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ELEKTRYCZNOŚĆ ZIEMI 

I Ł U N Y  Z M I E R Z C H O W E .
Z czasopism a „ D e r  N atu rfo rscher“ N r. 1 O z r. 1 8 8 4  

podał 3 3 .  I R , -

Pomiędzy teoryjami, mającemi tłumaczyć 
w sposób prosty i nienaciągany przyczynę 
owych niezwykłych zjawisk przedzmrokowych, 
które w ostatnich miesiącach powszechną na 
siebie uwagę zwracały, największą dotąd licz
bę zwolenników ma hipoteza, szukająca ich 
źródła w wybuchu wulkanu Krakatoa. To dzi
wne światło na niebie, powiedział już w „Ti
mesie” 8-go Grudnia r. z. astronom Lockyer, 
nie jest niczem innem, tylko jednem z dalszych 
następstw owego olbrzymiego wybuchu Sondz- 
kiego, który się zdarzył w końcu Sierpnia 
r. z. Przypuśćmy, że tak się rzecz ma w isto
cie, lecz w takim razie wypada zastanowić się 
głęboko nad uwagami Hanna (w lutowym ze
szycie austr. „Zeitschr. flir Meteorologie11), 
który stawia pytanie: „skąd to pochodzi, że 
ów subtelny pył krakatojski pozostaje w za
wieszeniu w nadzwyczaj rozrzedzonych war
stwach atmosfery, na wysokości około 8 
mil przez całe pięć miesięcy? Czyż to nie

jest zupełnie niezrozumiałem, aby tak wielka 
ilość cząstek popiołów, którym Crookes na
znacza ciężar właściwy = : */3— '/„ c. wł. złota 
mogła się dostać do najwyższych warstw atmo
sfery, powyżej sfery obłoków pierzastych?

Na to pytanie odpowiedział W. Preece 
w „Nature“ 20 Grudnia r. z.: „Jeśli przyjmie
my, powiada, że materyja wulkaniczna, wy
rzucona z taką siłą do góry, była silnie na- 
elektryzowana, to przyjąć należy, że jej elek
tryczność była jednoimienną z elektrycznością 
ziemi, to jest ujemną. Po ustaniu siły rzutu, 
chmura materyi wybuchowej pozostawała pod 
wpływem dwu sił (niemówiąc już o sile przy
ciągania): odpychania wskutek działania elek
tryczności ziemi i wzajemnego odpychania po
między cząstkami naelektryzowanego obłoku 
pyłu. Pierwsze z tych działań zależy od gęsto
ści obłoku, który tem dalej zostanie ode
pchnięty, im cząstki jego są lżejsze i tem ni
żej spadnie, im są cięższe. Bardzo być może, 
iż cząstki jego są tak małe i tak silnie naelek- 
tryzowane, że mogą dosięgnąć najdalszych 
warstw atmosfery, w których pozostaną dopó
ty, dopóki zachowają swą elektryczność. — 
Druga zaś siła odpychająca zmuszać będzie 
cząstki do ciągłego rozpraszania się w pła- 
szczyznie poziomej. Uwzględniwszy jeszcze ru
chy atmosfery i obrót ziemi, nie widzę żadne-
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go powodu do powątpiewania, aby olbrzymi 
obłok materyi silnie naelektryzowanej, wyrzu
cony nad Jaw ą w atmosferę, nie mógł się roz
ciągnąć w wyższych warstwach atmosfery nad 
przestrzenią wielkości Europy.'*

Do tego dodaje Crookes: „W  rozprawie, 
przedstawionej w r. 1878 w Eoyal Society, wy
kazałem, że w atmosferze, rozrzedzonej aż do 
milijonowej części gęstości naszej atmosfery, 
dwie złote blaszki naelektryzowane, mogą się 
nawzajem odpychać przez 13 miesięcy, nie- 
okazując straty elektryczności. Tak więc roz
cieńczone powietrze, odpowiadające atmosfe
rze na wysokości około 62 mil angielskich od 
powierzchni ziemi, jest względem elektryczno
ści statycznej doskonałym izolatorem. Jeśli 
weźmiemy pod uwagę, że ciężar właściwy zło
ta jest 5—6 razy większy od pyłu wulkani
cznego, o który tu chodzi i że objętość jego 
cząstek jest kilka tysięcy razy mniejsza od 
objętości moich blaszek złotych, to mamy za
sadę do przypuszczenia, iż pył naelektryzowa- 
ny, wyrzucony na wysokość 50—60 mil po
nad powierzchnię ziemi, może pozostawać 
w tych wysokich warstwach nawet całemi 
latami.“

Dodamy do tego kilka uwag:
Jeśli wyobrazimy sobie niezmierną (liczoną 

przez Daubreego na przeszło 1000 atmosfer) 
siłę potoku par i gazów, wyrzuconych z wul
kanu i jeśli porównamy ją  ze znanemi potę- 
żnemi procesami elektrycznemi, objawiające- 
mi się w hidro-elektrycznej machinie Arm
stronga, oraz często obserwowanemi zjawiska
mi burzy, towarzyszące mi wybuchom wulka
nicznym, to zyskamy grunt dość mocny do 
przyjęcia, zgodnie zresztą z faktycznemi ob- 
serwacyjami, źe elektryczność, wytworzona 
przy powyższej katastrofie, nietylko jest mo
żliwą, ale nawet konieczną. Ponieważ dalej, 
według zgodnych poglądów i przypuszczeń 
wielu fizyków, ziemia nasza posiada na swej 
powierzchni pewną ilość stałej, swobodnej 
elektryczności ujemnej, więc jest poniekąd 
uzasadnionym ów pogląd Crookesa i Preecea, 
że owe wyrzucone cząstki popiołów należy 
uznać za silnie naelektryzowane i to jedno- 
imiennie z ziemią, a więc ujemnie, gdyż sta
nowią one przewodnie cząstki tej ostatniej, siłą 
mechaniczną oderwane od niej i rozproszone. 
Podobne zdanie wygłosił niegdyś w „Comptes 
rendus“ Palmieri o zjawiskach elektrycznych,

towarzyszących wybuchowi Wezuwijusza. 
„...Słupy par, popiołów i kamieni były prawie 
ciągle przenoszone przez wiatry panujące ku ob- 
serwatoryjum, a okoliczność ta dozwoliła mi do
konać ciekawych obserwacyj elektrycznych za
pomocą mego dwunitkowego aparatu. Wykazały 
one, iż sama para bez popiołu okazuj e silne ozna
ki elektryczności dodatniej,a gdy jest pomięsza- 
na z popiołem, to następują bardzo interesu
jące zmiany. “

Zachodzi tylko pytanie, powiada Hann, czy 
ta te o ry ja  Crookesa i Preecea rzeczywiście 
potwierdza hipotezę Lockyera — i daje na to 
przeczącą odpowiedź. Już Bessel, a następnie 
Lamont, Zollner i inni doszli w swych pra
cach nad fizycznym stanem komet do wniosku, 
że dla bardzo małych mas naelektryzowa- 
nych, a więc jak w tym przypadku i dla na- 
elektryzowanych pyłków, zawieszonych obec
nie, według Lockyera, w najwyższych czę
ściach naszej atmosfery, działanie grawitacyi 
ziemi, wobec odpychania elektrycznego, wy
wieranego na owe cząstki, jest zupełnie nie- 
znacznem. Żeby zaś taki stan rzeczy miał 
miejsce, potrzeba naprzód, aby owe cząstki 
były jednoimiennie i tylko tak silnie naelek
tryzowane, jak  odpowiednie im cząstki sub- 
stancyj na powierzchni ziemi, ujemnie naelek
tryzowanej, a powtóre muszą mieć swobodne 
pole do poruszania się, takie właśnie, jakie 
znajdują na owych znacznych wysokościach.

Przyj ąwszy niektóre prawdopodobne dane, 
Hann oblicza, że przyspieszenie, z którem 
cząstka pyłku wulkanicznego, naelektryzowa- 
na do takiego stopnia, jak laska laku, pocierana
0 sukno, oddalać się będzie od ziemi, wynosi 190 
m. Stąd więc wynika, że pył wulkaniczny na- 
elektryzowany, musiałby się zaraz po wybuchu 
rozproszyć w między-planetarnych przestrze
niach, chyba żeby przypuścić, iż pył, wyrzu
cony około cieśniny Sondzkiej, był ilościowo
1 jakościowo tak naelektryzowany, iż wzaje
mne odpychanie odbywające się pomiędzy tym 
pyłem, ziemią, chmurami i innemi może je
szcze jakiemi ciałami statycznie naelektryzo- 
wanemi, dokładnie równoważyło grawitacyją 
w ten sposób, że pył mógł się utrzymać na 
wysokości 8—10 mil nad ziemią w przeciągu 
5 miesięcy.

Przeciwko hipotezom, wywodzącym łuny 
zmrokowe od zórz północnych lub od pyłków 
wulkanicznych, protestuje także Eugienijusz
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Gothard w ,,Termeszettudomanyi Kozlony.“ 
Opierając się na swych badaniach, twierdzi 
on, źe widmo łuny jest tylko widmem słone- 
cznem, zmodyfikowanem wskutek długiej dro
gi, odbytej przez atmosferę i przez pary 
wodne.

Bądźcobądź, ściśle mówiąc, przyczyna tego 
ciekawego zjawiska nie została jeszcze dotąd 
dostatecznie wyjaśnioną.

WELWITSCHIA 1IRABILIS,
napisał

W ład. M ajchrow ski.

