył Markham 83°. Lecz mo- 
żnaby to nazwać przypadkiem, gdyby różnica 
okolic jednego i drugiego wybrzeża sama na 
korzyść Grenlandyi zachodniej nie przema
wiała. Otóż od najdawniejszych czasów znaj
dowały się kolonije europejskie tylko na za- 
chodniem wybrzeżu; Eskimosów natrafiono na 
temże wybrzeżu znacznie dalej na północ, niż 
na wschodniem, a w końcu i fauna ten sam 
wykazuje stosunek. Na zachodnim brzegu żyje 
około 120 gatunków ptaków, na wschodnim 
natrafiono z nich ledwo 34 i to tylko w ma
łych ilościach. Wszystko to świadczy oczywi
ście o znacznej różnicy w klimacie obu wy
brzeży.

Wyprawy na zachód Grenlandyi miały dwa 
główne cele; najstarsze z nich nie postawiły 
sobie za zadanie posuwać się wprost na pół
noc do bieguna, lecz służyły celom praktycz
niejszym, to jest szukały przepływu naokoło 
Ameryki północnej do oceanu Spokojnego. 
Dopiero po odkryciu tego przepływu, wszystkie 
następne wyprawy ubiegały się o to, która 
jaknajdalej posunie się do tajemniczego bie
guna. Z tej przyczyny podzieliliśmy sobie wy
prawy zachodnio-grenlandzkie na dwie części: 
pierwsza obejmie wyprawy i odkrycia od 
XVI-go stulecia aż do roku 1850, druga aż 
do dni naszych. Pomówmy o części pierwszej.
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Wspomnieliśmy już, że Normanowie, któ
rzy odkryli i zaludnili Grenlandyją, zapuszczali 
się coraz dalej na zachód i dawno przed Ko
lumbem odkryli wyspy, a następnie i ląd stały 
Ameryki północnej, którą Yinland nazwali. 
Lecz łączność z temi odkryciami normańskie- 
mi a Europą wcześniej jeszcze zerwaną zo
stała, niż z Grenlandyją, a nawet długo po 
odkryciu i zaludnieniu Ameryki środkowej 
i południowej, nie pomyślano o skolonizowaniu 
północnej, której klimat ostry odstraszał H i
szpanów i Portugalczyków. Skoro jednakże 
Anglija. dobiła się znacznej na morzu potęgi, 
zagarnęła na rzecz swoją tę część Ameryki, a że
glarze angielscy, znalazłszy na północy Ameryki 
cały labirynt wysp i kanałów, nabrali przeko
nania, że ląd stały Ameryki nie rozciąga się 
daleko w morze Lodowate i że możnaby go 
okrętem objechać. A  ponieważ wówczas wła
śnie handel z Indyjaini, Chinami i Japoniją 
stawał się głównym przedmiotem żeglugi euro
pejskiej, powzięto zamiar szukać na północ 
Ameryki krótszej drogi do tych krajów wscho
dnich.

Sebastyjan Cabot, Wenecyjanin w służbie 
angielskiej, pierwszy myśl tę publicznie wy
powiedział i podjął się jej zrealizowania. 
W  roku 1517 otrzymał on od rządu angiel
skiego kilka okrętów i dopłynął aż do kanału 
i zatoki, które dziś mają nazwisko Hudsona, 
chociaż Cabotowi należy się zasługa, że pierw
szy je odkrył. Dalej na północ i zachód nie 
mógł się Cabot posunąć, ale myśl, przez nie
go poi’uszona, podjętą została przez wielu in
nych żeglarzy. Z Francyi wysłano Giovanne- 
go Brazzano z 4-ma okrętami, z Hiszpanii 
Estebana Gomeza i ci nie zapłynęli dalej od 
Cabota; dopiero Anglik Frobisher dojechał 
w roku 1576 aż do zatoki Frobishera, leżącej 
na północ od zatoki Hudsona.

Frobisher zabrał z sobą z Grenlandyi Eski
mosa wraz z jego kajakiem i odłam czarnego 
kamienia, w którym miało się znajdować złoto. 
Po kamień ten udało się kilka następnych 
wypraw, ale wnet przekonano się, że w nim 
złota nie było, znowu więc jedynym celem wy
praw północnych pozostało odkrycie przepły
wu do oceanu Spokojnego. W  roku 1585-ym 
wybrał się Davis z dwoma okrętami i odkrył 
kanał Davisa; zwróciwszy się w szerokości 
66° 40' na zachód, znalazł kilkanaście wysp, 
które starał się dokładniej poznać na następ

nych wyprawach. Cieśninę i zatokę Hudsona 
zwiedził i poznał dokładnie Hudson w roku 
1610-ym. Jak  wielu innych, tak i ten kapitan 
okrętu padł ofiarą niesubordynacyi swej za
łogi, która pragnęła zbogacenia się a nie od
krycia pustych wybrzeży polarnych. Zbunto
wawszy się w końcu, wysadzili Hudsona z sy
nem jego i siedmiu chorymi majtkami w łódź 
i wypchnęli na morze.

