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EOWE POSZUKIWANIA

M D  W RAŻLIW OŚCIĄ 1  B A R W I
ZWIERZĄT NIŻSZYCH IZWIERZĄT ŚLEPYCH

streścił

P r . J u s t y n  j { A R L l Ń S K I .

W edług dzisiejszego stanu doświadczeń 
bijołogicznych, nie ulega już niemal wątpli
wości, że zwierzęta nie tylko za pośredni
ctwem właściwych organów t. j. oczu, przyj 
mują wrażenie światła, ale co więcej, światło 
przenikające przez skórę (u zwierząt na nis
kim stopniu rozwoju stojących—przez całe 
ciało) pewne mniej lub więcej wyraźne zjawi
ska fizyjologiczne wywołać jest w stanie.

Nad wrażliwością tworów niższych na bar
wy nie brak już poszukiwań—Lubbock stu- 
dyjował zjawiska odnośne na mrówkach, 
pszczołach i Daphnidach i okazał wielką 
tychże wrażliwość na promienie ultrafioleto
we; Engelmann studyjował zjawiska te na bak- 
teryjach i wymoczkach, a rodak nasz Strass- 
burger na pływkach niższych roślin. Niewda-

jąc się w szczegóły tych badań, chciałbym na 
tem miejscu streścić nader zajmujące do
świadczenia w tym kierunku, przeprowadzone 
przez prof. czerniowieckiego uniwersytetu dr. 
V. Grabera ’).

Z luźnych prac poszczególnych badaczów 
wiadomem było, że niektóre z tworów oczu 
pozbawionych są wrażliwe na barwy* i światło. 
Tak Haeckel w pracy swej o początku i roz
woju zmysłów wspomina o pierwotniakach, 
iż niektóre z nich wystawione w naczyniu na 
działanie światła niejednakowo się zachowy
wały, niektóre gatunki chętniej trzymały się 
zaciemnionego miejsca—niektóre właśnie w 
słonecznem utrzymywały się miejscu. U ko- 
rzenionóźek (Rhizopoda) nie znaleziono do
tychczas podobnego -zjawiska.

Nasz polip wód słodkich, hydra, nader wra
żliwy jest na światło, a morski ukwiał Ed- 
warsia, ruchem wypustek mackowych przyj
muje wrażenia od padających nań promieni 
światła—inne zaś z rodzaju Cyanea i Tubula- 
rideae, właśnie zgromadzają się wakwaryjach 
w miejscach oświetlonych.

')  Prot', dr. V. Graber, Kundamental-vcrsuche uber 
die Helligkeits- und Farben-empfindlichkeit augenloser 
und geblendeter Thiere, W ien, 1 8 8 3 .
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TYGODNIK POPULARNY, POŚWIĘCONY NAUKOM PRZYRODNICZYM.
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Z gąbek Reinera fiłigrana—według badań 
Marshalla unika światła, w akwaryjach larwy 
jej zgromadzają się w zacienionych miejscach, 
jeżeli się zaś je obróci tak, aby miejsce da
wniej zacienione, zostało wystawione na dzia
łanie słońca, natychmiast zgromadzają się 
w zacienionem miejscu. O wrażliwości na 
światło szkarłupni i rozgwiazd lub jeżowców 
nic dotychczas nie wiadomo. Z robaków zna
ne jest zachowanie się dżdżownic wobec 
światła—o którem nieco niżej pomówimy—z 
mszywiołów (Bryozoa) jedne unikają światła 
jak  Paludicela—inne zaś właśnie wyszukują 
słonecznych miejsc jak Cristatella.

Z mięczaków dzięki badaniom Lacaze-Du- 
thiersa znana jest wrażliwość na promienie 
światła Dentalium, które drażnione rzu
conym promieniem światła, chowa wysuniętą ■ 
nogę, a za zbliżeniem się nagłem światła na
tychmiast w skorupę się chowa. Wszystkie 
te fakty, o których wspomnieliśmy, pochodzą 
z okolicznościowych obserwacyj — zarzucićby 
im można jednostronność dostrzeżeń— nie 
rozświecają też należycie kwestyi wrażliwości 
niższych tworów na promienie światła.

Nad niewieloma tworami niższemi zrobiono i  
tyle obserwacyj i tyle szczegółów biologicz
nych zyskano, co nad dżdżownicami, im też ! 
Graber niemało poświęcał doświadczeń.

Pierwsze wiadomości o wrażliwości dżdżow
nic na światło zawdzięczamy Hoffmeistrowi, 
który zauważył wielką wrażliwość zwierząt 
tych na promienie światła, unikanie tychże, 
a ową właściwość odbierania wrażeń świa
tła przywiązywał u zwierząt tych do przed
nich pierścieni ciała. Późniejsi badacze jak 
Bridgman i Newman nie zauważyli, by twory 
te wybitnie były wrażliwe na światło. Dopie
ro Darwin, wśród badań swoich nad powsta
waniem ziemi ornej pod wpływem pracy 
dżdżownic zauważył był niejaką wrażliwość 
tychże na ilościowe różnice w oświetleniu (nie 
zauważył wrażliwości na barwy), która to 
właściwość odbierania wrażeń miała być i 
według jego doświadczeń do przednich pier
ścieni ciała przywiązaną. Dr. Graber zachę
cony rezultatami Lubbocka i Engel mana, po
czął robić doświadczenia na dżdżownicach, 
które trzymał w skrzynkach podzielonych na 
komory, nakrywanych płytami szklanemi 
barwnemi, ciemnemi lub przezroczystemi—a

rezultaty poszukiwań jego dadzą się w nastę
pujący sposób streścić:

1) Dżdżownice, jako nocne zwierzęta prze
noszą miejsca ocienione nad oświetlone i to 
tak dalece, iż w miejscach ocienionych bywa
ło ich 5 razy tyle co w miejscach jasnych.

2) Jakkolwiek pozbawione oczu odczuwają 
różnice wcale nieznaczne w natężeniu światła, 
do tego stopnia, iż w miejsca ch oświeconych 
wprost, bywało ich niemal 2 razy mniej niż 
w miejscach, na które promienie tego samego 
światła przez płytę szkła matowego (mleczne
go) padały.

3) Robiąc te same doświadczenia z barw
nemi promieniami światła, przekonał się, iż 
w miejscach oświeconych promieniami, które 
przez szkło czerwone przechodziły, bywało 
zwierząt tych 3 razy więcej niż w miejscu 
oświeconem niebieskiem światłem, jakkolwiek 
w pierwszych jaśniej było niż w drugich. 
W edług Grabera — wzięte światło czerwone 
było 15, niebieskie zaś 40 razy ciemniejsze 
od światła zwykłego.

4) Promieni ultrafioletowych dżdżownice 
nie znoszą—w miejscach oświecanych świa
tłem, które przez dwusiarek węgla przecho
dziło a więc pozbawione było promieni ułtra- 
fijoletowych było 6 razy więcej zwierząt tych, 
niż w miejscach oświecanych światłem zawie- 
rającem też promienie.

5) Nietylko czerwone światło przenosiły 
dżdżownice nad niebieskie—ale i zielone—do 
tego stopnia, iż w jaśniejszych miejscach o- 
świeconych zielonem światłem bywało ich 3 
razy tyle co w ciemniejszych t. j. niebieskich. 
Z dwu tych świateł, jaśniejszego ilościowo 
czerwonego i ciemniejszego zielonego prze
nosiły czerwone nad zielone, w pierwszych 
miejscach bywało ich 2 razy tyle co w ciem
niejszych.

Zwierzęta te są tedy w stanie odróżniać 
między granicami widma dla oka naszego 
widocznemi—między czerwonem i niebieskiem 
a nadto odczuwają małe różnice w długo
ściach fal jak między zielonem a niebies
kiem.

Odciąwszy dżdżownicom kilka pierwszych 
pierścieni ciała—które według Hoffmeistra 
i Darwina posiadać miały właściwość odbie
rania wrażeń światła, znalazł Graber iż :

6) Dżdżownice te pozbawione przednich 
pierścieni ciała tak samo są wrażliwe na
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światło i barwy, oddziaływają jak i zwierzęta 
nie pozbawione tychże, że przeto, całe ciało 
zwierząt tych na promienie światła jest wra
żliwe.

Aby się przekonać o ile inne zwierzęta 
pozbawione oczu, na światło i barwy są czułe, 
poddał Graber badaniu karaluchy (Blatta 
germanica) i traszki (trytony, Triton crista- 
tus). Każde z zwierząt tych posiada właści
wie ustrojone do przyjmowania wrażeń świa
tła oczy, ciekawą więc rzeczą było przekonać 
się, o ile też zwierzęta pozbawione narządów 
wzroku, są w stanie przyjmować wrażenia, 
tem więcej, że dotychczasowa literatura od
nośnych badań nie zawiera.

Robione na nieoślepionych traszkach do
świadczenia okazały, iż te przenoszą ciemniej
sze miejsca od oświetlonych,—tak że w do
świadczeniach odnośnych 150 razy więcej 
zwierząt znachodziło się w ciemnych niż jas
nych miejscach.

Na 25 zwierzętach, którym autor oczy wy
ciął z pozostawieniem kawałka nerwu wzro
kowego, z licznych doświadczeń przekonał 
się, iż i tak upcśledzone zwierzęta przenosiły 
miejsca ciemniejsze nad oświetlone—wpraw
dzie w nie tak rażący sposób jak  to u nieo
ślepionych miało miejsce, w każdym razie 
wyniki zgodne o tyle, że niemal 4 razy więcej 
zwierząt takich gromadziło się na ciemnych 
miejscach.

Celem przekonania się, czy pozostały w o- 
czodole nerw wzrokowy wrażeń tych nie prze
wodzi — zatkał Graber oczodoły czarnym 
woskiem takąż masą oblepił również całą 
głowę zwierzęcia, a robione dochodzenia oka
zały, iż i w tym razie miejsca zaciemnione 2 
razy liczniej były odwiedzane przez zwierzęta 
niż miejsca jasne, że przeto oślepione traszki 
na różnice w natężeniu światłą są czułe—oraz 
że czucie to nietylko do samych oczu jest 
przywiązane. Ze nie przypadkowo tylko 
większa liczba zwierząt zgromadziła się w cie
mnych miejscach niż w jasnych, dowodzi nad
to rezultat z 8 szeregów doświadczeń, gdzie 
ogółem 1 089 zwierząt zgromadziło się w 
miejscu ciemnem a 536 w miejscu oświe- 
tlonem.