Pomiędzy roślinami, uderzającemi każdego 
niezwykłym kształtem organów, pierwsze miej
sce bezwątpienia zajmuje Welwitschia mira- 
bilis. Chociaż roślina ta była odkrytą jeszcze 
w 1860 roku, jednak szczegóły, dotyczące jej 
ustroju, dopiero w ostatnich latach zostały le
piej poznane. Ponieważ znajomość tej osobli
wej rośliny u nas jest jeszcze bardzo mało roz
powszechnioną, postaramy się więc opisać ją  
szczegółowo i opis rysunkami objaśnić.

Welwitschia, pomimo, że do stu lat żyć mo
że, zaledwie dwu stóp wysokości dochodzi. 
Z wierzchołka gałęzistego korzenia wyrasta 
szczególniejszego kształtu łodyga, mająca aż 
do 11 stóp obwodu. Je s t ona zagłębiona w zie
mi tak, że zaledwie tylko na parę cali nad jej 
powierzchnię wystaje. Obserwując z wierzchu 
wystającą część łodygi widzimy, że ona jest 
płaska, a ku środkowi cokolwiek wklęsła (fig. 1). 
Na tej gładkiej tarczy widać zagłębienia ko
liste, współśrodkowo ułożone, które ją  dzielą 
na odpowiednie, także koliste, cokolwiek wy
stające części. Wspomniane części są to mię- 
dzywęźla łodygi, a na ich granicach wyrasta
ją kwiaty. Zewnątrz cała łodyga jest pokryta 
cokolwiek popękaną korą; nie zawiera ona 
ani rdzenia, ani wyraźnych promieni rdzenio
wych. W  tkance jej zasługują na uwagę ko
mórki, których ścianki są nadzwyczaj grube, 
a w ściankach znajdują się bardzo liczne rom
boidalne kryształy szczawianu wapnia.

Łodyga Welwitschii rośnie w osobliwy spo
sób, nie ku górze, ale ku środkowi, t. j. sam

środek tarczy jest najmłodszą częścią łodygi. 
Na całej tej rozszerzonej i spłaszczonej z gó
ry łodydze, wyrastają z boku tylko dwa liście 
przeciwległe, równowąskie, płaskie, więcej 
niż 6 stóp długie, które leżą na ziemi (fig. 
1 i 2). Liście te uważane dotąd były za sil
nie rozrośnięte i trwałe liścienie, jednak 
Bower i inni botanicy przekonali się, źe to są 
niewątpliwie liście, gdyż rozwijają się pomię
dzy liścieniami, a nawet są z niemi nakrzyż 
ułożone.

Kwiaty wyrastają w szkarłatnych, na stopę 
wysokich podbaldaszkach, na granicy zewnę
trznych, t. j. najstarszych międzywęźli łodygi 
(fig. 1). Podbaldaszki te składają się z szy
szek (fig. 1 i 7), których kwiaty są częścią zu
pełne, a częścią słupkowe. Jedne i drugie 
wyrastają na różnych szyszkach tejże rośliny. 
Kwiaty zupełne (fig. 3) mają okwiat, złożony 
z dwu par listków, nakrzyż ułożonych. Dolne 
listki są wolne, sierpowato zagięte i zaostrzone; 
górne zaś szerokie i przy podstawie zrośnięte 
w rurkę spłaszczoną z boków. Wewnątrz tej 
rurki wyrasta 6 pręcików, przy podstawie 
z sobą zrośniętych, o pylnikach trzyworeczko- 
wych. Środek kwiatu zajmuje zalążek (ovu- 
lum), otoczony pokryciem, tworzącem jakby 
ścianki słupka. Jednak właściwego słupka tu 
niema, a pokrycie wspomniane jest tylko je 
go ścianek zaczątkiem, podobnie jak  u Ephe- 
dra i innych Gnetaceae. Zalążek tych zupeł
nych kwiatów nie posiada jednak wewnątrz 
woreczka zarodkowego i nie może być z tego 
powodu zapłodnionym; to też niektórzy bota
nicy słusznie te kwiaty nazywają pręcikowe- 
mi. Kwiaty słupkowe mają okwiat innego 
kształtu. Jest on woreczkowaty, silnie z bo
ków ściśnięty, trochę skrzydełkowaty i zupeł
nie niepodzielony (fig. 8 i 10). Zalążek słup
kowych kwiatów ma wewnątrz woreczki za
rodkowe i jest cały otoczony trwałym okwia- 
tem. Zaczątek ścianek słupka u tych kwiatów 
jest wzdłuż z boku rozcięty. Nasienie (fig. 11), 
otoczone skrzydełkowatym wyrostkiem, za
wiera dużo bielma, w którem leży dwuliście- 
niowy zarodek (fig. 5 i 9). Do zarodka przy
czepiony jest długi dodatek nitkowaty, zakoń
czony zgrubiałym korzonkiem (fig. 5). W  wo
reczku zarodkowym, jeszcze przed zapłodnie
niem, tworzy się bielmo i wtórne woreczki 
(corpuscula) w liczbie 20—60. Szyszki cy
lindryczne, na dwa cale długie (fig. 1 i 7),
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składają się z 70—90 szerokich, czterema rzę
dami ułożonych łusek, które są postulane, 
trwałe i mieszczą w kątach po jednem nasie
niu szeroko oskrzydlonem. Fig. 4 i 6 przed
stawiają kwiaty słupkowe, wraz z łuskami szy
szek, z dwu różnych stron widziane.

N a zasadzie budowy kwiatu i nasienia, ro
ślina ta zaliczoną została do małej rodziny 
Gnetaceae (G-niotowych), bardzo blisko spo
krewnionej z rodziną Szyszkowych.

Welwitschia była odkrytą w r. 1860 przez 
austryjackiego botanika, D-ra Welwitscha, 
w połud.-zachodniej Afryce, niedaleko od 
przylądka Negro. Najobficiej spotkać ją  mo
żna na wzniesieniach, pokrytych niską trawą 
pomiędzy 22° i 23° szer. połudn. zachodniej 
Afryki. Welwitsch znalezioną pierwszy raz 
roślinę posłał w spirytusie do Londynu ów
czesnemu dyrektorowi ogrodu botanicznego 
Kew (Kju), Hookerowi, który ją  pierwszy opi
sał i dał nazwę.

W  r. 1880 w tymże ogrodzie, F. Orpen Bo- 
wer, otrzymane świeżo z Afryki nasiona Wel- 
witschii posadził i badając ich rozwój, znalazł, 
że rozwijają się one tak, jak i nasiona Przęśli 
(Ephedra), a także zauważył, że przyjęte 
przez Hookera liścienie nie są liścieniami.

Na zakończenie można jeszcze dodać, że 
wszystkie części tej rośliny zawierają w sobie 
pewien rodzaj gumy.

PODRÓŻE NAUKOWE OKRĘTÓW
F R A N C U S K IC H

„ T m a i l l e n r ” i „ T a l  i m a ń , ”
dokonane pod przew odnictw em

p r o f .  A. M i l n e - E d w a r d s a  

w latach 1880—1883. 

p odał A . W .

I I .

J a k  poprzednio widzieliśmy, Francyja w na
stępujących po sobie latach po trzykroć wy
syłała okręt „Trayailleur” celem badania dna 
morskiego; wyprawy były bardzo pomyślne i 
i niemało przyniosły pożytku naukowego, lecz I

pomimoto były one wyprawami próbnemi. 
Wyprawa „Talismana” inny miała charakter: 
została dokonana na okręcie lepiej uzdolnio
nym do dalekiej podróży i do wytrzymywania 
wzburzonego morza. Okrętowi dano wyborną 
załogę ze 150 ludzi, a ciało naukowe, posia
dające doświadczenie z lat poprzedzających, 
zaopatrzyło się w doskonałe narzędzia.

Wyprawa, którą w najdrobniejszych szcze
gółach przygotował prof. A. Milne-Edwards, 
miała trwać trzy miesiące, podczas których 
zamierzono zbadać brzegi Portugalii, Ka- 
dyksu, Marokko, wysp Kanaryjskich, brzegi 
Sahary i Senegambii, wyspy Przylądka Zielo
nego, morze Sargasowe, oraz wyspy Azorskie. 
Wprawdzie nie była to podróż naokoło świa
ta, która tak pomyślnie powiodła się angiel
skiemu „Ohallengerowi.” w każdym jednak ra 
zie byłato długa droga i można się było spodzie
wać, że z ulepszonemi maszynami parowemi 
i z metodą badania odmienną od stosowanej 
na statku angielskim, dadzą się nagromadzić 
odmienne, lecz równie bogate zbiory.

Statek, zamierzający w ciągu dwu lat od
być podróż naokoło świata musi dużo płynąć, 
a dragowanie dna może odbywać jedynie 
w mniej lub więcej znacznych odstępach cza
su. Zbiera on łupy niejako po drodze, lecz 
nie jest w możności wyczerpywać którąbądź 
z przebywanych okolic. W ciągu dwu lat z ko
nieczności przechodzi on burze, które skazu
ją  go na mniej lub więcej długą bezczynność. 
Wreszcie, dla naprawiania maszyn i odnawia
nia zapasów, jest on skazany na przerwy, zna
komicie zmniejszające czas przeznaczony do 
pracy.

Wyjeżdżając l-go Czerwca celem prowa
dzenia badań do 1 Września w strefie, gdzie 
w owym czasie podczas słonecznej i ciepłej po
gody morze pospolicie bywa spokojne, posiada
no prawie pewność, żenie będzie przerw w robo
cie; maszyny, będące w dobrym stanie, ręczyły 
znowu za to, że wypadnie czynić bardzo krót
kie przestanki, a tem samem była wszelka na
dzieja, że wyprawa daleko dokładniej niż 
poprzednie pozna zwiedzane okolice. W rze
czy samej, na 92 dni podróży „Talisman” 
przepędził na morzu 64 dni i w tym czasie za
puszczono sondę 212, a dragę 180 razy.