Nieszczęśliwy los Hudsona i jego towarzy
szy wzbudził w Anglii ogólne politowanie. 
Wysłano więc w roku 1612 Tomasza Buttona 
i Ingrama z dwoma okrętami, żeby zobaczyli, 
co się z nimi stało. Button i Ingram przepły
nęli zatokę Hudsona aż do ujścia rzeki Nel
sona, a nieznalazłszy nigdzie śladów po Hud
sonie, powrócili do domu. W roku 1614 wy
jechał na północ w tym samym celu odszuka
nia Hudsona Gibbon, a w roku 1615 Baffin, 
ale bezskutecznie. Wyprawa Baffina porobiła 
jednakże ważne odkrycia gieograficzne, prze
płynęła ona cieśninę Baffina, odkryła kanały 
Smitha i Lancastra i liczne zatoki i wyspy. 
Oprócz tego porobił Baffin i naukowe odkry
cia; w szerokości 78° skonstatował on naj
większą deklinacyją igły magnesowej i poraź 
pierwszy zaczął wymierzać na morzu południki 
zapomocą kulminacyi księżyca. Mimoto Baf- 
firi nie przyspieszył odkrycia przepływu pół
nocno-zachodniego, lecz przeciwnie, znacznie 
je wstecz cofnął, nieznalazłszy go bowiem 
sam, wydał wyrok, że przepływu tego wcale 
niema. Jego wyprawa odstraszyła na długi 
czas od wypraw na morze północno-amery- 
kańskie.

Po długiej przerwie dał rząd angielski no
wy pochop do poszukiwań w tych okolicach, 
wyznaczając w roku 1743-ym 20000 funtów 
szterlingów za odkrycie przepływu. Gdy nie 
udawało się ze strony europejskiej, próbował 
Cook w r. 1778 a Clerk w roku 1779 prze
jechać od cieśniny Beringa, ale i to się tym
czasowo nie powiodło. Znów nastał dłuższy 
przestanek.

Epokę w odkryciach na północy amerykań
skiej, stanowiła wyprawa Parryego w r. 1819. 
Dwa okręty Hekla i Griper przepłynęły pod 
jego dowództwem poraź pierwszy cieśninę 
Lancastra i Barrowa aż do wyspy Mellwila, 
gdzie wmarzły. Podczas zimy robił Parry z to
warzyszami dalekie wycieczki na zachód, na 
których z daleka ujrzał wyspę Banka; w lecie
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powróciła ekspedycyja szczęśliwie do domu. 
W  następnych latach zrekognoskowali Parry, 
Franklin, Lyon i wielu innych liczne kanały 
aż do 90 stopnia długości zachodniej od 
Greenwich. Parry przywiózł kartę tych okolic, 
którą mu narysowała jakaś stara Eskimoska. 
Ale ze wszystkich kanałów żaden nie prowa
dził do oceanu Spokojnego, im więcej ich od
krywano, tem trudniej było wynaleść naj
krótszą i najprostszą drogę przepły wu. Rząd 
angielski cofnął więc wyznaczoną nagrodę.

Po zastosowaniu pary do jazdy wodnej, od
krycia na północy znacznie ułatwiły się. 
Pierwszy raz użył parowców na północy John 
Ross w roku 1829, ale ten początek nie był 
wcale szczęśliwym, bo parowiec jego Yictory 
zamarzł przy wyspie Boothii a po dwuletniem 
daremnem wyczekiwaniu cieplejszej pory, mu
siał go Ross opuścić i błądził jeszcze jednę 
zimę po archipelagu północnym, aż wreszcie 
natrafił w zatoce Lancastra na okręt, który 
go zabrał do Anglii. Na tej wyprawie odkrył 
James Ciarkę Ross, towarzysz Johna Rossa, 
biegun magnetyczny.

Równocześnie z opisanemi wyprawami mor- 
skiemi, zbadano z lądu brzegi Ameryki po
między rzekami Makenzie i przylądkiem Bar- 
rowa. W roku 1845 wyruszyła z Anglii nowa 
wyprawa, składająca się z parowców Erebusa 
i Terrora pod dowództwem Franklina. Frank
lin już w latach 1819 i 1825 dowodził wypra
wami rządowetni i ważne porobił spostrzeże
nia nad igłą magnesową i zorzą północną. 
Wyprawa jego w r. 1845 była obliczona na 
wielką skalę, parowce były nadzwyczaj silnie 
zbudowane i miały 158 głów załogi. Franklin 
wytknął sobie następującą drogę. Chciał pły
nąć przez kanał Dayisa i zatokę Baffina 
wprost ku biegunowi, a następnie zwrócić się 
cieśniną Lancastra na zachód, przepłynąć 
cieśninę Barrowa, trzymając się drogi Par
ry ego i w końcu, jeżeli się da, żeglować wprost 
ku kanałowi Beringa.