Należało zbadać jeszcze oddziaływanie 
zwierząt tak upośledzonych na różnice w o- 
świetleniu, oraz oddziaływanie na barwne 
światło, Z badań Kuhnego wiadomem już

było, że nieoślepione żaby przenoszą światło 
zielone nad niebieskie, doświadczenia zaś ro
bione na oślepionych żabach żadnych nie wy
dały wyników, gdyż takowe nie zdawały się 
odczuwać różnicy barw.

W  przeciwieństwie do Kuhnego znalazł 
Graber, jak to w notatce podaje, właśnie, 
że oślepione żaby przenoszą światło czerwone 
nad zielone^ choćby to ostatnie ciemniejsze 
było od pierwszego. Trytony oczu nie poz
bawione przenosiły światło zielone nad nie
bieskie, jakkolwiek miejsca oświetlone pro
mieniami, które przez płytę szkła czerwonego 
przechodziły, jaśniejsze były od nakrytego 
plaskiem naczyniem napełniouem rozczynem 
niebieskim siarczanu miedziano-amonowego 
(Lapis mitigatus). W  pierwszych było ich 
24 razy tyle co w drugich.

Podobne doświadczenie wykonał G. z ośle- 
pionemi trytonami i przekonał się iż na 942 
okazów w 50 doświadczeniach 536 zebrało 
się ogółem w miejscu oświetlonem światłem 
czerwonem, 406 zaś w miejscu nakrytem na
czyniem z płynem niebieskiego koloru,—przez 
co okazuje się, źe zwierzęta te oślepione, po
dobnie jak i nieoślepione—jednakowoż w da
leko mniejszym stopniu, na światło niebieskie 
i czerwone są wrażliwe i ostatnie przenoszą 
nad pierwsze. Kiedy zaś przez użycie odpo
wiednich szkieł natężenie świateł niebieskiego 
i czerwonego autor zrównał—tak że w obu 
miejscach jednakowe było zaciemnienie—w 50 
doświadczeniach na 650 okazów zebrało się 
w miejscu oświeconem światłem czerwonem 
474, na miejscu oświetlonem niebiesko 176 
czyli niemal 2 ‘/ 2 raza mniej.

Co do poznania światła zawierającego 
promienie ultrafijoletowe, przekonał się G ra
ber, iż oślepione traszki przenoszą światło 
pozbawione promieni ultrafijole towych nad 
posiadające też promienie—w 33 doświadcze
niach na 462 okazów zgromadziło się 313 
w miejscu pierwśzem, jakkolwiek tamże wzglę
dnie jaśniej było niż w drugiem—w którem 
149 okazów t. j. przeszło o połowę mniej 
gromadziło się. Skoro jednak autor przez 
podsunięcie szkieł okopconych, natężenie 
światła zwykłego (t. j. zawierającego promie
nie ultrafijoletowe) niemal 50 razy od natę
żenia światła przepuszczonego przez dwusia- 
rek węgla słabszem uczynił —traszki zgroma
dziły się w miejscu ciemniejszem, nieoddając
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już pierwszeństwa miejscu, na które światło 
promieni ultrafioletowych pozbawione padało; 
działo się to zapewne dlatego tylko, iż w 
miejscu owem daleko ciemniej było.

Co do oddziaływania pojedyńczych barw 
przekonał się Graber, iż w 20 doświadcze
niach w miejscu oświetlonem światłem zielo
nem, jakkolwiek ono jaśniejszem było, zbiera
ło się 3 razy tyle niepozbawionych oczu tra 
szek co w miejscu ciemniejszem, bo oświetlo
nem światłem niebieskiem. W  15 zaś do
świadczeniach robionych z oślepionemi zwie- 
rzętemi na 210 okazów zebrało się w miejscu 
pierwszem 131, w drugiem zaś 79—a więc bez 
mała połowa tylko—dalej w licznych doświad
czeniach przenosiły zawsze oślepione zwierzę
ta miejsca oświetlone światłem czerwonem— 
jakkolwiek jaśniejsze, nad więcej zaciemnione 
miejsca oświetlone światłem zielonem lub żół- 
tem.

W czasie kiedy autor pracę swą ogłaszał, 
nie ukończył był jeszcze poszukiwań odnoś
nych co do żab, z notatki jednej dowiadujemy 
się tylko, iż te ostatnie choć nieoślepione, 
mniej czułe były na różnice światła czerwo
nego i niebieskiego—w miejscu oświetlonem 
niebiesko, chociaż względnie ciemniejszem by
ło niespełna 2 razy mniej okazów niż w jaś
niejszych miejscach oświetlonych czerwono; 
dalej niepozbawione oczu żaby, niemal 2 
razy słabiej odczuwały różnice światła nie
bieskiego i czerwonego (o równem nb. natę
żeniu) niż oślepione traszki.

Co do karaluchów zaś znalazł badacz ten, 
iż oślepione lub niepozbawione oczu, jeszcze 
energiczniej na światło i barwy oddziaływały 
niż traszki, gdyż w miejscach zupełnie zacie 
mnionych zbierało się karaluchów nieośle- 
pionych 7 razy—oślepionych niemal 3 razy 
więcej niż w miejscach jasnych zupełnie,— 
w miejscach zaś oświetlonych światłem czer
wonem (a więc jaśniejszych względnie) było 
pierwszych 5 razy—drugich zaś niemal 2 ra 
zy więcej, niż w miejscach oświetlonych świa
tłem niebieskiem względnie ciemniejszem.

Streszczone dopiero co doświadczenia zda
ją  się wskazywać, źe niektóre zwierzęta oczu 
pozbawione, mimo to są czułe na ilościowe 
i jakościowe różnice w oświetleniu—i że ist
nieć musi jakaś fizyjologiczna podnieta do 
tego odczuwania. Trudniejszą jest jednak

rzeczą odnalezienie miejsca wrażeń świetlnych 
a raczej wyśledzenie ich przyczyny.

Światło m oże bowiem, drażniąc zakończenia 
nerwów skórnych, wywołać wprost pewne 
wrażenia ciepła—może wywołać pewne che
miczne procesy, wp ływać na przemianę mate
ryi, a przez to pośrednio (np. przez nagro
madzenie dwutlenku węgla) wpływać na stan 
pobudliwości wogóle, wreszcie może, jak się 
domyśla Graber, wprost, podobnie jak ciepło 
dochodzić do świadomości i bez obecności 
oczu.

Aby się przekonać^ czy na różnice w wraż
liwości zwierząt na pojedyńcze barwy wpły 
wało ciepło—przedsięwziął G raber następu
jące doświadczenie. Skrzynkę szklaną, w któ
rej znajdowały się trytony oświetlał światłem 
lainpy naftowej, a jednę część skrzynki tej 
nakrył naczyniem szklanem zawierającem 
rozczyn ałunu, który jak wiadomo silnie cie
pło pochłania. Różnice temperatury w obu 
przedziałach skrzyni wynosiły około 1° Cels. 
Jako wynik 20 oznaczeń otrzymał, że w prze
dziale zimniejszym zebrało się ogółem 126 
okazów—w cieplejszym 134. Liczby te dowo
dzą, że zwierzęta te na małe różnice tempe- 

I ratury niebardzo są wrażliwe, źe owe wybi
tne różnice w poczuwaniu poszczególnych ro
dzajów światła — o których powyżej mowa 
była, nie pochodzą od różnic temperatury— 
gdyż skoro różnica temperatury o 1° Cels. 
nie wpłynęła na cyfrę zwierząt zbierających 
się w poszczególnych przedziałach skrzynki— 
nie mogą tak małe różnice temperatury, jakie 
znajdować się mogły przy używaniu rozmai
tych barwnych szkieł, tak wybitnych oddziały
wań wywoływać.

Dalsze w tej mierze przedsięwzięte do
świadczenia okazały, że trytony przekładały 
miejsca w których temperatura była niższa 
nad miejsca gdzie była wyższą.

AVreszcie przedsięwziął G. jeszcze trzeci 
szereg doświadczeń w ten sposób, że wprost 
na zwierzęta rzucał promienie światła słone
cznego, raz przez szkło czerwone, drugi raz przez 
naczynie zawierające siarczan miedziano-amo- 
nowy. Spodziewać się należało, że jeżeli 
światło na oślepione traszki działa jedynn? 
jako ciepło promieniste, to traszki liczniej 
zbiorą się w miejscach oświetlonych światłem 
niebieskiem niż czerwonem, gdyż ostatnie 
znacznie cieplejsze były. Okazało się jednak
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iż w 28 doświadczeniach w niebieskiem światłem 
oświetlonych miejscach było 77, —czerwonem 
249, że zatem u oślepionych trytonów ze 
zwiększeniem się natężenia światła, czułość 
na jakościowe różnice światła znacznie się 
zwiększa.

Wykluczywszy w ten sposób wpływ tempe
ratury, należało zająć się pytaniem czy nie 
grają tu roli pewne przemiany chemiczne. 
Jeżeli się zważy, że bardzo wiele połączeń or
ganicznych lub nieorganicznych przeż działa
nie światła rozkłada się, nader możliwą staje 
się rzeczą, że takie bezpośrednie fotochemi
czne procesy wielorako na źywem zwierzęciu 
odzywać się mogą. Wiadomości nasze w tym 
przedmiocie nader są jeszcze szczupłe. Z ba
dań Selmiego, Potta, Moleschota, Eubiniego 
i Yunga, wiemy cokolwiek szczegółów co do 
ilości wydzielanego dwutlenku węgla u roz
maitych zwierząt, które rozmaicie barwnem 
światłem oświetlane były, ale różnice nie są 
tak wielkie, by wytłumaczyć mogły owe sto
pnie oddziaływania na pojedyncze barwy.
W doświadczeniach Grabera zwierzęta stosun
kowo przez krótki tylko czas wystawiane były 
na działanie rozmaitego światła, a nadto 
w doświadczeniach tych przestrzenie, w któ
rych więcej dwutlenku węgla ^wytwarzało się 
z przestrzeniami, gdzie tegoż mniej było, 
komunikowały ze sobą — a przeto ciągle u- 
trzymywać się musiała równowaga. Dr. Gra
ber nie przeczy bynajmniej, żeby oślepione 
zwierzęta były wrażliwe na barwy bez współ
działania wpływów chemicznych, przyjmuje 
oprócz tego jednak czucie skórne na barwy. 
Za przyjęciem czucia takiego przemawiałaby 
znana wrażliwość na światło niektórych ak- 
tynij, Dentalium, oraz obserwowanych przez 
Engełmana i Strassburgera mikroorganiz
mów.