Przewidywania wyprawy w zupełności się 
i ziściły, albowiem pomimo wielkiej oszczędno
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ści napełniono wszystkie słoje i zużyto cały 
zapas spirytusu.

Na „Talismanie” używano wielkiej dragi 
z obszernym otworem, 2 metry długim i pół 
metra szerokim. Dragę tworzą dwie prosto
padłe ramy żelazne, utrzymywane w należytej 
odległości trzema sztabami żelaznemi. Żela
zne, stawowate pręty żelazne łączą obiedwie 
ramy z przyrządem, pozwalającym zawieszać 
go na linie. Do tego szkieletu żelaznego jest 
przytwierdzona ogromna sieć 4 do 5 metrów 
długa. Cały ten przyrząd obciąża kula arm a
tnia, przymocowana do dna siatki. Wejście do 
siatki jest w ten sposób urządzone, aby ża
dna istota, dostawszy się do niej, nie mogła 
wyjść na zewnątrz. Te olbrzymie sieci były 
zawieszone na linach stalowych, których po
raź pierwszy we Francyi używano. N a pokła
dzie „Talismana” znajdowało się 12000 me
trów tej liny. Lina wytrzymywała ciężar 3500 
kilogramów (8536 funtów), pomimoto jednak 
zerwała się, skutkiem czego na dnie morskiem 
pozostawiono 3000 jej metrów.

Samo z siebie wynika, źe nie możnaby było 
myśleć o poruszaniu sieci rękami ludzkiemi, 
jak  to czyniono z dragami na pokładzie „Chal- 
lengera" i „Travailleura.” Dwie maszyny pa
rowe obsługiwały sieć, a trzecia sondę.

Każde zapuszczenie sieci powinno się odby
wać pomiędzy dwoma sondowaniami. Pierw
sze sondowanie służy do oznaczenia głębokości 
w chwili zarzucenia sieci. Oznaczenie tej głę
bokości jest rzeczą konieczną, albowiem sieć 
nigdy nie opuszcza się pionowo, lecz zawsze 
wlecze się za statkiem, który nie może stać na 
miejscu podczas je j puszczania, ale powinien 
zwolna posuwać się w danym kierunku, aby 
uniknąć powstawania węzłów na linie, które 
pomimo wszelkich ostrożności zbyt często się 
tworzą i psują linę, oraz przeszkadzają po
myślnym wynikom dragowania. Doświadcze
nie naucza, źe po wysondowaniu morza należy 
rozwinąć linę sieci przeszło o '/3 więcej nad 
znalezioną głębokość; zresztą nawet pomimo 
tej przezorności, sieć czasami powracała na 
pokład zupełnie pusta, gdyż dna nie dosię
gła. Pochodzi to z tej przyczyny, że dno 
morskie nie jest równe; podczas opadania sieci 
statek niekiedy o tyle się posunął, źe przybył 
na znacznie większą głębię, a tem samem d ra 
ga nie dosięgła dna, niczem położenia swe
go niezdradzając. Tak, podczas jednego

z bezowocnych połowów głębokość morza 
w przeciągu pół godziny zmieniła się o 1000 
metrów, a podczas pomyślnych dragowań nie
raz pomiędzy jednem i drugiem sondowaniem 
zdarzała się różnica kilkuset metrów. W zna
cznych głębokościach 4000 do 5000 metrów 
i więcej, różnice mniej są znaczne; zdawało się 
że sieć wędruje po równinie podmorskiej.

Takie równiny były prawdziwą ziemią obie
caną. Z wyjątkiem morza Sargasowego były 
one pokryte lepkim mułem, zawierającym 
mnóstwo szkieletów zwierząt mikroskopowych. 
Tam mieszkają także piękne gąbki krzemien
ne, wielkie ukwiały (Actiniae), oraz ukwiały 
z ciałem, rozdzielonem na dwie klapy, które 
mogą się otwierać albo też zamykać dla za
bezpieczenia czułków. W  tych samych miej
scach mieszkają strzykwy (Holoturiae), czoł
gające się na płaskiej podeszwie, jakby jakie 
ślimaki, a dalej mieszkają dziwne jeżowce i 
niezliczone gwiazdy morskie. Dno skaliste nie
mniej bywa zaludnione, ale na nieszczęście 
sieć łatwo się na niem drze i opróżnia. Opra
wa żelazna wpada pomiędzy skały i skręca 
się jakby zwyczajny drut, albo nawet pęka. 
Czasami sieć zatrzymuje się jak kotwica, 
a wówczas dla uwolnienia jej trzeba wyrywać 
i podnosić ogromne bryły kamieni. Tak, pod
czas dragowania w pobliżu wysp Kanaryj
skich w głębokościach 865 do 1238 metrów, 
zgięta rama sieci wyniosła z głębin odłam 
skały, ważący 300 kilogramów. Czasami sieć 
urywa się i pozostaje na dnie morskiem.

Łatwo pojąć, że wydobycie sieci w podo
bnych warunkach nie jest łatwą rzeczą; wogó
le zapuszczenie jej do znacznych głębokości 
dużo wymaga czasu. Gdy sonda, spuszczana 
na drucie stalowym, opada z szybkością 300 
metrów na sekundę, sieć daleko jest powol
niejsza tak podczas opuszczania się na dno, 

/jak  i wznoszenia do góry. W przeciągu pół 
godziny nie można więcej rozwinąć jak 1500 
metrów liny stalowej; na głębokości 3000 me
trów potrzeba tedy całą godzinę opuszczać 
sieć, poczem pół godziny pozostaje ona na 
dnie i przynajmniej półtorej godziny powraca 
do góry. Często sieć opuszczona o godzinie 
trzeciej po południu, powracała na pokład do
piero w nocy, a wówczas trzeba było oświetlać 
ją  elektrycznością, aby wydobyć zawarte w niej 
bogactwa. Wówczas lampa Edisona niewąt
pliwie poraź pierwszy świeciła w tych szero
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kościach. Lampę można zapalać także pod 
wodą, i oświetlać morze inną, niż zwykle fo- 
sforescencyją.

Fosforescencyja naturalna często dawała 
się spostrzegać. Podczas nocy 14 Lipca, gdy 
okręt przechodził przez równik, morze aż po 
granice widnokręgu okryło się wspaniałem 
światłem. Na wszystkie strony grzbiety bał
wanów zdawały się być uwieńczone ogniem, 
a łagodne i jednostajne światło wszędzie falę 
przenikało. O drugiej godzinie po północy 
oficer dyżurny obudził podróżnych dla poka
zania im tego wspaniałego zjawiska. Zebrano 
kilka wiader wody, która wyglądała jak gdy
by rozpuściła w sobie kilka promieni słone
cznych. Dziwne to widowisko sprawiały dro
bne mikroskopowe zwierzątka (Noctiluca).

Przez trzy następne dni wzdłuż boków okrę
tów i przez brózdę, jaką orał w morzu, prze
chodziły duże świetlne kule; okręt przepływał 
wówczas przez ławicę świecących żegawnic 
(Medusae), od których palce stawały się za 
dotknięciem przez jakiś czas świecącemi. 
28-go Lipca fosforescencyja inny przybrała 
charakter, albowiem morze zdawało się na
około okrętu zasiane gwiazdkami. Oczywistą 
było rzeczą, że nie były to ani noktiluki ani 
żegawnice. Byłyto świecące oczy larw skoru
piaków; oczy okazywały zwykłą budowę, lecz 
każde z nich było niejako zanurzone w po
chewce świetlnej, która sama jedna błyszczała, 
w niczem widzenia nienadwerężając.

Teraz można pojąć, jakim sposobem tyle 
zwierząt głębinowych, żyjących w krainie, do
kąd nigdy promienie słoneczne nie przenikają, 
posiada oczy prawdziwie fosforyzujące. Zre
sztą, u wielu ryb, oraz u różnych skorupia
ków fosforescencyja posiada właściwe sobie 
organy. Są to blado-zielone plamy za oczami 
(Astronesthes), albo też oczkowate plamy, 
rozłożone parami po bokach ciała (Melano- 
cephali, Scopelii, Chauliodi). Jestto  ostate
cznie proste umiejscowienie własności, bardzo 
pospolicie spotykanej w tkankach zwierząt 
morskich, gdyż obłamane ramię gwiazdy mor
skiej wydaje światło na całej przestrzeni rany.

Te spostrzeżenia poczyniono w chwili przy
bycia w krainę morza Sargasowego. Obszerna 
ta  kraina oceanu Atlantyckiego rozciąga się 
pomiędzy dwiema odnogami prądu równiko
wego, pomiędzy wyspami Przylądka Zielone
go, wyspami Kanaryjskiemi i Azorskiemi.

Okręty rzadko ją  przebywają. Według opo
wiadań niektórych podróżników, wodorosty 
rodzaju Sargassum mają tam być czasami po
splatane w dostatecznej ilości, aby powstrzy
mać bieg okrętu. Spowodowały one niemałe 
wzruszenie Kolumba, który je wziął za rośli
ny oderwane od sąsiedniego lądu. „Talisman” 
pozostawał na morzu Sargasowem około 20-u 
dni, lecz nigdy nie było najmniejszej obawy 
o uplątanie śruby statku. Sargassum zawsze 
tworzy kuliste kępki odosobnione, średnicy 
mniej więcej gniazda sroki. Są one pooddzie- 
lane przerwami kilku metrów i pospolicie 
ustawiają się w kierunku panujących wiatrów. 
Rzadko kiedy kępki zbliżały się do siebie i 
tworzyły pasma, mające kilka metrów kwa
dratowych powierzchni, lecz najmniejsze po
ruszenie wody rozrywało ich jednociągłość. 
Te drobniutkie ławice musiały być jednak 
przypadkowe, albowiem zwierzęta, mieszkają
ce w kępkach sargasowych, posiadają in
stynkty, odpowiadające porozdzielanym kęp
kom. Tak ryba Antennarius pictus, składa
jąca jajka w kępki sargasowe, ma zwyczaj 
łączenia ich pomiędzy sobą, czegoby nie czy
niła, gdyby mogła rozporządzać obszernemi 
nagromadzeniami rośliny. Może cyklony, po
spolite w tem miejscu, przypadkowo o tyle 
spędzają rośliny do jednego miejsca, że się 
stykają na znacznej przestrzeni, lecz są to z pe
wnością wyjątki i z gieografii należy wykreślić 
podanie o istnieniu pod zwrotnikami obszer
nych łąk wodorostowych.