Początek podróży był pomyślny; już po kil
ku dniach żeglugi zarzucił Franklin kotwicę 
w pobliżu wyspy Disko, na wstępie do zatoki 
Baffina i stamtąd pisał ostatni list do admi- 
ralicyi angielskiej. Po trzech tygodniach wi
dział kapitan jakiegoś statku rybołowczego 
okręty wyprawy, zaparte lodem w zatoce Mell- 
vila; odtąd wszelkie wieści o nich ustały. 
W pierwszym roku daremnego oczekiwania

na powrót Franklina i towarzyszy, nie odda
wano się o los ich zbytniej obawie, bo prze
cież często się zdarzało, że wyprawy na pół
noc jednę i dwie zimy czekać musiały, aż lody 
się usuną. Ale gdy ubiegł rok 1847 i 1848, 
zaczęto się na dobre niepokoić, a żona i przy
jaciele Franklina wymogli wreszcie na rzą
dzie angielskim, że tenże kilkakrotnie wysy
łał wyprawy, aby ratować, albo przynajmniej 
wyjaśnić losy załogi. Od roku 1849 do 1854 
wysłał rząd i naród angielski 19 ekspedycyj; 
rząd sam wyznaczył na razie na odszukanie 
Franklina 20000 funtów szterlingów, do któ
rych lady Franklin dołożyła 3000. Aż do roku 
1850-go były wszelkie wysiłki daremne, w tym 
dopiero roku znaleźli kapitanowie Ommaney 
i Penny na wysepce, u wejścia do kanału 
Wellingtona leżącej, znaki koczowiska i 
szczątki różnych narzędzi europejskich. Pen
ny i John Ross zbadali miejsce to dokładniej 
i znaleźli ślady sań, różne narzędzia, ruiny 
domku, a w końcu i trzy mogiły z napisami, 
na których wyczytano nazwiska towarzyszy 
Franklina. Napisy były datowane z zimy 
1845 i 1846 roku. John Rae znalazł w r. 1854 
kilkanaście łyżek srebrnych z napisami ofice
rów Franklina i dowiedział się zarazem od 
Eskimosów, że w r. 1850 pewna liczba bia
łych wymarła z głodu nad ujściem Wielkiej 
rzeki Rybiej.

Po otrzymaniu tych szczegółów, zaprzestał 
rząd angielski dalszych poszukiwań, ale żona 
Franklina nie zadowoliła się niemi, lecz wła
snym kosztem wyprawiła w roku 1857 mały 
śrubowiec Fox pod dowództwem Mac Clin- 
tocka. M. Clintock zaparty został w zatoce 
Baffina lodami, które statek jego nosiły ze 
sobą; dopiero w roku 1858 zdołał się od nich 
uwolnić; przepłynął wtedy cieśninę Lanca
stra i przezimował w cieśninie Bellota. W r. 
1859-ym zrobił kilka wycieczek sannych aź 
do wyspy króla Williama (Wilhelma). N a  

! tych wycieczkach udało mu się znaleść doku
ment, datowany z roku 1848 z podpisami ofi
cerów Croziera i Fitzjamesa, a opisujący 
losy wyprawy Franklina aż do owego roku. 
Podług tego opisu, dotarł Franklin ze statka
mi aż do wyspy Williama, przy której wmarzły 
okręty. Tu umarł Franklin 11-go Czerwca 
1847 r., a załoga opuściła w następnym roku 
oba statki, udając się w liczbie 105 głów na 
południe, aby się przedrzeć do rzeki Rybiej,
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lecz prawdopodobnie ostry klimat i brak ży
wności wszystkich z kolei wyniszczył.

Do wypraw angielskich dołączyła się także 
jedna amerykańska w roku 1879. Dowódzca 
jej, kapitan Schwatka, przeżył najpierw z całą 
załogą jednę zimę pomiędzy Eskimosami, aby 
się przyzwyczaić do ich trybu życia, a następ
nie popłynął do wyspy Williama. Znalazł na 
niej kilka szkieletów ludzkich i ślady koczo- 
wiska, ale dzienników podróży — o te głównie 
teraz chodziło — nigdzie odszukać nie było 
można. Powiadali mu zresztą Eskimosi, źe 
znajdowali w latach poprzednich różne książki 
i papiery i znosili je dzieciom na zabawkę; 
wówczas nic już z nich nie zostało. Oprócz 
tego wskazali mu miejsce, gdzie przez dłuższy 
czas stał okręt, z którego wybierali różne 
sprzęty; później okręt ów zatonął. Na tem 
skończyły się poszukiwania pozostałości po 
wyprawie Franklina.

Wyprawy morskie za Franklinem wyświeciły 
nietylko smutny los dowódzcy i towarzyszy, lecz 
rozszerzyły zarazem znacznie znajomość Ame
ryki polarnej i odnalazły wreszcie przepływ 
północno-zachodni: dokazał tego Mac Clure.

Mac Clure, kapitan angielski, otrzymał 
w roku 1850 polecenie od rządu angielskiego, 
na statku Investigator udać się przez cieśninę 
Beringa na wschód i tu starać się odnaleść 
ślady Franklina. Dopłynął on szczęśliwie aż 
do wyspy Banka, którą Parry, płynąc ze 
wschodu, widział już r. 1819. Po wmarznięciu 
okrętu, dotarł na saniach aż do zatoki Mell- 
wila, rekognoskując po drodze wszystkie ka
nały morskie. Droga wodna około Ameryki 
północnej była więc skonstatowaną, bo do za
toki Mellwila oddawna już ze wschodu docho
dziły okręty. Mac Clure odebrał od rządu 
angielskiego 10000 funtów szterlingów, herb 
rycerski i złote medale od towarzystw gieo- 
graficznych londyńskiego i paryskiego.

