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JOWISZ,
napisał

D r .  J .  J  ę  d  r  z  e  j  e  w  i  c  z .

W końcu bieżącego miesiąca Sierpnia wy
nurzać się zaczyna z poza słońca jedna z naj
świetniejszych gwiazd nieba—planeta Jowisz. 
Ukryta dla oka przez letnie miesiące z tamtej 
strony słońca, obecnie w miarę postępu ziemi 
na jej drodze, zacznie pozornie odsuwać się 
od niego stopniowo, wschodząc z początku 
nad ranem coraz wcześniej a potem stano
wiąc ozdobę nocy zimowych. Blaskowi Jowi
sza jedna Wenus tylko dorównać może, mimo 
tego, źe jest on od ziemi daleko więcej odda
lony. Kiedy Jowisz znajduje się wraz z zie
mią z tej samej strony słońca, co w Lutym 
1885 roku będzie miało miejsce, wtedy jest 
jeszcze od niej o 78 milijonów mil oddalony, 
gdy zaś z przeciwnej strony słońca się znaj
duje, odległość jego dochodzić może do 130 
milijonów mil. Świetny blask planety przy 
tak wielkiej odległości każe się domyślać że

musi ona być daleko większą od ziemi, skoro 
w takiej ilości odbija światło słoneczne.—  
I  w samej rzeczy nasza ziemia wobec kuli 
Jowisza wygląda jak ziarno grochu przy po
marańczy. Średnica Jowisza jest jedenaście 
razy przeszło większa od średnicy ziemi i po- 
trzebaby około 1 200 kul ziemskich, aby 
utworzyć kulę, objętość Jowisza mającą. 
Przy tym ogromie jednak Jowisz jest sto
sunkowo lekki, to jest ma masę daleko mniej 
gęstą, tak że dośćby było 300 kul ziemskich 
położonych na szali, aby zrównoważyły co do 
ciężaru kulę Jowisza. Przypatrując się pla
necie przez lunetę przedewszystkiem spostrze
gamy przy niej 4 błyszczące księżyce, w po
dobny sposób obiegające dokoła niej jak 
księżyc ziemski dokoła ziemi. Drogi ich są 
stopniowo coraz odleglejsze a wskutek tego 
i czasy obiegu zwiększają się, tak, że gdy 
pierwszy księżyc kończy swój obieg w jeden 
dzień i 18 godzin, czwarty księżyc potrzebuje 
16 dni i 16 godzin aby cały swój obieg ukoń
czyć. Ta rozmaitość czasów obiegu wytwarza 
coraz nowe położenia księżyców około głó
wnej kuli a szybkość ich ruchów pozwala te 
zmiany w położeniu w ciągu parugodzinnej 
obserwacyi dostrzedz i ocenić. Księżyce te 
wchodząc w cień rzucony przez Jowisza
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ulegają zaćmieniom tak jak  księżyc ziemski 
i zaćmienia te większemi lunetami dają się 
z ziemi dostrzedz. Są one (prócz drugiego) 
większe znacznie od księżyca ziemi i dla tego 
mimo tak znacznej odległości dadzą się roz
poznać zapomocą małych zwyczajnych lunet 
polowych.

Widok samej kuli planety zapomocą tele
skopu jest wspaniały—wydaje się ona nieco 
owalną, spłaszczoną u biegunów, silnie błysz
czącą białem, nieco źółtawem światłem—na 
powierzchni kuli dają się spostrzegać smugi 
ciemniejsze brunatnawe, najwyraźniejsze w o- 
kolicach równika, mniej wybitne w pobliżu 
biegunów. Widok ich przedstawiony jest na 
fig. 1. Zmienia się on jednak często, bo 
smugi te są utworami atmosfery Jowisza 
i jak chmury ziemskie łatwo podlegają zmia-

Fig . i .

nom. Niekiedy znowu zjawiają się plamy 
bielsze od samej powierzchni planety i mocno 
błyszczące. Wszystkie one odbywają ruch 
od wschodu na zachód, który pochodzi od o- 
brotu około osi samej kuli wraz z atmosferą. 
Badanie ruchu takich plam doprowadziło 
właśnie do przekonania, że Jowisz tak jak 
i ziemia obraca się około swej osi—a czas 
tego obrotu okazuje się bliskim 9 godz. 55 
min., ale dla różnych plam nieraz o kilkana
ście sekund różnym. Dowodzi to, że plamy 
te jako chmury obracają się wprawdzie wraz 
z całą atmosferą, ale obok tego pchane p rą 
dami atmosferycznemi zmieniają nieraz miej
sce i dla tego nie mogą ściśle wskazać czasu 
obrotu samej kuli, tak, że powyższa cyfra 
jest średnią z obserwacyi różnych plam otrzy
maną.