Skąd pochodzą te wodorosty, rozpostarte 
na tak znacznej przestrzeni? Sonda, spuszczo
na w krainie morza Sargasowego, wskazy
wała głębokość 4—,5—, a nawet 6000 metrów. 
W takich głębiach nigdy nie można spotkać 
roślin, a zatem wodorost nie pochodzi z głę
bin; zresztą kępki są zasiane niezliczonemi pę
cherzykami powietrza, które pękają po zanu
rzeniu pod wodę, oraz nie mogłyby wydostać 
się z głębin, gdyż przy zmniejszonem ciśnie
niu, podczas podnoszenia się roślin do góry, 
musiałyby z konieczności popękać. Pas sar- 
gasowy jest znacznie oddalony od wszelkiego 
lądu, a na sąsiednich wybrzeżach wodorosty 
przyczepione do skał, nigdzie nie znajdują się 
w ilości, dającej się porównać z ilością ro
ślin pływających. Wodorosty sargasowe są 
zresztą w pełni rozwoju; odznaczają się nad
zwyczajną świeżością, a każda kępka posiada
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kulistą mniej więcej postać, co dowodzi, że 
głównie wyrosła w miejscu, gdzie się mogła 
zarówno na wszystkie strony rozpościerać 
w zupełnej niezależności od gruntu. Zdaje 
się, że każda kępka powstała ze źdźbła, od
dzielonego od innej kępki, a zatem, że wodo
rost rozmnaża się pewnego rodzaju zrazami, 
a zatem wszystkie kępki, razem wzięte, mo
żna uważać za jeden olbrzymi osobnik.

Należy też zauważyć, źe dotychczas nikt 
u pływających sargasów nie dostrzegł przy
rządu rozrodczego należycie rozwiniętego, da
jącego się porównać z takim samym przyrzą
dem innych morszczyn (Pucus). Zresztą nic 
nie przeszkadza przypuszczeniu, że pierwszy 
kawałek morszczyny, zamkniętej w pasie ci
szy przez prądy równikowe, pierwiastkowo po
chodził od sargasów, rozwijających się na wy
brzeżu amerykańskiem, lecz z pewnością nie 
ma to zastosowania do większości sargasów, 
obecnie pływających na powierzchni oceanu, 
które oczywiście na miejscu się rozwijają.

Inną niespodziankę gotowało wyprawie dno 
Atlantyku w krainie sargasu. We wszystkich 
innych miejscach oceanu było ono pokryte 
mułem, gdy tymczasem tutaj mułu brakowało, 
albo przynajmniej było go bardzo mało, a na
tomiast znajdowały się okruchy lawy i pu
meksu. Tak więc wyspy Kanaryjskie, Przy
lądka Zielonego i Azorskie należy uważać za 
wynurzone z wody wierzchołki okolicy wulka
nicznej, gdzie wybuchy muszą być częste, gdyż 
lawa obszerną pokrywa przestrzeń, oraz mu
szą być niedawne, albowiem w tych otchła
niach, pozbawionych prądu, okruchy, spada
jące z powierzchni, bardzo szybko pokryłyby 
lawę grubą warstwą mułu.

Stanowczo wulkaniczna budowa tych wysp, 
ograniczających obszerną krainę wulkaniczną, 
zdaje się prowadzić do bardzo ważnych wnio
sków ze względu na gieografiją zoologiczną. 
Biorąc na uwagę poszarpaną powierzchnię 
wysp, obfitość na nich kraterów, obszary po
kryte lawą, którą wszędzie depczemy, zdaje 
się oczywistem, że nawet w razie, gdyby wy- 
spy były pozostałością jakiegoś lądu zatopio
nego, nic nie mogłoby na nich pozostać z pier
wotnej fauny i flory tego lądu. Pomimo to 
jednak, członkowie wyprawy, udając się w po
dróż, mieli nadzieję znalezienia tam jakichś 
śladów dawnej fauny. Od pewnego czasu 
w menażeryi ogrodu zoologicznego w Paryżu

znajduje się duża jaszczurka Macroscincus, 
pochodząca z samotnej wysepki Branco, nale
żącej do archipelagu Przylądka Zielonego; 
obecnie jaszczurka znajduje się tylko na tej 
wysepce i na wysepce Razza, dokąd często 
udają się rybacy murzyńscy dla łowienia ja
szczurki, którą jadają. Odosobnienie wysepki 
Branco i fakt, że Macroscincus, należący zre
sztą do rodziny bardzo rozpowszechnionej, 
dotychczas nigdzie zresztą nie został znalezio
ny, do pewnego stopnia pozwalały przypu
szczać, że ten gad nie jest jedynym mieszkań
cem wysepki, oraz że może on być tylko cząst
ką dawnej fauny, którą należy zbadać do 
ostatnich jej śladów. Sama powierzchowność 
wyspy, przedstawiającej się jako ogromna 
bryła lawy, pokryta smugami piasku, zapę
dzonego wiatrem do samych grzbietów wyspy, 
wystarczała do rozwiania wszelkiego pod tym 
względem złudzenia. Pomimoto postanowiono 
zwiedzić skałę, co nie było rzeczą łatwą, gdyż 
pęd odbijającej się fali nie pozwalał łodzi przy
bić do brzegu. Szalupy dopłynęły na kilka 
metrów od lądu. Trzeba było korzystać z krót
kiej przerwy, oddzielającej dwie następujące 
po sobie fale, aby dostać się na brzeg albo 
płynąc albo idąc po dnie. Okazało się, że 
z wymienioną jaszczurką na wyspie mieszka 
tylko inna jaszczurka tej samej rodziny, dalej 
jaszczurka z rodziny gekonów, kilka owadów, 
mięczaki z rodziny Bulimus i petrele, które 
wysiadują tam jajka na gołej ziemi. Ostate
cznie na wyspie niema nic szczególnego ani 
pod względem fauny ani pod względem flory 
i zawsze pozostaje nierozstrzygniętem pytanie, 
skąd pochodzi Macroscincus.

Morze Sargasowe i wyspa Branco były tyl
ko małym epizodem podróży, w której przede- 
wszystkiem chodziło o możliwie dokładne zba
danie fauny wielkich głębokości Atlantyku. 
I  tutaj wyprawę czekała wielka niespodzian
ka, albowiem ryby, dotychczas bardzo rzadko 
łowione w głębiach oceanu, dostarczyły „Ta- 
lismanowi” bardzo obfitego połowu, gdyż zło
wiono przeszło 4000 okazów, które należą do 
140 blisko gatunków. Po największej części 
były to wielkie rzadkości. Często całe setki 
osobników danego gatunku znajdowały się 
w sieci. Byłoto niejako powszechnem zjawi
skiem, że każdy gatunek zdawał się opanowy
wać pewną przestrzeń dna, którą wyzyskuje 
wyłącznie na swoją korzyść. Tak samo działo
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się także ze skorupiakami; niekiedy sieć za 
jednem pociągnięciem przynosiła do 1500 oka
zów. Inną razą w ten sam sposób zachowy
wały się strzykwy (Holoturiae), albo ukwiały 
(Actiniae), a dwa razy sieć powróciła napeł
niona tysiącami komatul (Antedón phalan- 
gium), które dotychczas uważano za bardzo 
rzadkie. Dwa znowu razy sieć rozdarła się, 
ale na jej okuciu pouczepiały się liczne okazy 
lilii morskiej świetnego, ciemno-zielonego ko
loru (Pentacrinus Wyville Thompsoni).

Jednem słowem, „Talisman” w odmiennych 
gatunkach przywiózł prawie wszystkie formy, 
złowione przez „Challengera” w ciągu jego 
dwuletniej podróży.

O D ZIA ŁAN IU

tytoniu, makowca i konopi.
przez G r .  IP.

Do najbardziej rozpowszechnionych nało
gów należy używanie tytoniu, jużto przez za
żywanie w kształcie proszku, t. j. tabaki, jużto 
przez żucie tak zwanej prymki, a najwięcej 
przez palenie. Nałóg ten tak dalece się za
korzenia u osób oddających mu się, iź przecho
dzi w potrzebę, a zaniechanie używania tyto
niu pociąga za sobą nietylko przykre, ale na
wet szkodliwe następstwa, podobnie jak nagłe 
odzwyczajenie się od gorących napojów u lu
dzi nałogowych. .Również opłakane skutki 
pociąga za sobą nadmierne używanie tytoniu, 
używanie zaś makowca (opium) lub haszyszu, 
jak  to ma miejsce na Wschodzie, staje się 
wprost zabójczem.

Tytoń, Nicotiana tabacum należy do rodzi
ny Psiankowatych (Solanaceae). Rodzina ta 
liczy nader wielką ilość gatunków, z których 
jednak mała tylko liczba jest użytecznych. Sa
ma Ameryka posiada tytoń w 50 gatunkach. 
Najdawniej znany jest tytoń w Chinach. Do 
Europy miał go wprowadzić mnich Romano 
Pane z Domingo w roku 1496. Według zaś 
innnych podań, przywiózł go z Ameryki do 
Hiszpanii i Portugalii doktor Franciszek Her- j 
mandez de Toledo w roku 1520. Do Anglii 
sprowadził tytoń kapitan Franciszek Drakę, 
co jednak nie jest rzeczą pewną, inne bowiem I

źródła podają Ravlegha, który za królowej 
Elżbiety w 1584 roku miał przywieść tę rośli
nę; miano go nawet śmiercią ukarać, gdy się 
przekonano, że używanie tytoniu szkodliwie 
wpływa na ustrój i od pracy wielu ludzi od
ciąga.