Szkoda, że tak sumienny w doświadczeniach 
swych autor nie przedsiębrał jeszcze jed- I 
nego szeregu doświadczeń, które byłyby roz-  ̂
strzygające w kwestyi istnienia przypuszcza
nego przez Grabera czucia skórnego na bar
wy. A mianowicie, czy zwierzęta oślepione, 
których skórę albo się całkiem zdejmie, albo j  
powlecze nieprzepuszczającą światła warstwą 
pokostu, lub innej jakiej materyi okazywać 
będą jaką wrażliwość czy nie. Być może, że 
w niedalekiej przyszłości w zapowiedzianem 
świeżo dziele tego samego badacza, pytanie

to i z tej strony rozwiązane będzie— w ka
żdym razie nie omieszkamy zaznajomić czy
telników z nowszemi w tej mierze poszukiwa
niami.

Nowy nabytek flory krajowej.
napisał 

P r . R r . JCa m i e ń s k i .

Przeglądając szczegółowo , , Florę polską“ 
J . Wagi 1848), „Prodromus florae poloni- 
cae“ J . Rostafińskiego (1872) i cenne prace p. 
K. Łapczyńskiego a głównie „O roślinności 
jawnokwiatowej okolic Warszawy'*1) (1882)— 
czyli wszystkie dotychczas dane, dotyczące 
flory naszego kraju, a w szczególności okolic 
Warszawy, spostrzeżemy ciągłą zmianę w ro
ślinności: jedne rośliny ubywają, giną z po
wodu usunięcia dla nich warunków bytu, inne 
znów pojawiają się, zdaleka przybywają do 
nas i rozprzestrzeniają się swobodnie jakby 
we własnej ojczyznie. Szczególniej widocznem 
to jest na florze podwórzowej i przydrożnej, 
gdzie najłatwiejsze jest przenoszenie i rozsie
wanie się roślin.

Dziś wypada mi znowu zaznaczyć pewne 
zmiany dotyczące flory naszej a mianowicie 
wymienić jednę nową zupełnie roślinę dla flo
ry kraju naszego, nieobjętą powyższemi spi
sami roślin i dwie nowe dla flory okolic W ar
szawy, niewymienione w powyższej pracy K. 
Łapczyńskiego.

Pierwsza z nich jest to pewien gatunek 
rumianku, mianowicie M atricaria discoidea
D. O. (Chrysanthemum suaveolens Ascher., 
Chamomiłla discoidea Gay). Ojczyzną tego 
rumianku jest wschodnia Azyja i północno- 
zachodnia Ameryka. Stąd przybył on drogą 
morską do zachodniej Europy, gdzie rozprze
strzenił się głównie w miastach i ich okoli
cach, na podwórzach, na bardziej zaniedba
nych ulicach, na bruku pomiędzy kamieniami 
i  t. a. Najbliżej od nas odległą miejscowo
ś c i ą  jest Szląsk, a właściwie Wrocław, gdzie 
dopiero od mniej więcej dwudziestu lat rośli-

')  Pam iętnik F iiy jo g ta f ., t. II, str. 3 2 7 .
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na ta jest w ogromnej ilości obserwowaną,. 
Stąd prawdopodobnie też do nas przybyła.

Po raz pierwszy widziałem tę roślinkę na 
podwórza fabryki asfaltu p. inż. Spornego 
na Solcu, w ogromnej ilości wraz ze zwyczaj
nym rumiankiem (M. Cliamomilla L.), nastę
pnie również na podwórzu zakładu ogrodni
czego na Woli, wprost cerkiewki prawosław
nej; dalej nad W isłą na wale wzdłuż Solca 
i w alei Jerózolimskiej, gdzie już dawniej 
znajdowała się, według zapewnienia p. A. 
Ślósarskiego. Wreszcie jak się w tej chwili 
dowiaduję, p. Cybulski inspektor ogrodu bo
tanicznego, od kilku lat obserwował ją, ró
wnież w ogromnej ilości, w okolicach cytadeli 
warszawskiej. Dziś roślina ta tak się szybko 
rozprzestrzenia, iż zapewne wszędzie w W ar
szawie i w okolicy będzie pospolitym i niezno
śnym chwastem.

M. discoidea D. C. jest charakterystyczną 
rośliną i pomimo, iż posiada tenże sam aro
matyczny zapach, może nawet w wyższym 
stopniu, jak  i zwyczajny rumianek, różni się 
przedewszystkiem od niego łodygą tęższą 
i grubszą z liśćmi i gałęziami gęściej osadzo- 
nemi, główkami kwiatowemi krótkoszypułko- 
wemi i pozbawionemi kwiatów promienistych. 
Kwiaty są zielone lub zielono-żółte z koroną 
zrosłopłatkową, cztery razy wciętą (gdy tym
czasem u innych złożonych jest zawsze 5 razy 
wciętą). Nasiona odróżniają się dwiema wy- 
raźnemi brózdami, zawieraj ącemi gruczoły o- 
lejku eterycznego.

Wreszcie pozwolę sobie przy tej sposobno
ści zwrócić uwagę lekarzy i aptekarzy na tego 
nowego przybysza, ze względu na dużą ilość 
olejku eterycznego, jaką on posiada. Cieka
wą byłoby rzeczą zbadać, o ile zwyczajny ru 
mianek stosunkowo dość rzadki i drogi mógł
by być zastąpiony choć w części przez M. 
discoidea, roślinę szybko się rozmnażającą, 
bardziej pospolitą a tem samem i możliwie 
tańszą.

Dwie drugie rośliny nowe dla okolic W ar
szawy są: Impatiens parviflora D. O. i Xan- 
thium spinosum L. Pierwsza z nich roślina 
mongolska wymieniona jest tylko u Rosta i i - 
skiego, jako zbieg z ogrodu botanicznego w 
Krakowie, zbieg który przeszedł już granicę 
i znajduje się z tego powodu u nas w krakow- 
skiem. Rostafiński nadmienia jednak, iż koło 
Warszawy niema jej jeszcze jako zdziczałej.

Dziś jednak jest ona pospolitym chwastem 
w miejscach cienistych w Łazienkach i ogro
dzie botanicznym warszawskim. Znajdowa
łem ją  także w dużej ilości w parku w Radzy
minie. Odróżnić ją  łatwo po małych żółtych 
kwiatkach i prosto stojącej delikatnej i prze
świecającej łodydze.

Xanthium spinosum L. jest to roślina po- 
łudniowo-europejska, u nas przez Jastrzębow
skiego, około Pińczowa i Sandomierza od
kryta, o czem Rostafiński wspomina w swym 
Prodromus etc. Przed kilkunastu laty zna
lazłem ją  pokrywającą cały brzeg Narwi pod 
Serockiem, stąd chciałem przenieść ją  do 
Warszawy i zasiałem w tym celu nasiona jej 
na wale nad Wisłą od strony Pragi. Próba 
jednak nie udała się, gdyż nigdzie jej w tej 
stronie następnie nie widziałem. Dopiero 
teraz znajduję ją  nad Wisłą, od strony W ar
szawy, prawie na całym brzegu w pojedyń- 
czych nie licznych egzemplarzach. Roślinę 
tę poznać można łatwo po zielonych błyszczą
cych liściach, pod spodem włochatych, bia
łych i ciernistych trójramiennych żółtych 
przylistkach.

0  B A R W IK A C H  l W |G L A  K A M li E G O
napisał 

fi.. M a t u s z e w s k i .

Potężna dźwignia dobrobytu narodów, czar
ny dyjament—węgiel kamienny—w naszych 
już latach, dzięki szybkiemu rozwojowi che
mii i wyrobionych w niej teoretycznych po
glądów, stał się źródłem, z którego przemysł 
nietylko wytwarza płomienie oświetlające 
nasze ulice, ale wydobywa przepyszne barw
niki, śmiało mogące iść w zawody z tęczowe- 
mi barwami widma słone cznego i zapachy, 
których rozsiewanie wyłącznym dawniej pań
stwa roślinnego było przywilejem. Barwniki 
te i aromaty niegdyś tylko z istot organicz
nych otrzymywane, nazwą organicznych okre
ślono, a ponieważ obecnie wytwarzać je mo
żna z węgla kamiennego, przeto ten ostatni 
staje się węzłem łączącym materyje mineral
ne z organicznemi. Ale chociaż węgiel ka



Nr. 33. W SZEC H ŚW IA T. 519

mienny znajduje się w łonie ziemi, wskutek 
czego do mineralnych przedmiotów się zali
cza, jednakże ściśle biorąc z tej ostatniej ka- 
tegoryi ciał powinien byó usuniętym. Jest 
011 właściwie produktem roślinnym rozłożo
nym, nie można go jednak nazwać szkieletem 
roślinnym, jestto jeżeli się tak wyrazić można 
trup roślinny rozłożony, w którym tu i owdzie 
uwydatniają się jeszcze szczątki materyi żyją
cej, materyi tworzącej włókna roślinne, ścia
ny komórek lub tkanki owoców. W  chemi- 
cznem znaczeniu, węgiel kamienny bynajmniej 
nie jest czystym węglem, lecz raczej mięsza- 
niną tego ciała z mnóstwem związków z wę
gla i wodoru a niekiedy jeszcze tlenu, siarki 
i azotu złożonych, które chemija zowie orga- 
nicznemi.

Zanim przystąpimy do barwników otrzymy
wanych z węgla kamiennego, zastanowić się 
nam pokrótce wypada nad zmianami, jakim 
ten węgiel ulega przy pewnych warunkach. 
Przedewszystkiem wiedzieć należy, iż z liczby 
rozmaitych gatunków węgla nie wszystkie 
znajdują się w jednakowym stopniu rozkładu. 
Najdawniej utworzonym węglem jest tak 
zwany antracyt, łatwo dający się od innych 
odróżnić wskutek swego półmetalicznego bla
sku i bronzowego odcienia—jest on właśnie 
najczystszym węglem t. j. zawierającym w so
bie najmniej obcych pierwiastków. Rzecz 
inna co do węgli kamiennych zwanych tłuste- 
mi, które obfitują oprócz węgla w znaczną 
ilość węglowodornych połączeń, stanowiących 
smołę ziemną, wskutek obecności której na
stępuje dość łatwe jego palenie się płomie
niem. Poddając węgle tłuste ogrzewaniu w 
naczyniu zamkniętem,. połączonem z odbieral
nikiem ciągle oziębianym, otrzymujemy roz
maite produkty, z których gazowe noszą naz
wę gazu oświetlającego, a płynne w części są 
wodniste, w innej zaś—smoliste. Te ostatnie 
stanowią smołę z węgla kamiennego. Pozo
stałość w retorcie, nazwana koksem, jest zbi
tą i twardą masą węglistą. Takie postępo
wanie zwiemy suchą dystylacyją węgla ka
miennego.