Ten krótki, bo niecałe dziesięć godzin wy
noszący czas obrotu jest dniem Jowiszowym 
różniącym się wiele, jak  widzimy, od dnia

ziemskiego mającego 24 godzin. Ponie* 
waż do całkowitego obiegu około słońca J o 
wisz potrzebuje prawie 12 lat, przeto rok J o 
wiszowy ma 10 455 dni. Jeśli przytem przyj
miemy pod uwagę, że nachylenie osi planety 
jest prawie prostopadłe do płaszczyzny jego 
drogi, kiedy oś ziemi jest mocno nachyloną, 
tem większą wtedy spostrzeżemy różnicę wa
runków fizycznych tych dwu światów.

Wskutek niezmiennego w jednę stronę 
nachylenia osi ziemi wytwarzają się cztery 
pory roku, bo pewna miejscowość w coraz 
innem względem słońca znajduje się położe
niu, na Jowiszu tymczasem prostopadłość 
osi uniemożebnia istnienie jakichkolwiek pór 
roku, bo przez cały 12 letni obieg planeta 
znajduje się w jednakowej względem słońca 
pozycyi—dzień jest zawsze równy nocy, tak 
jak  na ziemi podczas wiosny. Nie należy je 
dnak wcale przypuszczać, że na Jowiszu trwa 
ciągle jednostajna pora naszej wiośnie odpo
wiednia. Zmiany jakie w plamach spostrze
gamy, prowadzą nas do zupełnie odmiennego 
przekonania. Smugi zwykle widywane na 
równiku, jako kłębiące się chmury ogro
mnych rozmiarów, nieraz zupełnie znikają 
zastąpione pasem jednostajnej atmosfery, jak 
to było w roku 1877, za to inne pokazują 
się na obu półkulach. Niekiedy znowu jaś
niejsze błyszczące punkty, jakby wybuchy, 
przez długi czas pozostają niezmienione i na
raz znikają zupełnie. Zresztą co kilka lat 
spostrzegamy na tarczy planety inny rodzaj 
plam, odróżniający się od tamtych. Jedna 
z takich plam, tak zwana plama czerwona, ob
serwowana w roku 1880, trwała przez lat 
parę, barwa jej ceglasto-czerwonawa wyra
źnie odróżniała się od brunatnego zabarwie
nia wszystkich innych—była ona owalno-po- 
dłużną i przez czas trwania prawie nie zmie
niała miejsca na półkuli południowej, w koń
cu zmniejszając się w długości znikła zupeł
nie. Robiła ona wrażenie, jakby skondenso
wana atmosfera planety rozpuszczoną była 
w tem miejscu działaniem jakiegoś stale wy
dobywającego się prądu cieplejszego, pozwa
lając wejrzeć przez to przejrzyste miejsce 
w głębsze warstwy atmosfery. Rozbiór spek
tralny światła Jowisza dokonywany przez 
Secchiego, Hugginsa, Yogla i innych nie dał 
wprawdzie zbyt wielkich rezultatów, wykazał 
jednak, że choć światło jego jest tylko odbite
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od słońca, jednak przechodzić musi przez a t
mosferę gęstą, bo zawiera silniejsze prążki 
absorpcyjne, szczególniej w części widma 
czerwonej; według Vogla zależą one prawdo
podobnie od obecności pary wodnej w atmo
sferze Jowisza. Wszystkie rzeczone zmiany, 
odbywające się na tak wielką skalę w atmo
sferze Jowisza, wskazują na nim znaczne roz
winięcie ciepła. Są one bezpośredniemi te 
goż ciepła skutkami. Tymczasem w odległo
ści Jowisza od słońca sto milijonów mil wy
noszącej, działanie słońca jest tam bardzo 
słabe, a ilość ciepła jest zaledwie y30 częścią 
tego jakie ziemia odbiera. Wobec tego 
nastręcza się sam z siebie wniosek, że zapasy 
ciepła muszą w samej planecie tkwić cd czasu 
przypuszczalnego stanu rozpalenia, właściwe
go niegdyś wszystkim planetom. Stan Jowi
sza dziś może być podobnym do tego stanu 
ziemi, w którym taż przechodziła pierwsze 
gieologiczne przemiany pod wpływem ciepła 
wewnętrznego, kiedy oceany, gorące jeszcze, 
parowały gwałtownie, wytwarzając masy gę
stych naelektryzowanych chmur i spadając 
w postaci ulewnych deszczów na rozgrzaną 
jeszcze skorupę, znowu się zmieniały w parę 
przepełniającą atmosferę i kiedy woda wsią- j 
kając w warstwy rozpalone, zamieniona ich 
gorącem w parę, sprawiała wybuchy wulkani
czne, niemogące pod względem wielkości iść 
w porównanie z małemi wulkanami dzisiej- 
szemi.