Przekonano się jednakże wkrótce, że prze
jazd północno-zachodni n iem a wartości dla 
żeglugi regularnej, bo kanały archipelagu 
północno-amerykańskiego ciągle są przepeł
nione krą, która ją  uniemożebnia. Wyprawy 
więc na północ Ameryki skierowały się teraz 
z całym zapałem do spełnienia innego zada
nia, które przynajmniej dla nauki obiecy
wało niezawodne korzyści, t. j .  do zwiedzenia ! 
bieguna samego.

K O BESPO H M CYJE WSZECHŚWIATA.

Akademija Um iejętności w  K rakowie.

Posiedzenie Wydziału matem.-przyrodniczego 
z d. 21 Stycznia 1884 r.

Sekretarz zawiadomił Wydział o nadesła
nych w darze drukowanych pracach: Pp. Trej- 
dosiewicza i Weinberga, ostatniej z prośbą 
o ocenę. Zaznaczono, że Akademija rozbiera 
tylko rękopisy prac, które do jej pism są na
desłane.

Dalej o rezultacie konkursu, ogłoszonego 
z nagrody, przeznaczonej przez p. W. Kret- 
kowskiego, na którą nadesłano dwie prace. 
Oddano je do referatu pp. Karlińskiemu i W. 
Kretkowskiemu.

Zawiadomił również p. sekretarz Wydziału 
o przychylnych referatach pp. W. Zajączkow
skiego i J . Frankego, nadesłanych przez nich,
0 pracach pp. Stodółkiewicza i Rajewskiego, 
przedstawionych na zeszłem posiedzeniu Aka
demii.

Pracę p. Justyna Karlińskiego: „Przyczy
nek do nauki o achromatopsyi na bocznych 
częściach siatkówki," referują pp. Piotrowski
1 Majer.

Pracę p. D-ra E. Godlewskiego: „Przyczy
nek do teoryi krążenia soków u roślin“ odda
no do referatu pp. Janczewskiemu i Rostafiń
skiemu.

Następnie przedstawił p. W. Szajnocha pra
cę: „Przyczynek do znajomości cefalopodów 
karpackich/* którą oddano do referatu p. 
Althowi.

Następnie przystąpiono do otwarcia listów 
zapieczętowanych, złożonych w Akademii przez 
p. Wróblewskiego. Pierwsza koperta z datą. 
20 Listopada 1883 r. zawierała wiadomość, że 
p. Wróblewski buduje przyrząd, w którym za
pomocą ciekłego tlenu, dającego —200°, zamie
rza pracować nad skropleniem wodoru. Dru
ga mówiła, że tlen ciekły, przechodząc w lo
tny, pozostawia w naczyniu kryształki, o któ
rych przyrodzie można również przypuszczać, 
że powstają z zanieczyszczenia gazu, użytego 
do skroplenia. Trzecia koperta, datowana 
10 Stycznia 1884 r., mieściła pismo o zastoso
waniu, wprowadzonem przez p. Wróblewskie
go, termoelektrycznego zachowania się ciał,

I do mierzenia ciepłoty w doświadczeniach skra-
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piania gazów, którato metoda daje bardzo 
dokładne daty i oznacza temperaturę wrące- 
go tlenu na — 186° C.

Poczem p. Wróblewski zawiadomił Akade- 
miją, źe szereg jego prac nad skropleniem ga
zów został uwieńczony najpomyślniejszym 
skutkiem, gdyż udało mu się skroplić wodór, 
którego wrzenie da najniższą, ciepłotę, jaką 
na ziemi będziemy mogli rozporządzać. Okla
ski wśród gości i podziękowania za tak cieka
we i ważne przemówienie uzyskał prelegient 
od członków Akademii.

Otwarto następnie kopertę zapieczętowaną, 
złożoną 23 Listopada 1883 r. przez p. Olszew
skiego, której pismo mówi o nieudanem dotąd 
skropleniu wodoru i o kryształkach, osadzają
cych się w naczyniu z wrącego tlenu, które są 
kryształami bezwodnika węglanego, tworzą
cego się w klapach skórzanych pompy, użytej 
do zagęszczania tlenu. Po oczyszczeniu bowiem 
bezwzględnem tlenu, użytego do skroplenia, 
tak, źe i śladu bezwodn. węglanego nie zawie
rał, kryształki te przestały się tworzyć.

Druga koperta, złożona 19 Stycznia, zawie
rała również o nieudaniu się skroplenia wodoru, 
pomimo użycia innych środków i donosiła 
o doświadczeniach skraplania powietrza.

Na posiedzeniu administracyjnem, między 
innemi, odesłano prace pp. Stodółkiewicza, 
Rajewskiego i Karlińskiego do komitetu re
dakcyjnego. Pisma pp. Wróblewskiego i Ol
szewskiego będą pomieszczone w treści spra
wozdania z obecnego posiedzenia.