Mylnem byłoby mniemanie, iż powyższe pro
dukty istniały w węglu kamiennym, przeci
wnie one utworzyły się z materyj elementar
nych tam będących, pod wpływem wysokiej 
temperatury. Jakkolwiek bowiem ciepło jest 
działaczem rozkładającym związki chemiczne,

wywołującym ich rozpadanie się, to z dru
giej strony przy pewnem jego naprężeniu, 
sprawia ono skutek przeciwny, ich zgęszcze- 
nie, kondensacyją, zbliżanie się cząsteczek 
i ciała węglowe w stanie gazowym znajdujące 
się przechodzą w mniej lotne a bogatsze w 
węgiel połączenia. Tak np. jeden z gazów 
węglowodornych znajdujących się w płomie
niu świecy zwany acetylenem, przy tempera
turze wysokiej i pod znacznem ciśnieniem 
przechodzi w płynny węglowodór, zwany ben
zolem czyli benzyną.

Wyżej powiedzieliśmy, iż jednym z produk
tów dystylacyi węgli kamiennych jest smoła— 
stanowiąca ciało złożone z wielu związków 
węgla z wodorem. Dla oddzielenia z niej o- 
wych składowych części i wogóle dla oddzie
lenia ciał z mięszaniny chemicy posiłkują się 
wieloma środkami. Najzwyklejszym jest 
tak zwana dystylacyja cząstkowa, opierająca 
się na prawie stałości punktu wrzenia roz
maitych ciał i przejścia ich w stan gazowy, a 
więc poddając mieszaninę ciał, z których ka
żde wre przy właściwej stałej temperaturze, 
ogrzewaniu do właściwej temperatury może- 
myj e  wydzielić z mięszaniny.

Jeżeli jednak ciała do składu danej mię
szaniny wchodzące są tej natury, iż od ciepła 
ulegają zmianie lub rozkładowi, jeżeli podda
ne ogrzewaniu zaczynają działać na siebie 
i dają początek nowym połączeniom, wtedy 
zadanie znacznie się utrudnia, wtedy należy nie 
ogrzewać lecz dystylować przy temperaturze 
niższej i pod ciśnieniem niźszem od atmosfery
cznego, wtedy bowiem punkt wrzenia zna
cznie się zniża a chemiczna równowaga pozo
staje nienaruszoną. Gdy i wtedy nawet tem
peratura jest jeszcze dosyć wysoką, jeżeli i 
wtedy równowaga chemiczna zostanie naru
szoną i wywoła działanie między ciałami 
wchodzącemi w skład mięszaniny, wtedy po
zostaje ostateczny środek działać na mięsza
niny środkami rozpuszczającemi przy zna
cznie niższej temperaturze. Taki sposób po
stępowania musi być zastosowany do węgla 
kamiennego, który, jak  już wiemy, pod wpły
wem ciepła wydaje mnóstwo ciał nowych. 
Tym to sposobem w 1862 r. Commis de Mer- 
cilly przedsiębrał analizę węgli kamiennych. 
Miałko sproszkowane węgle traktował płynami 
wrącemi łub parą tych płynów w zamknię
tych lub otwartych naczyniach a używając e
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teru, chloroformu, siarku węgla otrzymał 
płyny zabarwione na brunatno z zielonawym 
odcieniem, t. j. iż pewna ilość materyj znaj
dujących się w węglach rozpuściła się w tych 
rozczynnikach. Pomimo to i obecnie nie 
znamy, ściśle mówiąc, składu węgla kamien
nego, znamy tylko pierwiastki go składające, 
wiemy co daje węgiel kamienny ogrzany do 
ciemnej czerwoności, ale albo wcale nie wie
my albo tylko bardzo niedokładnie, czem jest 
on w stanie naturalnym. Wiemy, iż pod wpły
wem ciepła następują między ciałami wzaje
mne rozkłady, reakcyje bardzo złożone i z 
drugiej strony tworzenie ciał nowych. Smoła 
węglowa jest właśnie mięszaniną owych ciał, 
rezultatem ich dystylacyi, osadem pary o- 
ziębionej i zgęszczonej, przedstawia ona cia- 
stowatą czarną masę, którejby nikt nie po- 
dejrzywał, iż stanie się źródłem najpiękniej
szych chemicznych produktów.

Przeróbka smoły na owe produkty, ma 
miejsce w następujący sposób. Naprzód od
dzielają z niej wodę nasyconą amonijakiem, 
co uskutecznia się przez długie ogrzewanie 
do 90°, poczem tak oczyszczona smoła pod
daje się cząstkowej dystylacyi; tym sposobem 
oddzielają się z niej oleje lekkie, średnie i 
ciężkie oleje węgla kamiennego. Olej lekki 
zamienia się w parę w temp. niższej od 140°, 
średnie dopiero przechodzą w ten stan mię
dzy 140 — 200°, a ciężkie przy 200 — 300°. 
Tym więc sposobem dla ich rozdzielenia na
leży wolno ogrzewać kocioł, smołę w sobie 
mieszczący i oczekiwać tych rozmaitych tem
peratur, przy których wrzenie składowych 
części smoły ma miejsce. Wychodzące pary 
zgęszczają się, przechodząc przez rurkę wę
żowato skręconą, pogrążoną w oziębialniku. 
Skoro termometr wskaże wyżej niż 140°, ro
botnik otwiera kran i kieruje parę do innego 
oziębiacza, w którym następuje zgęszczenie 
pary, tworzącej średniej gęstości olej. Do 
podobnej dystylacyi używa się olbrzymich 
alembików, posiadających objętości 20 — 30 
metrów sześciennych, zbudowanych z grubej 
blachy żelaznej, umieszczonych poziomo w pie 
cu. Alembik ów łączy się z trzema aparata
mi kondensacyjnemi i robotnikowi pozostaje 
tylko uważać na termometr i stosownie do 
temperatury wpuszczać parę w danej chwili 
do jednego z nich. Po odpędzeniu olejów, 
w alembiku pozostaje się gęsta smolista ma

sa. — Oleje otrzymane poddają się dalszej 
przeróbce. Dwa pierwsze oleje jeszcze raz 
dystylują w alembiku objętości 1 500 litrów, 
ogrzewanym parą pod wysokiem ciśnieniem. 
Działanie to zaczynają z olejami średniej gę
stości i zbierają dystylat, przechodzący w tem
peraturze 140—200°, produkt zaś dystylujący 
się niżej 140° mięsza się z olejami lekkiemi. 
Co zaś nie przeszło w 200°, jest pomięszane 
z olejami cięźkiemi, które czyszczą tak samo 
jak oleje lekkie.

Zbytecznem byłoby wyliczanie wszystkich 
ciał, stanowiących produkty suchej dystylacyi 
węgla kamiennego, powiemy tylko, że głównie 
składają się one ze związków węgla z wodo
rem, czyli z węglowodorów, stanowiących pra
widłowe szeregi, w których stosunek węgla 
do wodoru powiększa się ciągle prawidłowo, 
według pewnej formuły. Węglowodory z ma
łą ilością węgla, są to gazy, jak  np. gaz bło
tny, zawierające większą ilość tego pierwiast
ku, przedstawiają płyny w zwyczajnej tempe
raturze, jak  benzyna, a bogatsze w węgiel są 
stałe jak parafina lub antracen. Oleje z wę
gla kamiennego poddają się oczyszczeniu od 
gazowych węglowodorów, które są w nich roz
puszczone, a następnie od ciał alkalicznych 
i kwaśnych. Oczyszczanie to uskutecznia się 
zrazu zapomocą gorącej wody, rozpuszczają
cej niektóre z tych ciał, a następnie kwasu 
siarczanego i wreszcie ługu sodowego. To 
przemywanie ma miejsce w wielkich cylin
drycznych naczyniach, w których płyny z po- 
wyższemi rozczynnikami mięszają się zapomo
cą mechanizmów łopatkowych. Po kaźdem 
przemyciu, płyny kilkanaście godzin pozosta
wia się w spoczynku, a następnie oczyszczone 
oleje oddziela się od obcych płynów. Tak o- 
czyszczone oleje jeszcze raz poddaje się dy
stylacyi i zamiast lekkich par płynu życia, 
lub kamienia filozoficznego alchemików, o- 
trzymujemy szacowny produkt rzeczywisty — 
benzynę, zbierającą się w odbieralniku w tem 
peraturze 90—115°. Odkrywcą benzyny był 
Faraday, który w r. 1825 znalazł ją w olejach 
pochodzących z fabrykacyi gazu oświetlające
go z węgla kamiennego—a francuski chemik 
Berthelot wytłumaczył jej tworzenie się o- 
trzymując ją  przez ogrzewanie acetylenu. Ber
thelot w zalutowanej rurce z grubego szkła, 
ogrzał do ciemnej czerwoności gaz acetylen, 
którego cząsteczka składa się z 2 at. węgla
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i 2 atomów wodoru, przy końcu ogrzewania 
rurka napełniła się gęstemi parami białemi, 
para wkrótce się zgęściła i kropelki benzyny 
zbierały się ze wszech stron. Doświadczenie 
trwało pół godziny. Poczem rurkę oziębiono 
i odłamano jeden koniec pod rtęcią, a wtedy 
wskutek zewnętrznego ciśnienia atmosfery 
rtęć szybko się podniosła, napełniła całą ru r
kę, co dowodzi, iź cała ilość gazu zużyła się 
dla utworzenia benzyny, a więc że w rurce 
tym sposobem powstała zupełna próżnia.

Benzyna, której cząsteczka czyli molekuła, 
składa się z trzech molekuł acetylenu razem 
połączonych i zawiera 6 atomów węgla 
i 6 wodoru, jest typem takich ciał organicz
nych, które wskutek działania zwanego pod 
stawieniem czyli substytucyją wydają całe sze 
regi nowych ciał pochodnych. Można je po
równać z budynkami, którym odejmują cegła 
po cegle, umieszczając na ich miejsce nowe 
cegiełki. Otóż w benzynie stanowiącej podo 
bny budynek, w którym zamiast cegiełek są 
atomy wodoru i węgla; każdy atom wodoru 
można odjąć i zastąpić go jednoznacznym ato
mem chloru, niepsując bynajmniej całej bu
dowy i tym sposobem otrzymać nowe ciało 
zwane chlorobenzolem, a nawet to zastąpie
nie zrobić bardziej złożonem, gdyż zamiast 
wodoru można podstawić nie pierwiastek, ja 
kim był chlor, ale resztki rozpadmętej czą
steczki, czyli pozostałości z niej, zwane rodni
kami.