Nazwa łacińska Nicotiana pochodzi od po
sła portugalskiego, Jana Nicota, który z Liz
bony przesłał Katarzynie de Medicis nasio
na tytoniu i tabakę. Tabaka ta wybawiła syna 
Katarzyny K aro laIX  z długotrwałej migreny, 
w skutek tego nazwa dawcy przeszła na ro
ślinę, z której tabaka została przyrządzoną.

Według podań statystycznych Burrela, ilość 
tytoniu, którą wydają rozmaite kraje, wynosi: 
we Francyi 11500000 kilogramów, w Austryi 
20000000 klg., w Prusiecli 1250Q000 klg. 
Wyspy Kuba i Hawana dostarczają 200000000 
cygar czyli 1000000 klg. tytoniu. Najwięcej 
tytoniu zużywa Australija, gdzie na jednego 
człowieka przypada 5500 gr., najmniej zaś 
Rosyja, gdzie na głowę 370 gr. tytoniu się 
liczy.

Główne składniki tytoniu, podług rozbiorów 
Posselta i Reimana, są: Na 10000 części: ni
kotyny (alkaloidu) 6,0, nikocyjaniny 1,0, wy
ciągu gorzkiego287,0, materyi gumowatej w po
łączeniu zjabłczanem wapnia 174,0, zieleni 26,7, 
białka 26,0, kleju 104,8, kwasu jabłkowego 51,0, 
chlorku amonu, potasu i azotanu potasu 82,0, 
włóknika 496,6, wody 2828,0, fosforanu wa
pnia 16,6, a w końcu ślady mączki.

Istotami, głównie działająceini w tytoniu, są 
nikotyna i nikocyjanina. Ilość nikotyny jest 
zmienna, a zależy od przyprawy tytoniu. W  ty
toniu nieprzyprawianym jest jej więcej, niż 
w przyprawianym, a co do ostatniego, więcej 
znacznie w gatunkach pośledniejszych. Niko- 

j tyna jest zasadą roślinną dwukwasową, ciekłą. 
Do ciekłych alkaloidów zalicza się też spar- 

teina i koniina, zasady niezawierające równie 
jak nikotyna, tlenu w swym składzie. Nikoty
na jest zasadą najmocniej trującą; pod wzglę
dem działania zbliża się najbardziej do kwasu 
cyjanowodornego; drobniejsze zwierzęta giną 
już wskutek wdychania małych ilości niko
tyny, dla człowieka 0,003 gr. jest już śmier
telną dawką. Objawy zatrucia są: pieczenie na 
języku, w gardle, ślinotok, zawrót głowy, przy
tępienie wzroku i słuchu, utrudnione oddy
chanie, ziębnienie kończyn, drgawki a wreszcie 
śmierć. Małe dawki nikotyny orzeźwiają



186 W SZ EC H ŚW IA T . Nr. 12.

umysł i czynią skłonniejszym do pracy umy
słowej, prócz tego zmniejszają nadzwyczaj 
uczucie głodu. Nikocyjanina jest drugim głó
wnym działaczem w tytoniu. Jest to ciało obo
jętne, podług niektórych badaczy nie stanowi 
osobnego alkaloidu lecz jest nikotyną w połą
czeniu z jakimś kwasem lotnym bliżej niezna
nym. Nikocyanina w stanie czystym zadana 
sprawia kichanie, ból głowy i wymioty. Prócz 
wyżej wymienionych składników musimy 
uwzględnić rozmaite przyprawy i produkty roz
kładowe zależne od samego użycia tytoniu. 
Rozmaite jest działanie tytoniu względnie do 
tego czy się go pali, czy też żuje lub jako ta 
bakę zażywa.

W tytoniu używanym do palenia przyłącza
ją  się do zwykłych składników, składniki przy
praw, tak zwanych bajców czyli sosów. Skład 
tych sosów rozmaity jest w różnych fabry
kach, stanowi to właśnie odmianę tytoniowych 
gatunków. Po poddaniu liści tytoniowych 
fermentacyi przy 35° R. przyprawia się tytoń 
temi sosami, które się zwyczajnie składają 
z soli kuchennej, saletry, salmijaku, amonijaku, 
winianu potasu i wywarów lub wytłoczyn z roz - 
maitych roślin jako to winogron, jabłek, ma
lin, fig, jałowca, kawy, herbaty, liści bobko
wych, gwoździków, wanilii, wreszcie wódki, wi
na, miodu, bursztynu, boraksu, kwasu benzo
esowego a nawet moczu. Pod działaniem fer
mentacyi i przypraw składniki tytoniu się 
zmieniają, przeważnie zaś ubywa część niko
tyny. Co do ubytku nikotyny podczas same
go palenia są zdania podzielone; jedni bada
cze utrzymują, że nikotyna się rozkłada pod
czas palenia, popierając twierdzenie faktem, 
że nikotyna już w zwykłej temperaturze wo
bec powietrza atmosferycznego się rozkłada, 
inni zaś dowodzą, że nikotyna nie doznaje ża
dnej zmiany, gdyż jest połączona z kwasem, 
co jej dozwala skutecznie się wszelkim wpły
wom opierać.

W  dymie tytoniu znajduje się nikotyna, ni- 
kocyjanina, bezwodnik węglany, tlenek węgla, 
kwas siarkowodorny, cyjanowodorny, octowy, 
mrówkowy, kozłkowy czyli waleryjanowy, mas- 
łowy, węglan, octan i chlorek amonu, oraz za
sady z szeregu pirydyny, jako to pirydyna, pi- 
kolina, lutydyna, kolidyna itd.

Prócz tego podają rozmaici badacze różne 
węglowodory, azot, cyjanek amonu, olejki 
przypalone, anilinę, kwas karbolowy, kreozot

i wiele ciał niezbadanych, rozpuszczalnych 
w eterze, wyskoku i chloroformie.

Ja k  już wyżej mówiliśmy głównym działa
czem w tytoniu jest nikotyna i nikocyjanina, 
dlatego o skutkach używania tytoniu możemy 
powiedzieć to samo co o skutkach tychże 
istot. Prócz tego działają też w dymie tyto
niowym trująco kolidyna i kwas cyjanowodor
ny. Od ciał tych uwalnia się dym przez prze
prowadzenie go przez wodę, jak to jest w zwy
czaju na Wschodzie, przy użyciu tak zwanych 
nargili, tj. fajek z wodą. Przy nadmiernem 
paleniu tytoniu występują objawy chroniczne
go zatrucia, jako to: katar gardła, żołądka 
i kiszek, zboczenia w układzie nerwowym, bicie 
serca, duszność tytoniowa (dyspnoea nicot.) 
a wreszcie silne zapalenie ócz i chwilowa utra
ta wzroku, która znika z usunięciem przy
czyny.

Do zatrucia śmiertelnego rzadko docho
dzi, znane są jednak w literaturze wypadki 
śmierci po użyciu tytoniu. Ma to miejsce 
przeważnie wskutek nierozsądnych zakładów. 
Tak np. prof. Chevalier opisuje podobny wy
padek, gdzie młody człowiek założył się, iż 
wypali dwanaście cygar jednym ciągiem; zdo
łał zaledwie dziesięć wypalić, poczem go od
wieziono do jego mieszkania, wśród ciężkich 
objawów zatrucia, a w tym samym dniu za
kończył życie. Równie Helving wspomina
0 śmierci dwu braci, z których jeden 17-cie, 
drugi 11-cie fajek jednę po drugiej wypalili.

Tytoń miernie używany orzeźwia umysł, 
usposabia do pracy i usuwa uczucie głodu, 
jakto już o czystej nikotynie wspominaliśmy. 
Z własności tej korzystają Indyjanie, którzy 
palą muszle, a więc wypalają węglan wapnio
wy, z których one się głównie składają, na 
wapno gryzące czyli tlenek wapnia, mięszają 
z liśćmi tytoniu i żują tę mięszaninę podczas 
długich łowów, szczególnie przy braku ży
wności. Zdaje się, że ten sam cel, t. j. chwi
lowe zaspokojenie, a raczej oszukanie głodu, 
ma żucie prymki u starych żołnierzy i mary
narzy. Tytoń żuty o wiele silniej działa niż 
palony; przy paleniu dostają się tylko części 
składowe dymu do ustroju, sok zaś cały za
trzymuje się w cybuchu fajki, w cygarniczce
1 w końcu cygara; przy żuciu zaś wszystkie 
istoty w soku zawarte, przechodzą do orga
nizmu. Zanim człowiek przywyknie do żucia 
tytoniu, musi przechodzić dolegliwe cierpie
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nia, jakoto pieczenie w błonach śluzowych 
gęby, gardła, przełyku, zapalenie dziąseł, 
ból i zawrót głowy, ospałość, nudności, drże
nie i ziębnięcie kończyn, pot na całem ciele 
i zwolnienie tętna.

Objawy te występują po użyciu pryrnki, 
t. j. tytoniu, umyślnie złagodzonego rozmai- 
temi przymięszkami roślinnemi, ażeby go 
uczynić słabszym, przez co mniej się staje 
szkodliwym przy żuciu. Po przeżuciu zwy
kłego tytoniu lub cygara, następują skutki
0 wiele groźniejsze, kończące się nawet śmier
cią. Śmierć może nastąpić po przeżuciu po
łowy cygara, czego wypadki znane są w lite
raturze.