I)-r J. R.

Posiedzenia Towarzystwa Przyrodników Pol
skich imienia Kopernika.

Posiedzenie d. 18 Grudnia 1883 r.
Do Towarzystwa jako członkowie przystą

pili: pp. Franciszek Bieniasz, Kazimierz Bo
bek, Grzegorz Maryniak i Wład. Kulczyński, 
profesorowie gimnazyjum Sw. Anny w K ra
kowie.

1) Dr. Aug. Witkowski, nawiązując rzecz 
do Jpoprzednio mianego wykładu o własno
ściach pyłu powietrznego, mówił, opierając 
się na poczynionych przez siebie doświadcze
niach, o warunkach powstawania mgły w po
wietrzu. Po uwagach prełegienta, zabierali 
w dyskusyi głos pp. Kreutz, Pawlewski i K ru
szyński.

2) Docent Br. Pawlewski mówił o niektó
rych oznaczeniach temperatur krytycznych 
dla ciał płynnych, o badaniach Ansdella nad 
temperaturami krytycznemi mięszanin dwu ga
zów, a dalej o badaniach Nadejdina nad tem
peraturami krytycznemi ciał płynnych. W e
dług Ansdella, temperatury krytyczne mięsza
nin gazowych zależą od składu mięszaniny, 
lecz są niższe, niż obliczone według wzoru 
Pawlewskiego. Tę niezgodność objaśnia pre
legient możliwem działaniem chlorowodoru na 
rtęć przy podniesionem ciśnieniu, albo możli
wem zagęszczaniem mięszaniny gazowej.

Ponieważ doświadczenia Ansdella polegają 
na zupełnie innej zasadzie, niż Pawlewskiego, 
przeto ten ostatni eksperymentalnych dowo
dów prawdziwości twierdzenia Ansdella dać 
nie może.

Co się tyczy badań Nadejdina, to Pawlew
ski zwraca uwagę, iż wywody jego oparte na 
niezbyt licznych doświadczeniach, idą zadale- 
ko i zmijają się z prawdą. Różnice pomiędzy 
temperaturami krytycznemi i temperaturami 
wrzenia dwu płynów izomerycznych (równo- 
składnych), niezawsze są równe, jak to stawia 
Nadejdin, a twierdzenie to jego rozciągnięte 
na ciała polimeryczne (wieloskładne), według 
Pawlewskiego jest tylko apryjorystycznem 
twierdzeniem, wcale faktami niepopartem.

3) Doc. Br. Pawlewski mówił o działaniu 
chlorniku glinu na kamforę. Przy stapia
niu w kolbie dwu tych ciał, wywiązuje się ob
ficie HC1 i nieznaczne bardzo ilości gazów, 
dokładniej niebadanych, niezawierających je
dnak C 0 2, a w kolbie pozostaje około 60— 
70% płynu, zawierającego w sobie niezmie
nioną częściowo kamforę. Po stosownem 
oczyszczeniu płynu, po oddzieleniu kamfory 
otrzymano z płynu 25—27% czystego cymolu. 
Innych węglowodorów w płynie nie znaleziono.

4) Doc. Roman bar. Gostkowski miał teo
retyczny wykład o kolejach elektrycznych. 
Teoretycznym czysto wykładem wyjaśnił pre
legient przyczyny, dla których, przy obecnym 
stanie elektrotechniki i w dalekiej jeszcze 
przyszłości nie będzie można się spodziewać 
wprowadzenia elektryczności do poruszania 
większych i na większą odległość pociągów 
kolejowych. Z jednej strony niepomiernie wy
soka waga akumulatorów, z drugiej niemożli
wość dokładnego izolowania prądów elek
trycznych — są największemi przeszkodami
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do użycia elektryczności do pociągów kole
jowych.

Posiedzenie 15 Stycznia 1884 r.
Do Towarzystwa przystąpili: pp. Piotr 

Bryssak, prof. seminaryjum żeńskiego w K ra
kowie, Jan  Kanty Regiec, asystent przy ka
tedrze chemii w Krakowie.