W  r. 1847 anglik, Karol Mansfield, pierw
szy fabrycznie zaczął otrzymywać benzynę 
przez dystylacyją smoły węgla kamiennego, 
następnie Coupier, francuz, znacznie ulepszył 
to postępowanie, tak, iż obecnie ciało to mo
żna przygotować w stanie wielkiej czystości 
i stosunkowo po możliwie niskiej cenie. Jak  
wiadomo wszystkim, benzyna jestto płyn lek
ki, ruchliwy, zupełnie bezbarwny, bardzo lotny, 
niebardzo przyjemnego zapachu. Z owej to 
benzyny bezbarwnej wyrabiają się przepyszne 
barwniki i zapachy. Autor otrzymywania na 
wielką skalę benzyny, w 1847 r. ogłosił iż 
znalazł w produktach węglowych olej zapachu 
gorzkich migdałów. Był to nitrobenzol. 
Wprawdzie niemiecki chemik Mitscherlich da
wniej go otrzymał, wlewając benzynę w kwas 
azotny dymiący, ale to odkrycie nie wyszło j 
z poza granic laboratoryjum. Pod względem j  
chemicznym nitrobenzol jest to benzyna, w |

której jeden z 5 atomów wodoru jest zastą
piony przez grupę złożoną z tlenu i azotu, tak 
zwaną grupę nitrową. Mansfield w Anglii 
udoskonalił sposób fabrykowania na wielką 
skalę nitrobenzolu, a we Francyi za jego 
przykład.em poszli Pelouze i Collas. W han
dlowej benzynie zawsze znajdują się jeszcze 
inne węglowodory, od których bardzo trudno 
ją  oddzielić, między innemi węglowodor tolu- 
ol zawsze jej towarzyszy, który tak samo 
jak benzyna zmienia się od kwasu azotnego 
wydając nitrotoluol.

(c. <1. nast.).

po d w z g l ę d e m  p r z y r o d n i c z y m
oraz

sto su n ek  d zien nego  ro zw o ju  ch o lery  

z r. 1873 w  K rak ow ie  

do współczesnych opadów atmosferycznych,

skreślił 

P r .  -jJ ó z e f  R o s t a f i ń s k i .

(Dokończenie).

I I .
t

Poza nami szerzy się bakteryja na każdem 
a l k a l i c z n e m  podłożu, możemy ją  tam 
niweczyć dezinfekcyją, która może być dwo
jaka. Dwu bowiem nieprzyjaciół posiada 
bakteryja choleryczna, to jest k w a s y  i 
s u s z ę .

Oo do tego ostatniego punktu, choć jedy
nym nie był, wywiązał się spór między pp. 
Kochem i Pasteurem, czy racyjonalnie jest 
skrapiać czy nie skrapiać ulic miast dotknię
tych cholerą. P. Koch był za suszą—p. P a
steur za polewaniem ulic.

Naturalnie, że doświadczenie mogłoby być 
przeprowadzone statystycznie w ten sposób, 
gdyby dwie połowy miasta uległego zarazie, 
a mającego w całej rozciągłości te same hi
gieniczne warunki, traktować w dwojaki spo
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sób. Ścisłeby jednak i wtedy nie było. Po
stanowiłem więc rzecz rozwiązać w inny spo
sób, a mianowicie zebrać daty statystyczne, 
z jednej strony, co do liczby osób codziennie 
zapadających na cholerę, podczas jej trwania, 
z drugiej co do współczesnych opadów atmo
sferycznych i te dane ze sobą porównać.

Najbliższy materyjał mógł się odnosić do 
cholery, jaka panowała w Krakowie w roku 
1873. Dzięki uprzejmości i łaskawej pomocy 
fizyka miejskiego p. dra Buszka, otrzymałem 
do przejrzenia statystyczne sprawozdanie 
z dziennego biegu cholery z tego czasu, a w 
pamiętniku naszej Komisyi fizyjograficznej 
znajdują się daty meteorologiczne, podane 
przez dyrektora obserwatoryjum, p. dra K ar- 
lińskiego. Ten materyjał obrobiłem i na 
wczorajszem posiedzeniu przedstawiłem go 
w tablicach porównawczych i na karcie gra
ficznie skreślonej, Akademii. Zamierzam tu 
podać wyniki mych poszukiwań. Przedtem 
jednak muszę powiedzieć, co następuje:

Naprzód zaznaczyć należy, że gdziekolwiek 
cholera występuje, rozpoczyna się zazwyczaj 
od małych początków, potem rośnie coraz 
więcej, aż po upływie pewnego okresu krzywa 
jej wzrostu, zaczyna się zniżać coraz więcej 
i najczęściej po upływie jakich dni 40 ma się 
ku upadkowi. Podczas rozwijania się cholery 
wszyscy mieszkańcy miasta nią dotkniętego, 
w miarę jej rozwoju nabywaj,} pewnej odpor
ności tak, że przybysze do miasta nawiedzo
nego dawno przez cholerę łatwiej nią bywają 
dotknięci, niż tubylcy. Znawcy tej epidemii 
na Wschodzie twierdzą nawet, że miasta i 
kraje tą chorobą raz dotknięte zachowują tę 
odporność przez ciąg lat kilku; według p. dra 
Fauvela, trwa ona lat 10 Na czem ona po
lega, to jest jeszcze zupełnie niewytłumaczo- i  
ne— ale oczywiście jest rzecz podobna do fak
tów takich, jak  odporność osobników zaszcze
pionych przez ospę czy karbunkuł przeciw 
tym chorobom. Musi to być rzecz bardzo ! 
prosta, kiedy nikt dotąd nie wpadł na ideę 
postawienia tego jaja  Kolumba. Być może, 
że dla cholery odkrycie jej zarodników będzie 
nitką przewodnią do wyjaśnienia zagadki.

Biorąc teraz krzywą, wyrażającą bieg 
dzienny cholery i porównywając ją  z opadami 
atmosferycznemi, należy się teoretycznie za
stanowić, jaki może być jej stosunek do liczby 
osób dziennie na cholerę zapadających. D ro

bne deszcze, które tylko zwilżają ziemię, mu
szą się przyczyniać do szerzenia choroby, bo 
przygotowują podłoża poprzednio nieraz su
che, przedewszystkiem rynsztoki i podwórza 
domów, do rozwoju mikrobów cholerycznych. 
W  dniu jednak u l e w n e g o  deszczu, albo 
w następnym (jeżeli deszcz padał wieczorem 
czy w nocy), jeżeli opad był bardzo wysoki, 
wpływ jego powinien być dodatni i liczba o- 
sób zapadłych na cholerę znacznie mniejsza. 
Silny bowiem deszcz splókuje warstwę ze
wnętrzną ziemi i albo unosi mikroby na jej 
powierzchni rostujące do kanałów, albo wbija 
je głęboko w ziemię. Tak się ma rzecz np. 
z zarodnikami zarazy kartoflanej. Mikrosko
powo drobne te zarodniki dostają się wskutek 
deszczów, według poszukiwań Jansena do 
głębi ziemi i zarażają rosnące tam bulwy 
ziemniaków.

W edług więc teoryi powinniśmy po dniach 
silnych opadów mieć zmniejszenie liczby osób 
zapadłych na cholerę, po dniach zaś małych 
deszczów zwiększenie się tych liczb.

Co do materyjału, który mi służył za pod
stawę pracy, zaznaczyć muszę, że nie był naj
odpowiedniejszy. W liczbach bowiem osób 
zapadłych dziennie na cholerę wpisani są nie
tylko mieszkańcy Krakowa, ale i mieszkańcy 
wsi okolicznych; mogło się więc i zdarzyć, że 
przywożono ich z miejsc, w których deszcz 
nie padał—kiedy w Krakowie mieliśmy jed 
nocześnie znaczny nawet opad. W  braku j e 
dnak innego musiałem i tego użyć, tembar- 
dziej, że doniosłość pracy leży zapewne w sa
mej metodzie porównawczej, która zastosowa
na do innych chorób, przenoszonych z powie
trzem, może nam w przyszłości dać wskazów
ki, może większej nawet wagi.

Cholera z roku 1873 została zawleczona 
do Krakowa przez żyda przybyłego z Sędzi- 
szewa w d. 25 Marca, od tego czasu pojawia
ła się sporadycznie na Kazimierzu, zaczęła 
się rozwijać w Lipcu, dosięgła szczytu dnia 18 
Sierpnia i odtąd słabła aż po koniec Wrze
śnia, żeby ustać 15 Października.

Na graficznej karcie wykreśliłem jej krzy
wą od dnia 1 Lipca po koniec Września. Krzy
wa ta ukazuje wielokrotne wahania. I tak 
pierwsze wzniesienie ma miejsce 19 Lipca, 
drugie 29 t. m., trzecie 5 Sierpnia, czwarte 
14, piąte 18 Sierpnia, odtąd w pochyleniach
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mamy znaczniejsze obniżenie 23 i 30 Sier
pnia.

Silniejsze zaś opady wypadają na dnie : 30 
Lipca, 10, 14, 20 i 29 Sierpnia.

Pokazuje się też, że kiedy 29 Lipca liczba 
zasłabnięć na cholerę wynosiła 74 osób, to po 
silnym deszczu dnia następnego ilość ich spa
dła naraz do 47. P o d o b n i e  d. 14 S ie r 
p n i a  l i c z b a  w y p a d k ó w  c h o l e r y  
b y ł a  104, a po  n a j w i ę k s z e j  u le 
wi e  z c a ł e g o  t e g o  p e r y j o d u  o- 
p a d a w d n i u  n a s t ę p n y m  na 59. 
Deszcz z 29 Sierpnia zniża liczbę chorych 
z 77 na 55. To są fakty sprzyjające teoryi, 
ale deszcze z 10 i 20 Sierpnia nieznaczny tyl
ko wpływ okazują, a obniżenie liczby wypad
ków, trwające przez 6, 7 i 8 Sierpnia wystę
puje podczas suszy.

Związku między drobnemi deszczami a 
z n a c z n i e j  s z e m  zwiększeniem się licz 
by osób zapadłych na cholerę, bez chęci na
ciągania faktów, dopatrzeć się niepodobna.