Tytoń bywa też używany jako tabaka. Ta
baka zawiera w sobie do 2% nikotyny, jest 
więc szkodliwą, jeżeli się dostanie do żołądka, 
skąd zostaje przez ustrój wessaną. Trafiały 
się wypadki śmierci po połknięciu 2—3 gr. 
tabaki. Zażywana w zwykły sposób drażni 
błony śluzowe nosa, przytępia słuch, a że za
wsze dostają się choćby drobne jej ilości do 
gardziela, przełyku i żołądka, sprawia zapa
lenie tychże organów. Nieprzyjemne obja
wy występujące u ludzi zażywających tabakę, 
pochodzą też w znacznej części od przypraw
1 zafałszowań. Najzwyklejszemi dodatkami 
w tabace są ałun, octan ołowiu, siarczan że
laza lub miedzi, siarek rtęci i arsenu, wresz
cie ciernie rzyca i pieprz turecki. Zaprawy 
te wywołują zadrażnienia błon śluzowych, ślu- 
zotok i ślinotok. Wreszcie należy zauważyć, 
w jakich naczyniach bywa tabaka przecho
wywaną; tabaka bowiem w ołowianych pusz
kach trzymana, zawiera w sobie do 2%  tlen
ku ołowiu. U zażywających taką tabakę po
jawia się drżenie i niemoc kończyn a nawet 
uwiąd ciała.

Leczniczego zastosowania obecnie tytoń nie 
ma. Dawniej używano go w postaci różnych 
leków, co jednak zarzucono dla często wystę
pujących uporczywych zatruć a nawet śmierci.

Przykre objawy występujące u ludzi palą
cych namiętnie tytoń, nie dadzą się nawet 
porównać z opłakanemi skutkami, jakie za 
sobą pociąga palenie lub zażywanie makowca, 
t. j. opium, jak to ma np. miejsce w Chinach, 
gdzie ludność namiętnie pali makowiec. Co 
do zażywania opium, to mniej to jest w uży
ciu, szczególniej w Europie; coraz więcej je
dnak szerzy się morfinizm, t. j. nałóg wstrzy

kiwania podskórnie morfiny, jednego z głó
wnie działających składników makowca. — 
Szczególnie wzrasta liczba morfinistów w Niem
czech, najwięcej zaś między młodymi lekarza
mi. Podczas bólów nerwowych używana jako 
środek uśmierzający, staje się przy zbyt czę- 
stem stosowaniu nieodzowną prawie dla orga
nizmu, przechodzi w smutny nałóg.

Makowiec, t. j. opium jest sokiem z niedoj
rzałych główek maku, Paparer somniferum. 
Roślina ta  uprawianą bywa w Małej Azyi, 
Egipcie, Persyi i Indyjach Wschodnich i w ma
łych ilościach w Niemczech, Anglii, Francyi 
i w Północnej Ameryce. Narkotyczne własno
ści makowca znane były starożytnym leka
rzom greckim, którzy go nazywali Mekonium. 
Nazwa ta ustąpiła miejsca nazwie opium, t. j. 
sok, po arabsku affian. Najlepszy rodzaj ma
kowca pochodzi ze Smyrny, bardzo dobre są 
też gatunki makowca w Niemczech i Francyi 
otrzymywane.

Handel tym produktem spoczywa przewa
żnie w rękach Anglików, którzy samym Chi
nom dostarczają go za 260 milijonów franków 
rocznie. Chińczycy palą opium w gałeczkach, 
zaprawnych wonnemi olejkami, przeważnie 
olejkiem różanym. Nałóg ten jest poprostu 
zabójczym; palacze makowca żyją nadzwyczaj 
krótko i w stanie zupełnego zidyjocenia. Rząd 
chiński starał się nawet zapobiedz temu zgu
bnemu przyzwyczajeniu przez surowe zakazy; 
usiłowania jednak rozbijały się o pi-zeszkody 
ze strony Anglików, którzy tak wielkie mate- 
ryjalne korzyści stąd czerpią.

Po wypaleniu fajki makowca, doznaje pa
lacz przyjemnego rozmarzenia; rozmaite wi
dziadła rozkoszne przesuwają mu się przed 
oczyma, w końcu zaś głęboki sen go ogarnia. 
Skutki te sprawiają alkaloidy, zawarte w o- 
pium, a przeważnie morfina.

W skład makowca wchodzą, prócz morfiny, 
której najwięcej się znajduje, bo do 22%, inne 
zasady roślinne, jakoto: pseudomorfina, kodei
na, laudanina, kodamina, laudanoryna, tebai
na, kryptopina, protopina, papaweryna, narce- 
ina, lautopina, narkotyna i hidrokotarnina; 
prócz tych zasad inne składniki, jakoto kwa
sy: makowy czyli mekonowy i mleczny, żywice 
kwaśne, tłuszcz, wosk, składający się z cero- 
tynianu i palmitynianu cerylu, barwnik, istota 
podobna do kauczuku, guma; z części zaś nie
organicznych: potas, sod, wapno, magnezyja,
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tlenek żelaza, kwas krzemienny, siarczany 
i fosforny. Morfina i narkotyna tylko znajdują 
się w większej ilości; inne alkaloidy są zawarte 
w bardzo małym stosunku, niedochodzącym 
prawie do 1%.

Morfina jest zasadą krystaliczną, w wodzie 
nader trudno rozpuszczalną, wcale nierozpu
szczalną w eterze i chloroformie, łatwo w wy
skoku. Zasada ta oddziaływa mocno trująco; 
u dzieci następuje śmierć nieraz po użyciu 
0,001 gr., u dorosłych zaś po 0,06 gr. Ustrój 
jednak przyzwyczaja się do dość znacznych 
dawek, tak, że u przyzwyczajonych jeden gram 
morfiny jeszcze śmierci nie sprowadza. Morfi
na wywołuje głęboki sen, który przechodzi 
w tak zwaną śpiączkę; w stanie tym źrenice są 
silnie zwężone, oddech utrudniony, nieregu
larny, działalność serca osłabiona, znieczule
nie, brak oddziaływania odruchowego źrenicy 
na światło. Po śpiączce następuje przebudze
nie, po którem długi czas trwa uczucie znęka
nia, mdłości i rozmaite nerwowe przypady 
przed przyjściem do stanu prawidłowego, lub 
też śmierć wśród drgawek z upadku sił. Wy
stępuje też sinica wskutek przeładowania 
krwi bezwodnikiem węglanym.

Przy ciągłem zażywaniu morfiny w małych 
dawkach, ulega ustrój zatruciu przewlekłemu. 
Początkowo wpływa morfina dodatnio na or
ganizm, po dłuższem jednak używaniu wystę
pują mdłości, brak oddechu, bicie serca, usta
wiczne halucynacyje, rozdrażnienie nerwowe, 
drżenie kończyn i obniżenie inteligiencyi. Mor- 
finista lub palacz makowca nie jest zdolny do | 
żadnej pracy umysłowej, popada w stan zidy- 
jocenia i apatyi, z której go tylko świeża daw
ka morfiny lub fajka makowca zdoła na chwi
lę wyrwać, aby się później jeszcze bardziej 
w ten stan pogrążył. Odzwyczajenie od tego 
nałogu musi się odbywać powoli i systematy
cznie, w przeciwnym razie chory może życiem 
przypłacić.

Zastosowanie lecznicze morfiny jest nader 
rozległe. Przeważnie się jej używa w choro
bach nerwowych, przy wielkich bólach, posia
da bowiem, jakeśmy wyżej wspominali, wła
sność znieczulania; również działa znakomicie 
jako środek, sprowadzający sen.

Co do innych alkaloidów makowca, możemy 
powtórzyć prawie to samo, cośmy o morfinie 
powiedzieli. Są to istoty krystaliczne, o dzia
łaniu nader do morfiny podobnem, zastosowa-

| nia jednak leczniczego, prócz kodeiny nie mają, 
a  to z powodu, że w nader małych ilościach się 
znajdują w opium, a co za tem idzie, są wy
tworami nader drogiemi.

Ja k  ulubionym narkotykiem Chińczyków 
jest opium, tak w Afryce, Persyi, Indyjach 
i Turcyi odurza się ludność chętnie wytwora
mi z konopi indyjskich (Canabis indica s. sa- 
tiva). Konopie palą same jako takie, lub też 
jedzą haszysz, otrzymany z nich przez gotowa
nie z wodą i małym dodatkiem masła. Wywar 
taki parują do pozostałości wyciągu, zapra
wiają korzeniami i cukrem i jedzą z kawą lub 
bez niej. Powidełka haszyszu noszą na wscho
dzie nazwę Madyjum lub Birmingi.

Istota, działająca w konopiach nie jest do
kładnie zbadaną; podług jednych, jest nią ży
wica brunatnej barwy, bezazotowa, zwana ka- 
nabiną, podług zaś zdania drugich kanaben, 
t, j. olejek eteryczny lotny. Istota ta pobudza 
mocno fantazyją, rozwesela, odrywa od trosk, 
sprowadza rozkoszne omamienia, nieodbiera- 
jąe przytomności. Nadużycie haszyszu po
woduje mdłości, zawrót głowy i głęboki sen. 
Przewlekłe zatrucie objawia się podobnie, jak 
zatrucie morfiną, przytępieniem władz umy
słowych, niedołęstwem.

Konopi indyjskich używa się jako środka 
leczniczego w chorobach nerwowych, w zadu
mie (melancholii), w obłędzie opilczym (deli
rium tremens) i jako środka nasennego, szcze
gólnie u morfinistów i opiofagów, gdzie już 
działanie morfiny ustaje, skutkiem przyzwy
czajenia się przez długie używanie.

SPRAWOZDANIE.