1) Prof. Emil Godlewski wykładał o teory- 
jach ruchu wody w roślinach. Co do sił, po
ruszających wodę w tkankach drzewnych, mię
dzy botanikami niema zgody. Najbardziej jest 
rozpowszechniona teoryja, podana przez Ja -  
mina, opracowana przez Ungra, a głównie 
popierana przez Sachsa, według której woda 
krąży tylko głównie w ściankach komórek 
drzewnych, a nie we wnętrzu komórek. Teo
ryja ta obecnie coraz więcej napotyka przeci
wników. Według prywatnego oświadczenia, 
prof. Ciesielski przed kilku laty wyraził zda
nie, iż woda głównie krąży wewnątrz komó
rek, a Behm pierwszy wystąpił publicznie 
przeciw (imbibicyjnej) teoryi Sachsa; pierwo
tne to wystąpienie przyjęto zupełnie oboję
tnie — lecz później Hartig i Rousseaux zaczęli 
podzielać zapatrywania Behma i dziś podzie
lanie to jest zupełnie słusznem; chodzi tylko 
o to, czem objaśnić ruch wody wewnątrz ko
mórek. Otóż ten punkt jest spornym i słabą 
stroną teoryi. Behm objaśnia to różnicą ci
śnień na dwu poziomach naczynia — ale wte
dy woda nie mogłaby się podnieść wyżej nad 
10 metrów, tymczasem w rzeczy samej wyżej 
(150 metrów) się podnosi. Te zarzuty stara 
się Behm tłumaczyć, ale tłumaczy niedosta
tecznie. Modyfikacyja tej teoryi, podana przez 
Roberta Hartiga, także nie wytrzymuje kry
tyki. Według Godlewskiego, wszystkie teo- 
ryje, objaśniające ruch wody w komórkach, 
jako naczyniach fizycznych (martwych komór
kach), będą zawsze niedostateczne, trzeba 
w grę wprowadzić żyjące elementy, warunki 
życiowe, wytwarzające energiją, której nie 
dają martwe aparaty. W  drzewach są zawsze 
żyjące komórki; parenchyma drzewna składa 
się właśnie z komórek żyjących, które ener- 
giją wytwarzają. Na odczyt ten przybyło 
wielu uczniów szkoły dublańskiej.

2) D-r Br. Lachowicz streszczał swą pracę, 
wykonaną z prof. Nenckim w Bernie, doty
czącą życia bez tlenu powietrznego (wolnego). 
Drożdże, bakteryje mogą się w pewnych środ

kach rozwijać, nieznajdując do swego rozwoju 
wolnego tlenu. Praca ta, starannie przepro
wadzona z wszelkiemi ostrożnościami, ma na 
celu przekonać przeciwników, którzy tego zda
nia nie podzielają. Zdanie to wypowiedział 
Pasteur, dalej je rozwinął Nencki, a wystąpił 
przeciwko niemu Gunning z Amsterdamu. 
Obecna ta praca jest głównie skierowaną ku 
nawróceniu Gunninga. Br. P.

KRONIKA NAUKOWA.

(Fizyka).

— P r z e p r o w a d z e n i a  w s t a n  s t a ł y  
g a z u  a z o t u  ostatnio szczęśliwie dokonał 
p. prof. Wróblewski, o czem referował w jego 
imieniu P. Debray na posiedzeniu 3l-go Gru
dnia 1833 r. Akademii paryskiej.

Zamiast, jak poprzednio (ob. N-ry 1 i 3-ci 
Wszechświata r. b.) oziębiać azot skroplonym 
etylenem, prof. Wróblewski używał kąpieli 
skroplonego tlenu, a temperatura opadła przy 
tem do niesłychanej granicy — 186 stopni po
niżej zera, azot poddany w rurce, otoczonej 
takim zimnem, znacznemu ciśnieniu, które 
następnie usunięto, zamienił się na śnieg
0 wielkich kryształach. Możność otrzymywa
nia tak niskich temperatur, jest jednym z naj
świetniejszych tryumfów współczesnej fizyki
1 polskiego uczonego. HołowińsTci.

— O ś w i e t l a n i e  j a r z ą c e m i  l a  ni
p a m i  k o l e j o w y c h  p o c i ą g ó w ,  kur
sujących pomiędzy Wiedniem a Tryjestem, 
wypadło niezbyt pomyślnie dla akumulatorów 
p. Cało (El. Z tt. V III, 83). W jednym z wa
gonów ustawiono dynamo-maszynę, poruszaną 
wprost zapomocą pasa, łączącego ją  z osią kół 
tego wagonu. Maszyna, kręcąc się, wytwarza 
prąd galwaniczny, który zasila 32 lampek 
Swana (ośmioświecowych), rozmieszczonych 
w różnych przedziałach. Przy zwykłćj szybko
ści pociągu kuryjerskiego (sześćdziesiąt wiorst 
na godzinę) strumień wystarcza nietylko do 
żarzenia lampek, ale i do ładowania dwudzie
stu podwójnych akumulatorów, wprzężonych 
szeregiem podłużnym. Pociąg przez półtorej 
godziny przebywa góry Semmeringu i musi 
zwalniać swój bieg do trzydziestu wiorst na 
godzinę. Wtedy dynamo-maszyna kręci się
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zbyt wolno, aby dać strumień dla lampek wy
starczający — wyręczać ją  muszą akumulato
ry, które przesyłają strumień do lampek w cza
sie zwolnienia ruchu lub przystanków stacyj
nych. Przy pośrednich szybkościach pociągu, 
do lampek dąży strumień i od maszyny i od 
pewnej, z góry obliczonej ilości akumulato
rów, włączanych lub wyłączanych z obwodu 
przez zwyczajny odśrodkowy regulator szybko
ści. Im większa ilość obrotów osi wagonu, a za
tem i osi dynamo-maszyny, tem mniejsza ilość 
akumulatorów przesyła strumień do lampek, 
aby węgiel żarzący nie mógł się przepalić. 
Równocześnie nadmiar prądu rozporządzalne- 
go tworzy osad nadtlenku na blachach oło
wianych i gromadzi ■zapas siły później potrze
bnej. Próby wykazały, że ten system kompen
saty, tak dwcipnie obmyślany, daje równe 
światło przy szybkim biegu pociągów i w cza
sie niedługo trwałych zwolnień lub przystan
ków. Obsługa lampek samemi akumulatorami, 
w półtoragodzinnej podróży przez Semmering, 
była zato zupełnie wadliwą. Dwadzieścia par 
akumulatorów nie mogły podołać pracy pół
tora konia elektrycznego, która dla oświetle
nia była konieczną. Dojeżdżając do ostatniej 
górskiej stacyi, lampki zaledwie świeciły, a na
pięcie prądu akumulatorów spadło stopniowo 
do jednej trzeciej części napięcia pierwotnego. 
Zapobiedzby temu było można, zwiększając 
szeregi elementów, ale zwiększyłoby to ciężar 
i koszt i tak już znaczne.