Kto wie jednak, ile to różnorodnych czyn
ników składa się zawsze w przyrodzie na pe
wien skutek, ten zrozumie, że ile razy rozpa
trujemy rzecz jednostronnie, z jednego tylko 
punktu widzenia, możemy nieraz otrzymać 
wynik niezgodny nawet z prawdziwą teoryją, 
dlatego, że współrzędne czynniki zakrywają 
wpływ jednego, który właśnie badamy.

Na podstawie więc tych poszukiwań można 
tylko twierdzić: że  w i e l k i e  d e s z c z e
s ą  p o t ę ż n ą  p o m o c ą  w o s ł a b i e 
n i u  e p i d e m i i .  To znaczy, że gdyby ja 
kieś miasto posiadało tak znaczną ilość wody 
wodociągowej, żeby mogło przez dni kilka 
stale spłókiwać bardzo silnie podwórza i ście
ki, epideniija mogłaby być tą drogą, jeżeli nie 
przerwaną, to przynajmniej znakomicie opa
nowaną.

Co zaś do małych deszczów, to ich wpływ 
korzystny dla epidemii zapewne nie uwido
cznia się przedewszystkiem dlatego, że w mia
stach istnieją zawsze miejsca, w których bak
teryje choleryczne mogą się bezkarnie mno
żyć. W  dzielnicach zacieśnionych są podwó
rza, albo przynajmniej ich części, do których 
promień słońca prawie nigdy nie dochodzi, a 
ciągle wilgotna ich ziemia jest podłożem, na 
którem mikroby bezkarnie i bez zraszania 
drobnym deszczem na suszę nie cierpią. Tyl
ko więc w tych razach, gdyby takich miejsc

i rynsztoków wodą napełnionych w miastach 
nie było, wpływ małych deszczów mógłby 
wyraźnie wystąpić.

Teoretycznie ma jednak dr. Koch racyją, 
jeżeli sprzeciwia się polewaniu ulic, bo tym 
sposobem daje się podstawę mikrobom do 
mnożenia się, jeżeli wypadek tara je przenie
sie. Skrapianie jednak kurzu takie, źe po 
godzinie niema go już i śladu, chyba wybitnie 
szkodliwe być nie może.

ITT.

Ponieważ w pierwszej części tego pisma 
mówiłem już o higijenie antycholerycznej, o 
ile ona się tyczy nas samych, bez względu na 
otoczenie—przeto właściwem będzie może za
kończyć rzecz rozpatrzeniem innych stosunków 
higijenicznych i dezinfekcyjnych.

Zacznę ten przegląd od słów sprawozdania 
dra Kłodzianowskiego: „Dla zapobieżenia 
epidemii odosobnienie powinno być połączone 
z dezinfekcyją. Przekonaliśmy się o tem 
(w Egipcie) nietylko na miastach całych, lecz 
i na grupach domów i pojedynczych domach; 
tam bowiem gdzie po zjawieniu się przypadku 
cholery dezinfekcyją została natychmiast 
przeprowadzoną, w tym domu nikt już potem 
nie zachorował i przeciwnie, gdzie dezinfek- 
cyi zaniedbano, ludzie chorowali jeden po 
drugim. Gwałtowność epidemii pozostaje 
w stosunku prostym do stanu higijenicznego 
miejscowości".

Jakąż ma być ta dezinfekcyją? Mojem zda
niem, wyłącznie z pomocą substancyj kwa
śnych, a używanie np. chlorku wapna, wapna, 
czy gipsu, jako mogących neutralizować 
teren kwaśny, a tem samem antycholery- 

j  czny, jest s t a n o w c z o  s z k o d l i w e  
podczas cholery. Jeżeli chodzi o mieszkanie, 
dr. Koch radzi przewietrzanie sześciodniowe; 
mnie się zdaje, że wobec trudności, jakie ono 
nastręcza w ciasnych i niskich izbach, wobec 
tego, że deszcz może podczas takiego prze
wietrzania padać, najracyjonalniejszem było
by osuszanie powietrza mieszkań zapomocą 
pieców. Zamknąć drzwi i okna, jeżeli deszcz 
pada—otworzyć, jeżeli jest na świecie sucho 
i palić ciągle w piecu, albo wnieść co najle- 

i piej w tym celu piecyk żelazny do izby i ten
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ogrzewać—to jest najracjonalniejsza dezin- 
fekcyja mieszkania cholerycznego.

Wymiociny i odchody cholerycznych dezin- 
fekcyjonować kwaśno kwasem karbolowym, a 
w jego braku, zwłaszcza u klas biedniejszych, 
octem, który był używany u nas i podczas 
moru z dobrym skutkiem. Tak samo obcho
dzić się z bielizną po cholerycznych. Jak  
niema kwasu karbolowego, trzymać je  w wo
dzie z octem przed praniem. I  tu stanowczo 
wystąpić muszę za p. Pasteurem przeciw p. 
Kochowi. Jego rada, żeby bieliznę wysuszać 
na powietrzu, jest obosieczną. Ja k  wyschnie, 
to rzeczywiście jest nieszkodliwa; ale zanim 
wyschnie—ileż osób może się jej dotknąć i, 
przenieść zarazę? Przez takie wysuszanie bie
lizny na strychu domu N r 62 przy ulicy 
Karmelickiej została tam cholera w r. 1873 
zawleczoną. Jestto też jeden z najwa
żniejszych przedmiotów, na które należy zwró
cić uwagę. Praczki w takich czasach są naj
bardziej narażone i tak w r. 1873 na 23 leka
rzy, przez gminę utrzymywanych, nie umarł 
żaden, z 40 posługaczy szpitalnych umarło 
tylko 4, a w samych pralniach szpitalnych 
umarło kilka praczek, chociaż pewno ogólna 
ich liczba była mniejsza, a dezinfekcyja bie
lizny (ale pewno nie karbolem) przeprowa
dzona.

Streszczając wszystko, można powiedzieć: 
że d e z i n f e k c y j a  k w a ś n a ,  nnikanie 
w i l g o c i ,  a posługiwanie się p o w i e 
t r z e m  g o r ą c e m ,  s u c h e  m, oraz 
c z y s t o ś ć  s t a r a n n a ,  są czynnikami, 
z pomocą których, gdyby miasto nasze było 
niestety znów nawiedzone cholerą, będzie ją  
można znakomicie ograniczyć. O ile i czem 
ją  zwalczać w organizmach można, to już 
rzecz nie przyrodnika a lekarza, w nią więc 
wdawać się nie będę.

Wszystkie te racyjonalne wskazówki, jakie 
zostały w ostatnich czasach podawane, opie
rają się wyłącznie na pracach dra Kocha nad 
fizyjologiją bakteryj cholerycznych. Musimy 
też zaznaczyć, że on je  rzeczywiście pierwszy 
odkrył. Wspominano na zjeździe poznań
skim, że w r. 1872, dzisiaj już zmarły rodak 
nasz, dr. Edward Niedźwiecki mikroby te 
odkrył. Sprowadziłem sobie jego rozprawę 
drukowaną w Dorpacie w r. 1374 pod tytułem 
,,Zur Mikrograpbie der Cholera,“ przejrza
łem ją  cał? i przyznać muszę, źe twierdzenie

to ostać się nie może. Niedźwiecki badał wy
próżnienia cholerycznych, widział w nich ró
żne bakteryje—-jak to zazwyczaj bywa—i 
wszystkie za choleryczne uważał; miał przy- 
tem widocznie zły mikroskop, że się postaci 
charakterystycznej właściwych mikrobów nie 
dopatrzył. Nie odkrył też miejsca, w którem 
się te mikroby w ciele ludzkiem rozwijają, 
ani patologicznego procesu, jaki wskutek nich 
następuje. Jednem słowem, przyznać mu 
należy tylko dobre chęci i podnieść, że brał 
się do rzeczy jak mógł i jak umiał.

Pomimo jednak wielkich zasług dra Kocha, 
akta badań nad bakteryją choleryczną nie są 
wcale zamknięte; odkrycie ich zarodników 
pozostaje do zrobienia, a ja  sądzę, źe się 
znajdą—że wtedy stary Petenkoffer przyjdzie 
jeszcze do czci i uznania, chociaż podane 
przezeń fakty będziemy inaczej tłumaczyli 
i może nieraz prostowali. Już dzisiaj prze
cież twierdzić możemy, że cholera należy do 
miazmatów, podobnie jak malaryja, a nie do 
zarazków (contagia). ,

Kraków, 2 2 Lipca 1 88 4 r. (drukowane w „C zasie’’)

Rozmieszczenie kolorów w państwie 
zwierzęcem.

Podajemy tu wnioski, do jakich doszedł 
w kwestyi powyższej dr. Lorenzo Camerano, 
zamieszczone niedawno w „Zoologischer An- 
zeiger" (Nr. 170).

Kolory, podług częstości występowania ich 
u zwierząt, dadzą się ułożyć w następujący 
szereg: 1) brunatny (najbardziej rozprzestrze
niony i najlepiej rozwinięty u kręgowców 
i stawonogich), 2) czarny (jak brunatny), 3) 
żółty (częsty u niższych zwierząt), szary (jak  
brunatny) i biały (najbardziej u wodnych),
4) czerwony (jak  żółty), 5) zielony (najbar
dziej częsty u niższych zwierząt, mniej u mię
czaków, dość częsty u kręgowców), 6) błęki
tny (rzadki), 7) fijoletowy (bardzo rzadki); oba 
ostatnie spotykają się we wszystkich prawie 
grupach zwierzęcych.

Ubarwienie zwierząt pozostaje w ścisłej 
zależności od otoczenia czyli środka, w któ
rem one żyją. Pasorzyty posiadają ubarwię-
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nie mniej wybitne i mniej urozmaicone, ani
żeli niepasorzyty. Zwierzęta wodne posiada
ją  ubarwienie bardziej jednorodne i mniej 
mocne (intensywne), aniżeli lądowe; z tych 
zaś, żyjące w lasach, pomiędzy krzewami, j  

wśród liści i kwiatów, posiadają ubarwienie 
bardziej rozmaite i wybitne, aniżeli żyjące 
w miejscowościach pustych, odartych z roślin- j  

ności, piaszczystych lub skalistych. Zwierzę
ta morskie mają ubarwienie mało wybitne 
i słabe, co pozostaje w związku z przezroczy
stością ciała; te z nich, które żyją pomiędzy 
wodorostami i w miejscowościach, bogatych 
w wegietacyją, mają ubarwienie bardziej roz
maite i żywe, niż żyjące pomiędzy skałami [ 
i na gruncie piaszczystym. Znakomite lata
wce spomiędzy ptaków, posiadają ubarwienie 
mało okazałe.