Mięczaki z gór drohobyckich, z okolicy 
Żórawna i Mikołajowa, podał Józef Bąkow- 
ski. Lwów, 1883.

Autor, niezmordowany badacz fauny malo- 
kologicznej Galicyi, a szczególniej Karpat 
wschodnich, corocznie prawie dorzuca nową 
wiązankę faktów, odnoszących się do rozmie
szczenia gieograficznego mięczaków karpac
kich. W Czerwcu 1882 roku autor udał się 
w góry drohobyckie, nad rzekę Stryj i jego 
dopływy (środkowy Beskid) i spis zebranych
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tam gatunków podaje, dołączając nadto do 
wykazu mięczaków, we wspomnianej okolicy 
zebranych, gatunki tych zwierząt z okolicy Mi
kołajowa i Żórawna.

Wszystkich gatunków zebrał p. Bąkowski 
92, pomiędzy któremi nagich ślimaków 10 ga
tunków, lądowych 58, wodnych ślimaków 22, 
wodnych małżów 2 gat. A. S.

KRONIKA NAUKOWA.

(Fizyka).

— D o ś w i a d c z e n i e  l e k c y j n e ,  u d o 
w a d n i a j ą c e  t w i e r d z e n i e ,  źe p r ę d 
k o ś ć  k ą t o w a  w z r a s t a ,  g d y  m a s a  
k r ą ż ą c a  z b l i ż a  s i ę  do  s w e j  o s i  
o b r o t u .  W. Holtz, znany powszechnie wy- 
nalasca maszyny elektrycznej, wytwarzającej 
elektryczność przez wpływ, podaje opis bar
dzo prostego i łatwego doświadczenia lekcyj
nego, które stwierdza prawo K anta i Lapla- 
cea, że prędkość kątowa masy krążącej 
wzrasta w chwili przybliżania się jej do osi 
obrotu, jeśli to przybliżanie się jest wywo
łane siłami wewnętrznemi. Przyrząd do tego 
celu, zalecony przez Holtza, jest podobny do

zwyczajnych nożyc, to jest składa się z dwu 
prętów, osadzonych w swych środkach na 
wspólnej osi; końce tych prętów, odpowiada
jące rękojeściom nożyc, są obciążone kula

mi ołowianemi. Oś tych nożyc przytwierdza 
się do końca sznura, uwiązanego u pułapu po
koju. Następnie zapomocą cienkiej nitki łączy 
się jednę z rękojeści z końcem nożyc, otwie
rającym się w tę samą stronę, co dana ręko
jeść, aby tym sposobem nożyce były otwarte, 
jak to wskazuje załączająca się figura.

Przyrząd tak ustawiony, może już służyć do 
wykonania doświadczenia w mowie będącego. 
Przedewszystkiem nożyce wprawia się w ruch 
powolny obrotowy, przyczem kule nożyc naby
wają pewnej prędkości. Następnie przepala
jąc boczną nitkę płomieniem lampki, pozwala
my kulom zbliżyć się do siebie, a tem samem 
i do osi obrotu; kule tym sposobem prędkość, 
nabytą na większych drogach, przenoszą na 
małe koła, jakie opisują po opadnięciu, a tem 
samem powiększają prędkość kątową całego 
przyrządu. Rzeczywiście w chwili przepalenia 
nici spostrzeże się znaczne przyspieszenie 
w obrocie nożyc. E. D.

— T r o u v e g o  z mi e n i o n y  e l e me n t  
z k wa s e m c h r o mo wy m.  Używanie kwasu 
chromowego do bateryj elektrycznych miało 
tę dogodność, że uwalniało od niemiłych 
i szkodliwych dla zdrowia wyziewów kwasu 
azotnego i innych, jednakże nie dawało nie
zmiennego prądu; prądy otrzymywane zapo
mocą kwasu chromowego, były nader niere
gularne, niejednostajne. Trouye zaradził te
mu przez sztuczne przesycanie rozczynu soli 
chromowej i przez to zestawił element, który 
połączony w bateryje, daje nader użyteczny 
elektromotor do lamp elektrycznych. W tym 
celu przygotowuje Trouvc płyn w ten sposób: 
Leje na 150 gr. sproszkowanego dwuchromia
nu potasu 1 litr wody i dodaje kroplami, 
wśród ustawicznego mięszania 450 gr. kwasu 
siarczanego zgęszczonego. Płyn się przytem 
ogrzewa, a sól rozpuszcza się dokładnie. Tak 
sporządzony płyn pozostaje jasny i nie wy
dziela po oziębieniu kryształów dwuchromianu 
potasu, ani też ałunu chromowego przy 
użyciu elementu. Wskutek tak przesyconej 
cieczy elektrycznej, bateryj a pozostaje nader 
stałą. Przyczyną tego jest prawdopodobnie 
ta okoliczność, że na węglu nie osadzają się 
kryształy soli chromowej. Każdy element 
składa się z płyty cynkowej, amalgamowanej 
i dwu płyt węglanych, które są w górnej czę
ści miedzią powleczone, dla zmniejszenia opo
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ru i dla większej trwałości. Każda bateryja 
składa się z sześciu elementów złączonych 
w jednej skrzynce i tak zestawionych, że ele
ktrody można dowolnie spuszczać i podnosić, 
w celu regulowania siły bateryi. Zapomocą 
12 elementów dostarczano światła 10 lampom 
przez 5 godzin, w innym przypadku podsycał 
Trouye 20 lamp, każda o sile 10 świec przez 
2 godziny. Siła elektro-bodźcza elementu wy
nosi przy świeżym płynie 1,18 wolt, a opór 
wewnętrzny równy 0,07 ohmów. 4 bateryje wy
produkowały w 2 godzinach pracę, równą 14 
kilogramometrom bez ubytku w sile.

G .P .

— T o p l i w e  d r u t y  b e z p i e c z e ń 
s t w a .  K. Hedges zaleca używanie alijażu 
glinu, nazwanego metalem białym (albo), na 
druty bezpieczeństwa. Druty z tego metalu 
pod wpływem prądu nie ulegają w budowie 
swej znacznym zmianom, czyli opór ich mało 
zmienia się, a przy pewnem oznaczonem natę
żeniu prądu nagle stapiają się, kiedy nie mo
żna tego powiedzieć o ołowiu, cynku i miedzi. 
Nadto ołów i cynk przy nagłem stapianiu roz
pryskują się na wszystkie strony, a tem samem 
mogą spowodować pożar. (Elektr. Zeitschr. II, 
1884).  E. D.

( Chemija).
— O p r z e r y w a n e j  d y s t y l a c y i  

w' p a r z e  w o d n e j ,  j a k o  m e t o d z i e  
b a d a n i a  s k ł a d n i k ó w  o l e j u  z i e m 
n e g o ,  p. F a u s t y n a  R o s i ń s k i e g o .

Do oddzielenia poszczególnych węglowodo
rów w oleju skalnym, ziemnym, węglu kamien
nym i t. d., służy dystylacyja przerywana, 
polegająca na różnym punkcie wrzenia tychże 
węglowodorów. Przy zwykłem jednak prze- 
kraplaniu, podlegają węglowodory zmianie, 
rozkładowi, szczególnie te, które wrą przy wyż
szej temperaturze. Dla zaradzenia temu, p. R. 
podaje sposób, polegający na przekraplaniu wę
glowodorów z parą wodną, przezco się obniża 
punkt wrzenia i rozkładu unika. Przez prze
rywane przekroplenie z parą wodną, otrzymu
je się rozmaite węglowodory o różnym punk
cie wrzenia i ciężarze właściwym. Doświadcze
nia robił Rosiński w pracowni chemicznej 
Mendelejewa w Petersburgu z olejem ziemnym, 
zwanym w Rosyi Astralin o ciężarze właści
wym 0,831, a ciężar właściwy otrzymanych

węglowodorów był w granicach między 0,770 
a 0,860.   G. J’.

(Botanika).
— Przy pomocy floroglucyny i kwasu sol

nego, bardzo czułych odczynników na tkanki 
zdrzewiałe, Ad. Lemaire znalazł lignin w na
skórku ogonków liściowych u wielu nagoziar- 
nowych roślin (Cycadeae, Coniferae) i niektó
rych paproci (Pteris longifolia, Aspidium acu- 
leatum, Neplirolepis); u pokrytoziarnowych 
zaś ligninu nie znalazł. W  komórkach na
skórka u Dion edule, zauważył Lemaire dwie 
zabarwione smugi, które, przy działaniu flo
roglucyny i kwasu solnego przybierały piękną 
różowo-czerwoną barwę. U Oycas revoluta, 
Encephalartos caffer, wielu szyszkowych i 
u wspomnianych paproci, udało się autorowi 
w ten sposób wykazać tylko jednę warstwę 
zdrzewienia na zewnętrznej ściance. Ulicznych 
Coniferae i Cycadeae drzewieją dosyć nawet 
często i ścianki komórek, tworzących szparki 
oddechowe; można to jednak zauważyć u tych 
tylko gatunków, u których zdrzewienie w zwy
czajnych komórkach naskórka nie zachodzi.

W . M.
—• K w i a t y  d r z e w a  me l o n o we g o .  Ch. 

K. Sprengel, opierając się na spostrzeżeniach 
nad Yaleriana dioica i Bryonia alba, wypo
wiedział był zdanie, że u wszystkich roślin 
rozdzielnopłciowych (dioicae) i oddzielnopłcio- 
wych (monoicae), których kwiaty miodonośne 
są niejednakowej wielkości, większe są za
wsze męskie, mniejsze zaś żeńskie, ażeby 
owady, przenoszące pyłek, mogły być naj
pierw przywabione przez kwiaty męskie. Od
wrotny stosunek jest według Sprengla wprost 
niemożebny, ponieważ utrudniałby przeno
szenie pyłku kwiatowego.