Wogóle nowsze badania pp. Arona i Hall- 
wachsa zmniejszyły znacznie entuzyjazm do 
akumulatorów. Najlepsze modele traciły 40 
procentów pracy ładującej, a w wielu próbach 
strata ta była dwa razy większą. Użytek z na
ładowanych akumulatorów zależnym jest także 
od siły strumienia, który w czasie wyładowa
nia przez każdy element przebiega; przy prze
pływie silniejszego strumienia, napięcie u bie
gunów spada z przerażającą szybkością. — 
Większemu rozpowszechnieniu akumulatorów 
stoją więc dziś na przeszkodzie: wątpliwa ich 
trwałość, znaczny ich ciężar, oraz strata siły, 
a stąd wielkie koszty tego pośrednictwa.

D r A. U.

(Botanika).
— Od niedawnego czasu w Północnej Ame

ryce przygotowują na wielką skalę papier 
z trawy. Eabrykacyja polega na gotowaniu

wysuszonej trawy i macerowaniu w ługu pota
żowym, sodowym lub magnezyjowym i sodzie, 
poczem otrzymana masa obmywa się kwasem 
siarczanym. Z jednego hektaru łąki można 
w ten sposób otrzymać 3000 kg. papieru.

W. M.
— J e m i o ł a  na  g ą z e w n i k u .  W  roku 

1861 Liebe podał 38 drzew, na których je
mioła osiada jako pasorzyt. De Candolle 
wspomina, że Brapavolo znalazł tego paso- 
rzyta na winorośli, a Pollini na gązewniku 
(Loranthus). Obecnie Kanitz zawiadamia, że 
w Siedmiogrodzie, w pobliżu Klauzenburgu, 
w lesie, zwanym Biikk, znaleziono na dębie 
gązewnika, który na widlastych gałęziach, 
mających 9—10 lat, dźwigał krzak jemioły, 
blisko 36 centymetrów wysoki. Tak więc pa
sorzyt usadowił się na pasorzycie, co wogóle 
rzadko się zdarza. A. W.

— W  Czechach, jak mówi Belohoubek, 
kupcy często fałszują herbatę liściami nawro
tu lekarskiego (Lithospermum officinale). L i
ście te wcale nie zawierają teiny i są tak bo
gate w związki nieorganiczne, że zostawiają 
po spaleniu 20% popiołu; prawdziwa herbata 
zostawia go tylko 7%. W. M.

(Zoologija).
— R. H o u g t o n ,  podczas wycieczki nau

kowej na morze Północne, badał zawartość 
żołądka różnych ryb i przekonał się, że sko
rupiaki (Crustacea), a szczególniej ich naj
mniejsze gatunki (Entomostraca), są główne m 
pożywieniem wielu ryb. Żołądek młodych śle
dzi jest często napełniony drobnemi raczkami, 
do tego stopnia, że znajdowano (M. Mobius) 
tysiące ich w jednej rybie.

Makrele (Scomber scombrus) są także bar
dzo chciwe na wspomniane raczki; zawartość 
żołądka tych ryb składała się wyłącznie pra
wie z raczków i gąsienic owadów. Zapewne 
pożywienie takie, bogate w części azotowe 
i fosforowe, czyni mięso śledzi i makreli tak 
smacznem i pożywnem. R. Houghton przy
puszcza, że wyszukiwanie pożywienia wspo
mnianego jest prawdopodobnie główną przy
czyną mało wytłumaczonych wędrówek pe
wnych gatunków ryb. A . S.

— P. N i e 1 s o n, dyrektor telegrafów 
w Norwegii, podaje, że słupy telegraficzne, 
w borach sosnowych stojące, są przedmiotem
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napaści ze strony dzięciołów, które nadkuwa- 
ją  je zwłaszcza koło izolatorów, nawet pomi
mo pociągania słupów siarczanem miedzi (ko- 
perwasem miedzianym). Dźwięczne drgania 
słupów telegraficznych są, zapewne przynętą 
dla dzięciołów, które biorą dźwięk za odgłos 
owadów. Na dźwięk drutów przybywają także 
niedźwiedzie, które biorąc drgania tych osta
tnich za brzęk pszczół, rozwalają kupy ka
mieni, nagromadzone koło słupów, w zamiarze 
dostania się do miodu. Z drugiej znowu stro
ny, odgłos drutów wilków odstrasza.