Niema ogólnego i stałego stosunku pomię
dzy ubarwieniem zwierząt, a rodzajem ich po
karmu. Te owadożerne, które żyją pomię
dzy krzewami i kwiatami, po większej części 
posiadają ubarwienie świetne i urozmaicone; 
odwrotnie, te roślinożerne i owocożerne, któ
re nie żyją stale pomiędzy krzewami i kwia
tami, mają ubarwienie ciemne i jednorodne.

Wogóle, im bardziej pewna grupa zwie
rząt obfituje w gatunki, tem bardziej też roz
maite, a w wielu razach i bardziej żywe spo
tykamy w niej ubarwienie.

Rozwój barw nie pozostaje w prostej zale
żności od ilości światła, otrzymanego przez 
zwierzę. Rozwój barw pozostaje w prostym 
stosunku do ogólnego rozwoju zwierzęcia; 
zbytnie odżywianie i stan patologiczny spowo- 
dowują osłabienie ubarwienia. Klimat bar
dzo suchy zaciemnia ubarwienie; odwrotnie, 
bardzo wilgotny, zdaje się je rozjaśniać. B ar
wy zwierząt zmieniają się ze zmianą wysoko
ści nad poziomem morza. Im więcej w mo
rzu soli, tem większe jest natężenie (intensy
wność) barw. Na wyspach, gatunki nad
brzeżne posiadają ubarwienie bardziej cie
mne, niż kontynentalne.

Rozmaite krainy (okolice) zoologiczne obfi
tują, o ile się zdaje, mniej lub więcej w pe
wne kolory: palearktyczny (Europa, Azyja 
umiarkowana, północna Afryka do gór Atla
su) w biały, szarawy, czarny i żółtawy; etyjo- 
pski (Afryka na południe od Atlasu, Mada- 

. gaskar, wyspy Maskareńskie i południowa 
Arabija) w żółtawy i brunatny; neotropikal-

ny (południowa Ameryka, Antylle i południo
wy Meksyk) w zielony i czerwony; indyjski 
(Indyje na południe od Himalajów do po
łudniowych Chin, dalej do Borneo i Jawy 
włącznie) w odcienie żółtego koloru; austral- 
ski (Celebes i Lombok, na wschód do Australii 
i wysp morza południowego włącznie) w bar
wy ciemne, przedewszystkiem zaś w czarną.

W  rozmaitych grupach zwierzęcych formy 
większe posiadają ubarwienie bardziej jedno
rodne, aniżeli formy mniejsze tej samej gru
py. Części ciała, które są bardziej widoczne, 
mają po większej części ubarwienie żywe 
i plamiste, inne zaś — bardziej jednorodne 
i ciemne.

Barwy płciowe są w ścisłym stosunku do 
ogólnego rozwoju zwierzęcia. Samce posia
dają ubarwienie wogóle bardziej żywe; jeśli 
zaś samice są większe i silniejsze od samców, 
to w takim razie ubarwienie ich jest zwykle 
żywsze. Ubarwienie młodych różni się po 
większej części od ubarwienia dorosłych i 
zbliża się bardziej do ubarwienia samic, wsku
tek czego te ostatnie możemy uważać pod 
tym względem, jako będące w stanie neotenii 
(młodości) czyli lepiej ebasosyi (dzieciństwa). 
Młode u gatunków znacznie różniących się ko
lorem w stanie dojrzałym, są po większej 
części bardzo podobne pomiędzy sobą.

M. K.

KRONIKA NAUKOWA.

(Mineralog/ja)

— T w a r d o ś ć  m i n e r a ł ó w .  Do 
oznaczania bezwzględnej twardości minerałów 
użył Pfaff nowej metody, polegającej wogóle 
na tem, że ciało badane rysuje się ostrzem 
dyjamentowem daną liczbę razy, zawsze z o- 

: znaczoną prędkością i z jednakowem ciśnie
niem. Z badań prowadzonych nad spatem 
wapiennym i gipsem, okazało się, źe bezwzglę
dna twardość minerału nietylko jest różna 
na różnych powierzchniach, ale że i na jednej 
powierzehni występują różnice, zależne od 
kierunku, w którym następuje rycie. Nader 
różne stopnie twardości okazały się i wtedy, 

i gdy rycie zachodziło z góry na dół lub z dołu
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do góry, z prawej ku lewej, lub też z lewej 
ku prawej stronie. Z dotychczasowych, szczu
płych zresztą ' rezultatów, wnosi Pfaff, że 
twardość minerałów nie zależy od ich łupli- 
wości, warunkuje się ona raczej postacią, 
wielkością i odległością cząsteczek krystali
cznych, być tedy może, że dokładniejsze ba
danie ciał stałych pod względem ich twardo
ści przyczyni się do wyjaśnienia ich budowy 
cząsteczkowej. S. K.

(Botanika)

— P ą c z k i  m a k o w a t y c h .  Naj
przód Frank, a później Yochting utrzymywali 
że u wielu roślin z rodziny makowatych na
chylenie pączków kwiatowych jest rezultatem 
działania pewnej zginającej siły. Vries zaś 
i Sachs utrzymywali, że nachylenie to wywo
łane jest tylko ciężarem pączków. M. Fiinf- 
stiick w ostatnich czasach robił liczne obser
wacyj e z makiem ogrodowym i polnym, a te 
potwierdziły mniemanie Vochtinga, Obser
wator przywiązywał do pączków badanych 
roślin łatwo poruszające się ciężarki, które 
były dwa razy cięższe od samych pączków 
i pociągały te ostatnie ku górze. Pomimo 
jednak działania ciężarków, pączki zawsze się 
na dół nachylały. W. M.

— B u k i e t n i c a  ( R a f f l e s i a ) .  Do 
bardzo osobliwych roślin jawajskich, które 
były pięknie reprezentowane na ostatniej wy
stawie 1883 r. w Amsterdamie, należy bukiet
nica czyli Rafflesia, roślina pasorzytna dzi
wnej organizacyi, która zamiast łodygi i liści 
posiada pewien rodzaj plechy, pozbawionej 
chlorofilu i rośnie na korzeniach Cristus. 
Z organu odpowiadającego łodydze i liściom, 
wychodzą szypułki kwiatowe bardzo krótkie, 
zakończone mięsistym kwiatem, niekiedy ol
brzymich rozmiarów pozbawionym chlorofilu 
i z zapachem zgniłego mięsa. Dotąd znanych 
jest 5 gatunków Rafflesia, największa z nich 
Rafflesia Arnoldi, posiada kwiat dochodzący 
niekiedy jednego metra średnicy. Jest on 
utworzony z okwiatu 5-cio dzielnego, w środ
ku znajduje się wielka tarcza, która ma na 
brzegu albo pręciki zebrane w wiązkę, albo 
też słupki. Owocem jest jagoda zawierająca

j  w sobie ziarna pozbawione bielma i opatrzone 
i zarodkiem maleńkim i jednorodnym. Wiliam 
. Jack  pierwszy poznał pasorzytny rozwój Raf- 
j  flesii na Cristus angustifolia, zauważył on ró

wnież, że roślina jest dwudomowa czyli roz- 
dzielno-kwiatowa i że pączki Rafflesii więdną 
przy końcu pory deszczowej. Mieszkańcy 
miejscowi nazywają tę roślinę pełiman skond- 
di, co znaczy pudełko dyjabła. Dwa inne 
gatunki Rafflesia Patama i Rochussemi rosną 
na Jawie, trzeci R. Manillana znaleziono na 
wyspach Filipińskich, wreszcie czwarty R. 
Hasseltis był odkryty 29 Grudnia 1877 na 
wyspie Sumatrze w prowincyi Padang, mię
dzy rzekami Libi i Lampettauandjaug. Ro
ślina ta  zwaną jest przez krajowców Tjien- 
dawan mala hari t. j. grzyb w kształcie słoń 
ca. Rodzina omylnikowatych (Cytinaceae) 
do której Rafflesia należy, zawiera jeszcze 
kilka roślin pasorzytnych, których zbadanie 
byłoby niezmiernie pouczające. A. S.

— P r ó b a  n a  m ą c z k ę .  Znany bo
tanik Julijusz Sachs w swej niedawno wydanej 
pracy wskazał nową metodę, zapomocą której 
bardzo prostym sposobem, nietylko można 
wykazać obecność, albo brak krochmalu w li
ściach, ale do pewnego stopnia nawet jego 
ilość oznaczyć. Metoda, którą autor nazywa 
jodową próbą (Jodprobe), polega na tem, że 
całe liście, albo ich części gotują się w wo
dzie, następnie moczą w mocnym alkoholu 
przy 50°—60°, a po ich odbarwieniu, poddają 
działaniu rostworu jodu, w którym tak długo 
pozostają, dopóki nie przestaną zmieniać bar
wy. Autor rozróżnia kilka gatunków barw, 
jakie mogą przyjąć takiej operacyi poddane 
liście, a barwy same są oznaką ilości zawar
tego w liściach krochmalu. Barwy te są 
jasno żółta (zupełny brak krochmalu), czar
niawa (bardzo mała ilość krochmalu), matowo 
czarna (obfitość krochmalu), węglowo czarna 
(bardzo wielka obfitość) i metalowo błyszcząco 
czarna (tnaximum ilości krochmalu).

Zapomocą tej metody autor wykonał wiele 
obserwacyj bardzo ważnych dla fizyjologii 
roślin. Bardzo łatwo tym sposobem wykazać 
można, że liście które się rozwinęły w ciem
ności, zupełnie nie posiadają krochmalu. Mo
żna także tą metodą oznaczyć ilość krochma
lu liści w różnych godzinach dnia. Potrzeba 
w tym celu badany liść przepołowić, przeci-
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nająć go wzdłuż, aż do środkowego nerwu, 
gdyż tym sposobem otrzymuje się dwie równe 
części, z tych jednę zaraz się bierze do obser- 
wacyi, a drugą później, dla porównania.

Za pomocą swej metody Sachs wykazał, że 
liście, które wieczorem dużo krochmalu za
wierały, rano przy wschodzie słońca, zupełnie 
go nie miały. Przy tem jednak różne rośliny za
chowują się niejednakowo. Jedne z nich 
tracą krochmal tylko w czasie ciepłych, a in
ne i w czasie chłodniejszych nocy. Stąd wy
prowadza autor ogólny wniosek, że ciepłe 
noce są pierwszej kategoryi warunkiem dla 
pomyślnej wegietacyi roślin.