Otóż bracia Muller, Herman (niedawno 
zmarły) i Fritz, zauważyli w ostatnich cza
sach, źe u drzewa melonowego (Carica Pa- 
paya), należącego do roślin rozdzielno-płcio- 
wych, żeńskie kwiaty są daleko większe, aniżeli 
męskie. Jednakże przedstawia drzewo melo
nowe tylko pozorny wyjątek z prawidła Spren
gla, ponieważ kwiaty męskie, jakkolwiek 
mniejsze, obdarzone są bardzo długiemi szy- 
pułkami, dzięki którym mogą prędzej wpadać 
w oko owadom, aniżeli żeńskie, aczkolwiek 
większe, lecz gęsto do łodygi przylegające i 
prawie bezszypułkowe. Oprócz tego kwiaty
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męskie wydają silny zapach, który działa na 
węch owadów lepiej, aniżeli blado-źółtawy ich 
kolor na wzrok. S. G.

— D w u k s z t a ł t n o ś ć  k o n w a l i i .  
Już dawniej uczynił Al. Braun wzmiankę
0 dwukształtności konwalii (Convallaria rna- 
jalis), dotychczas wszakże mamy tylko po
wszechnie znane osobniki z małemi kwiatka
mi, należącemi do tak zw. kwiatów pyłkowych 
(Pollenblumen), t. j. niewydzielających miodu
1 zapładnianych bez pomocy owadów. Obecnie 
p. F. Ludwig znalazł w okolicach Jeny drugą, 
formę konwalii, której duże białe kwiaty po
siadają znamię czerwone i żółte pylniki, słu
żące do wskazywania owadom ukrytego w głę
bi korony miodu. Osobniki te zdają się odpo
wiadać wielko-kwiatowym okazom bratka (Yio- 
la tricolor), który jest także dwukształtnym. 
Powstawanie osobników konwalii z wielkiemi 
kwiatami miało miejsce, według autora, w naj
nowszych czasach, ponieważ charakterystyczne 
ich cechy nie są u wszystkich w jednakowym 
stopniu rozwinięte. S. G.

( Zoologija).
— Badania p. Houssaye nad tworzeniem 

się przykrywki (deneczka) u ślimaków (Gaste- 
ropoda) wykazały, źe nieznaczna tylko część 
nogi ślimaków przyjmuje udział w wytwo
rzeniu tego organu. Przekonał się autor, źe 
na nodze Littorina Murex i Purpura znajduje 
się zagłębienie czyli brózda, rozciągająca się 
od osi skorupki (columella) przez całą długość 
nogi, wysłana nabłonkiem, który wydziela 
masę lepką, przezroczystą, żółtawą, osiadają
cą ciągle na dawniej szem deneczku. Ruch 
nogi i odpowiednie przyczepienie mięśnia, są 
przyczyną układania się wężownicowato nowo
powstających części przykrywki.

Wogóle autor wykazuje, że przykrywka 
jest wydzieliną ograniczonej części naskórka 
nogi, która znacznie się różni od gruczołu bi
siorowego małżów, a tembardziej pokrywka 
nie może być porównywaną ze skorupą (dwu- 
skorupowych mięczaków) małżów.

Autor badania przeprowadził w pracowni 
Szkoły normalnej, dzięki uprzejmości prof. 
Lacaze-Duthiersa i świeży materyjał otrzy
mywał z Roscoff, a nadto przez zimę pracował 
w pracowni Banyuls sur Mer. A. S.

— Przy ocenianiu niebezpieczeństwa, spo
wodowanego przez ukąszenie węża jadowite
go, opieramy się zawsze na sprawozdaniach, 
nadsyłanych ze wschodnio-indyjskich posia
dłości Anglii, gdzie rocznie ma ginąć w ten 
sposób około 20000 ludzi. Dane te w krzyczą
cy sposób nie zgadzają się ze spostrzeżeniami, 
zebranemi w tej mierze w innych krajach pod
zwrotnikowych. Członkowie niemieckiej wy
prawy do Loango, podczas swego pobytu 
w Chinboto, słyszeli zaledwie o jednym przy
padku śmiertelnego ukąszenia przez węża, 
jakkolwiek Yipera rhinocerus bynajmniej tam 
nie należy do rzadkości. Również i D-r Moh- 
nike, który w ciągu lat 25 sprawował obo
wiązki . urzędnika zdrowia publicznego w In- 
dyjach holenderskich, zdołał stwierdzić wszyst
kiego cztery przypadki tego rodzaju śmierci: 
trzy u tubylców, czwarty zaś u młodego leka
rza holenderskiego, który, badając zęby pe
wnego węża (Bungarus semifasciatus), został 
przez niego ukąszonym i, pomimo natychmia
stowej pomocy lekarskiej, zmarł prawie w pół 
godziny. And.

Kalendarzyk fonograficzny.

2 8 -go M arca 1 7 4  9 r . u r. P io tr  m arg rab ia  de L a  
P lace , tw drca znanej teoryi kosm ogonieznej; um . 5 -go 
M arca 18  2 7 r . w P a ry żu .

2 9 -go  1 3 1 5  r .  u m arł w Tunisie B a jm und  Lullius, 
jed en  z najsław niejszych alchem ików ; urodził się w roku 
1 2 3 5 .

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

W P. B . F. w Poznaniu. W e w zględzie działan ia  
prądów  ziem skich n a  organ izm  ludzki w nauce ścisłej, 
n ic  a  n ic napew no niew iadom o.

T l* e Ś Ć : E lektryczność ziemi i łuny zm ierzchow e. 
Z czasopism a „ D e r  N aturforscher“  N r. 1 O z r .  1 8 8 4  
podał B . B . —  W elw itschia m irabilis, nap isa ł W ład . 
M ajchrow ski (z  d rzew or.). — Podróże naukow e ok rę 
tów francuskich „T rav a illeu r“ i „ T a lism a n ,41 dokonane 
pod przewodnictwem  prof. A . M ilne-E dw ardsa, podał 
A . W . I I .  —  O dzia łan iu  ty toniu , m akow ca i konopi, 
przez G . P . —  S praw ozdan ie .—  K ro n ik a  nau k o w a.—  
K alendarzyk bijograficzny. —  O dpowiedzi E edakcy i. —  
O głoszenia.

W ydawca E. D ziew ulsk i. R ed ak to r Br. Znatow icz.
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„K O S M O S"
czasopismo przyrodników polskich imienia Kopernika.

Wychodzi we Lwowie zeszytami miesięcznie.
Prenum erata  wynosi: 

w Królestw ie Polskiem  i  Cesarstwie Bossyjskiem  rocznie rs. 5.

Prenumerować można we wszystkich księgarniach Krajowych. 
Prenum eratę najlepiej przesyłać pocztą, adresując w prost do księgarni Gubrynowicza

i Schmidta

Za pozwoleniem warszawskiego Urzędu 
Lekarskiego.

NOWOŚĆ!
W  przejeździe przez tutejsze miasto sprzedaję 
przywiezione z Kaukazu (Ferment-Kefir) na
turalne grzybki do robienia w domu doskona
łego kumysu z mleka krowiego — niedrogo. 

Objaśnienia drukowane dodaję bezpłatnie.

Pierwsza, rozpowszechniająca użycie kefiru 
i utrzymująca k e f i r o - k u m y s o w e  zakłady 
w Charkowie, oraz na Kaukazie w Piatigor- 
sku i Żelaznowodzku: K la u d yja  Sigalin , 
w Warszawie przez czas krótki.

Ulica Bielańska, domu Nr. 14, mieszkania 
Nr. 4 , wejście z ulicy.

I—3

D-ra Kazimierza Filipowicza

ROŚLINY SKRYTOKWIATOWE
(CRYPTOGAMAE).

Opisanie ich  budowy, tudzież sposobów zbierania, 
preparowania i  badania.

O d b i t k a  z Ws z e c h ś w i a t a .  
Warszawa, druk J. Bergera, 1884.

1 6 -k a , str. 2 3 3 - ( - X X X V I I I ,  6 tablic  litog rafow anych .

Główny S M  w  K sięgarni E, Wende i Sp.
Cena egzemplarza karton, rs. 1 kop . 2 0 , 

broszurow anego rs. 1.

4<)3B0Jieno IIeH3ypoio. BapiuaBa 8 M a p ia  1884 r .

we Lwowie.

BIBLIJOTEKA
MATEMATYCZNO-FIZYCZNA

w ydaw ana pod redakcy ją  

M. A. B a r a n i e c k i e g o

z zapomogi Kasy pomocy naukowej im, M ianowskiego.
Seryja I  tom I :  Początki arytm etyki M. 

Berkmana, str. 276, z drzew., w opr. kop.'65.

Seryja I  tomy I I  i I I I :  Wiadomości po
czątkowe z fizyki S. Kramsztyka; część I, 
str. 87, drzew. 47, w opr. kop. 30; część II, 
str. 140, drzew. 56, w opr. kop. 45.

Seryja I I I  tom I: A rytm etyka, kurs teore
tyczny M. A. Baranieckiego, str., 433 z drzew, 
rs. 1 kop. 70.

Seryja IV  tom IV: Gieometryja anality
czna W. Zajączkowskiego, str. 511 -i- X L,
drzeworytów 85, rs. 3. 3—3

Tom I V  za rok 1884

wyjdzie w ciągu roku 1884 w treści i rozmia
rach podobnych, jak  3 tomy poprzednie. P re 
numeratę, w ilości rs. 5 dla Warszawy, oraz 
rs. 5 kop. 50 dla prowincyi z przesyłką, przyj
muje W y d a w n ic tw o  P a m ię tn ik a  F iz y jo -  

g ra flczn eg o , P o d w a le  2.

D ruk  J. B ergera, E lek to ra ln a  N r 14