A. W.

K alendarzyk bijograficzny.
3 0 -g o  S tyczn ia  1 8 2 2  r . u r. G . H . V o lg er, prof. 

m ineralog ii i g ieologii we F ra n k fu rc ie  n. M.
1-go L utego  1 8 1 3  r . u r .  J a m e s  D ana; znakom ity  

g ieolog i m ineralog ; obecnie p rof. k o leg ijum  Yale 
w N ew -H aven (S t. Z. A . P . ) .

2 -go L utego  1 8 0 2  r. u r. J .  B oussingault; zasłużony 
badacz w chem ii rolniczej; razem  z D um asem  w ykonał 
pierw sze ścisłe rozbiory pow ietrza atm osferycznego.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

W l \  S t .  1‘. W yraz „palen io  się“  nie je s t  ścisłym  
te rm inem  naukow ym . P rzedew szystk iem  o znacza  on J
z jaw iska łączenia  się , przy k tó rych  n astępu je  w ydziele- ]
n ie ciep ła  i św ia tła , a  tak ie  najczęściej, chód w cale nie j

w yłącznie, m a ją  m iejsce d la  tlenu . D alej przeniesiono I

ten w yraz na zjaw iska u tlen ian ia  się wogóle i stąd po
w sta ło  np. w yrażenie „p a len ie  się fizy jo log iczne ,“ k tóre 
oznacza spraw ę utloniania w o rgan izm ie. K iedy ciało 
s ta łe  lub płynne łączy się energicznie z gazem , 
m ów im y, że w  nim  się pali, gdy łączą  się dw a gazy  —  
m ów im y bez różnicy, że je d e n  w d ru g im  się pali. Z ja 
w iska zastąpienia  i ro sk ła d u , paleniem  się nie bywają 
nazyw ane.

K SIĄ Ż K I i B R O SZ U R Y  
nadesłane do Redakcyi Wszechświata:

1 . D ie E rs ta rru n g  des Stickstoffs. P ro f. D -r  S. v. 
W róblew ski.

2 .  D ie A naSrobiosefrage von B r. Lachow icz und M. 
N encki in B ern .

3 .  O gieom etrycznem  tłum aczeniu  fal Sfygm ografu . 
D -r  A . H ołow iński.

4 . L a  G enbie et le developpem ent duG lobe terrestre. 
D - r  J .  W einberg .

5 . W ielka D ydak tyka J a n a  A m osa K om eńskiego, 
p rze łoży ł II . W ern ic .

6 . Spraw ozdanie W ydziału  S tow arzyszenia A k ade
m ickiego „O g n isk o 11 w W iedniu .

T r e ś ć : O zm ysłach , przez M . Siedlewskiego.
W zrok  (z  rysunkam i). —  P tom ain y , skreślił G . P . —  
W ypraw y do b ieguna północnego, przez D -ra  N adm or
skiego. IV . Szukanio przepływ u północno-zachodnio- 
go . —  K orespondencyje W szechśw iata. —  K ronika 
naukow a. —  K alendarzyk bijograficzny. —  Odpowiedzi 
Redakcyi. —  Nowe książk i. —  O głoszenia.

W y d aw c a  E. D ziew ulski. K e d a k to r  B r. Zna to w icz .

Organ Inżynierów i Budowniczych 
krajowych.

Wychodzić będzie w roku 1884 według tego 
samego programu, co i w dziewięciu latach 
ubiegłych- Prenumerować można w Redakcyi, 

w Warszawie ulica Złota Nr. 28 E. i  we 
wszystkich księgarniach.

P r z e d p ł a t a  w y n o s i :  
w Warszawie: 

rocznie rs. 10, półrocznie rs. 5.
Z przesyłką pocztową: 

rocznie rs. 12, półrocznie rs. 6.

Zaproszenie do przedpłaty na

Z I E M I A N I N A .
Role XXXIV.

ZIEM IA N IN , tygodnik rolniczo-przemysło
wy* wychodzi co sobotę w Poznaniu, 1—1'/2 
arkusza druku. Pismo to podaje artykuły 
oryginalne, korespondencyje rolnicze i naj
nowsze rzeczy z rolnictwa i przemysłu, często 

z rycinami.
ZIEM IA N IN A  zapisywać można: albo 

przesyłając prenumeratę roczną w ilości 
rs. 7  lub półrocznie rs. 3  kop. 5 0  wprost do 
Redakcyi w  P o zn a n iu , u l. Ś. M a rc in a  
N r. 28. I.,  albo też w Składzie Głównym 

a na Królestwo i Cesarstwo, w księgarni Mau
rycego Orgelbranda w Warszawie.

Redakcyja Ziemianina.

C zyteln ie i  b ib lijo tek i, n a leżące  do s to w a rzyszeń  u czącej s ię  m ło d zieży , 
m of/ą o tr z y m y w a ć  W szechśw ia t za  p ó ł ceny.

^03B 0jeuo  llem y p o io . Bapiuaim 12 fluD apa 1884. D ru k  J .  B e rg era , E le k to ra ln a  N r .  14.