Oprócz licznych obserwacyj, jakie robił 
autor, stosując swą nową metodę, zasługuje 
na uwagę oryginalny sposób określenia wagi 
utworzonego i zmienionego na Inne produkty 
krochmalu. Sposób ten polega na wysusze
niu liści i ich dokładnem zważeniu, a miano
wicie, potrzeba jednę połowę blaszki liściowej 
odciąć wieczorem, wysuszyć i zważyć, z drugą 
powtarza się toż samo rano. Z porównania 
tych dwu wag można z dostatecznem przy
bliżeniem oznaczyć ilości utraconego przez 
liść krochmalu w ciągu jednej nocy. W po
dobny sposób można także oznaczyć ilość no 
wo utworzonego krochmalu, robiąc obserwa
cyje wieczorem i rano. W  ten sposób znalazł 
autor, że 1 m. kw. liścia Helianthus, w ciągu 
jednej godziny w nocy, traci 0,964 gr. kroch
malu, a Cucurbita 0,828 gr.; przyrost zaś 
wagi krochmalu w ciągu jednej godziny dnia 
na 1 m. kw. u Helianthus wynosi 0,914 gr., a 
Cucurbita 0,68 gr. W. M.

— A z o 11 a. Caille starszy ogrodnik o- i  

grodu botanicznego w Bordeaux, rzucił w 
1879 r. kilka garści Azolla Carołiniana, a 
w 1880 r. A. filiculoides do bagnistych rowów 
około Bordeaux. Rośliny te tak się roz
mnożyły, że zajęły prawie wszystkie rowy, 
kałuże i sadzawki w całym departamencie 
Girondy. Tym sposobem powiększyły one 
francuską florę, a z powodu szybkiego rozmna
żania się zagrażają nawet w takichże miej
scach rosnącym roślinom, jak Lemna, Hydro- 
charis, Salvinia i innym. W. M.

Książki i broszury nadesłane do Redak
cyi Wszechświata.

—  D o m e y k o  I g n a c y ,  Członek czynny 
A k. Um. w Krakowie, Rzut oka na Kordylijery Chilij
skie i zawarte w ich łonie pokłady metaliczne. Odbit
ka z rozpraw A k. U m ., str. 1 14 , Tabl. I  litogr.

—  D o m e y k o  I g n a c i o  d o n ,  rector de 
la universitad, Estudio sobre las aguas minerales de 
Chile, (Studyjum  nad wodami mineraluemi chilijskiemi). 
Santiago, 13 7 1 , str. 6 2.

Kalendarzyk b iM ra ficz iiy ,
1 9-go Sierpnia 1 83 0 r. ur. Lotaryjusz Meyer, obe

cnie prof. uniw, w Tiibingen, chemik; wsławiony opra
cowaniem układu naturalnego pierwiastków chemiczny ch , 
którego zasady wyłożył w świetnćj książce ,;Die moder- 
nen Thecrien der Chemie**.

2 0-go Sierpnia 18 20 r. ur. Jan  Tyndall, znakomity 
badacz i popularyzator w dziale fizyki, obecnie prof. 
w Londynie.

2 1-go Sierpnia 1 7 86 r. ur. Michał Eugienijusz 
Chevreul, chemik, od 1833 r. członek Akademii F ra n 
cuskiej, najstarszy zapewne wiekiem ze współczesnych 
uczonych; wsławił sig szczególniej zbadaniem chemicznej 
natury tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (1 8 2 3), 
mieszka w Paryżu.

22-go Sierpnia 1802 r ., ur. Ignacy Domeyko; 
w 1822  r. otrzymał stopień magistra filozofii uniw. wi
leńskiego na oddziale matematycznym; w 1 83 1 udał się d0 
Paryża, gdzie między innymi słuchał Thfenarda i (>ay 
Lussaca, kształcąc się w chemii i mineralogii; w I 8 3 7 
przyjął zobowiązanie względem RzPlitej Chilijskiej, gdzie 
do 184 6 r. w Coquimbo, jako  profesor mineralogii 
i chemii, a następnie w Sant-Jago, jako  profesor, pó
źniej rektor uniwersytetu, oddał nieobliczone usługi kra
jowi chilijskiemu, zarówno kierując jego naukowością 
i szkolnictwem, ja k  odkrywając i czyniąc przystępnemi 
bogactwa mineralne Kordylijerów. Literatura fachowa 
posiada mnóstwo prac specyjalnych Domeyki; napisał 
prócz tego kilka podręczników chemicznych i m inera
logicznych, z których korzysta cała Ameryka południo
wa, a nadto niejednokrotnie zabierał głos w sprawach 
społecznych i politycznych chilijskich.

2 4-go Sierpnia 1 7 69 r. ur. Jerzy Cuvier, twórca 
szkoły w zoologii i założyciel paleontologii naukowej; 
um. 13 M aja 1 8 32 .

TreSC: Nowe poszukiwania nad wrażliwością na 
barwy zwierząt niższych i zwierząt ślepych, streścił Dr. 
Justyn Karliński. — Nowy nabytek flory krajowej, napi
sał dr. Fr. K am ieński.— O barwnikach z węgla kamien
nego napisał A . Matuszewski. — lizeez o cholerze pod 
względem przyrodniczym oraz stosunek dziennego roz
woju cholery z roku l 873 w Krakowie do współczes
nych opadów atmosferycznych, skreślił dr. Józef Rosta
fiński (dokończenie).— Rozmieszczenie kolorów w pań
stwie zwierzęcem przez M. K  — Kronika naukowa.__
Książki i broszury nadesłane do Redakcyi Wszechświata. 
—  Kalendarzyk bijograficzny.— Ogłoszenia.

W ydawca E. Dziewulski. R edaktor Br. Znatowicz.
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Z zapomogi Kasy pomocy dla osób 
pracujących na polu naukowem, wy
dane zostały następujące dzieła:

których Skład G łówny w  K sięgarni
E. WENDE i Sp.

T. H. H u x le y .

Wykład Bijologii Praktycznej.
Przekład A. Wrześniowskiego— Cena Rs. 1. |

w dziedzinie nauk matematycznych 
i przyrodniczych.

Rok I. — Cena Rs. 1.

N a rzecz K asy sprzedaję się : 
B o b ersk i W l.

Powstawanie gór i lądów.
Cena Kop. 25.

P A M I Ę T N I K  F I Z Y J O G B A F I C Z N Y
TOM  l¥ ZA ROK 1884

Z n a jd u je  s ię  p o d  p r a są  i z a w ie r a  n a s tę p u ją c e  p race:

w D ziale I  (M eteor o logi j a  i  H idrograń ja).
J. Kowalczyka, Wykaz spostrzeżeń meteorologicznych Obserwatoryjum Warszawskiego 

7. r. 1881 i 1882. Apol. Pietkiewicza, Zmienność roczna ciśnienia powietrzni w Warszawie 
(z tabl. litogr.). J. Jędrzejewicza, Spostrzeżenia stacyi meteorologicznej w Płońsku, w gubernii 
Płockiej, za rok 1883.

W  D zia le  I I  (Gieologija).
W. Kosińskiego, O badaniach gieologicznych, dokonanych w gubernii Kieleckiej i Ra

domskiej w ciągu lata roku 1880. A. Michalskiego, Zarys gieologiczny strony południowo-za- 
chodniej gubernii Kieleckiej (z mapą, kolorowaną i drzeworytami). W. Choroszewskiego, Po
szukiwania gieologiczne, dokonane w południowo-zachodnich okolicach Król. Polskiego, a prze
ważnie w górnej dolinie rzeki W arty przez prof. Ludw. Zejsznera w 1884 r. J. B. Puscha 
(tłum. Bronisł Rejchman), Nowe przyczynki do Gieogn.ozyi Polski, Y. Próba opisu bałtyckiego 
zagłębia oolitycznego. A. Michalskiego, Badania gieologiczne, dokonane w 1883 roku w pół
nocno-zachodniej części gubernii Radomskiej i Kieleckiej

JV D zia le  I I I  (B o tan ika  i  Zoólogija).
K. Łapczyńskiego, Wycieczka na Litwę i nad Bałtyk (z tabl. litogr.). B. Eichlera, Spis 

mchów liściastych, widłaków, skrzypów i paproci, zebranych w dobrach Międzyrzeckich, oraz 
trzech innych stanowiskach gub. Siedleckiej. W. Łopotta, Materyjały do flory ałgologicznej 
okolic Warszawy. Fr. Kamieńskiego, Nowa roślina flory polskiej. A. Wałeckiego, Przyczy
nek do fauny teryjologicznej kraju, Sminthus, (z tabl. litogr.). J. Sznabla, Opis nowych ga
tunków much krajowych. H. Dziedzickiego, Przyczynek do fauny owadów dwuskrzydłowych, 
gatunki rodzajów: Mycothera, Mycetophila, Staegeria (z 5 tabl. litogr.). Fr. OsterlofFa, Chrzą
szcze krajowe. R. Sobkiewicza, Roślinność i zwierzęta okolicy Żytomierza. A. ŚIÓsarskiegO, 
Zwierzęta zaginione (z rysunkami).

W D zia le  I V  (A ntropologija  i  E tnografija).
T. Łuniewskiego, Cmentarz starożytny w Czekanowie. L. Dudrewicza, Mogiły kamienne 

w Tkaczewie. J. Karłowicza, Chata polska (z rysunkami).

Komitet Redakcyjny Pamiętnika Fizyjograficznego stanowią:
P P . D r. T . Chałubiński, J .  Aleksandrowicz byty dziekan uniw., K. Deike, D r. L. Dudrewicz, E . Dziewulski,
K. Jurkiewicz b. dziekan uniw., S. K ram sztyk, A . SIósarski, J .  Trejdosiewicz prof. uniw., A . W ałecki, A. Wrześ-

niowski prof. uniw., Br. Znatowicz.

Prenumerata na tom IV -ty  Pamiętnika Fizyjograficznego wynosi rs. 5 dla Warszawy, 
oraz rs. 5  kop. 5 0  dla prowincyi z przesyłką

i może być nadsyłana pod adresem W y d a w n ic tw a  P a m ię tn ik a  F iz y jo g r a fic z n e g o ,
P o d w a le  2 .

Po wyjściu tomu zostanie ustanowiona cena księgarska na rs. 7 kop. 50.

4 o 3 b o jic u o  i ia p iu a i a 4 A n ry r.T ii 1 8 ? 4  r. D ruk J. B ergera, E lek to ra ln a  N r. 14.