Stopnia rozgrzania Jowisza nie jesteśmy 
w stanie bliżej nad to przypuszczenie określić, 
wiemy że nie może być tak rozpalonym aby 
dawał silne światło własne, bo wtedy księżyce 
jego nie mogłyby podczas zaćmień pozosta
wać niewidzialnemu Powyższe jednak dane 
dowodzą w każdym razie temperatury daleko 
wyższej aniżeli na ziemi i istnienia wybuchów 
rozgrzanych i świecących. Ozy w tej tempe
raturze możebne jest już istnienie jakichś 
istot organicznych—nie wiemy, nie jest ono 
nieprawdopodobnem, ale przy tym jeszcze sto
pniu rozgrzania bardzo wątpliwem. Istoty 
zresztą mogące żyć na Jowiszu musiałyby 
posiadać organy zupełnie różne od stworzeń 
ziemskich, bo masa Jowisza 300 razy większa 
od ziemi wywiera przyciąganie w odpowie
dnim stosunku powiększone na wszystkie u- 
twory będące na powierzchni. Zwierzę wa
żące 100 funtów na ziemi ważyłoby na Jowi

szu 281 funtów i musiałoby posiadać inny zu
pełnie organizm, aby życie jego było mo- 
żebnem.

Ziemia widziana z Jowisza, to jest z odle
głości około stu milijonów mil, przedstawiała
by się jako gwiazdka drobna, zaledwie do
strzegalna, oscylująca około słońca, wydają
cego się stamtąd 25 razy mniejszem niż z zie
mi, wskutek tego i światło nieba stamtąd 
wydaje się daleko słabszem—a 4 księżyce 
szybko obiegające urozmaicają jeszcze bar
dziej widok dnia i nocy. W okolicach rów
nikowych zaćmienia słońca przez księżyce są 
bardzo częste—z ziemi widać je jako okrągłe 
cienie przechodzące po tarczy w kierunku 
ruchów księżyców—sam księżyc cień rzuca
jący z trudnością tylko dostrzegać się daje, 
bo sam oświetlony przez słońce niewiele od 
oświetlonej tarczy planety się różni. Zaćmie
nia księżyców, wchodzących w cień przez kulę 
Jowisza rzucony, również są częste i nieraz 
kilka jednocześnie księżyców znajduje się 
w zaćmieniu. Z ziemi to zaćmienie daje się 
doskonale widzieć lunetami—błyszczący księ
życ zbliża się. ku cieniowi niewidzialnemu 
i w jednej prawie chwili znika z oczu pogrą
żywszy się w cień—po paru godzinach niewi- 
dzialności, tak samo nagle występując z cie
nia, ukazuje się oku znowu jako błyszcząca 
gwiazdka.

Cały układ Jowisza postępujący w prze
strzeni wraz z otaczaj ącemi go księżycami 
przedstawia w miniaturze układ planetarny, 
w którym sama kula planety jest niejako 
słońcem, utrzymuj ącem siłą przyciągania 
wszystkie cztery satelity na ich drogach. Ob
serwowanie zaćmień księżyców Jowisza dało 
powód do ważnego odkrycia fizycznego. Obli
czono mianowicie chwilę wejścia w cień i ta
kiegoż wyjścia księżyców na cały rok,—gdy 
je jednak następnie obserwowano pokazało się, 
że chwile te spóźniały się dość znacznie. Gdy 
ziemia tak jak ją  widać na fig. 2 w punkcie 
Z, była z tej samej strony słońca co i Jo 
wisz J ,  wtedy zabłyśnięcie księżyca K  wycho
dzącego z cienia Jowisza c, zgadzało się z wy
rachowaniem, gdy zaś ziemia ruchem swym 
przeszła na przeciwną stronę słońca do punk
tu Z', wtedy chwila wyjścia księżyca z cienia 
przypadała 16 minut przeszło później niż być 
powinno, Olauf Romer astronom duński 
pierwszy objaśnił to zjawisko—ponieważ świa'
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tło jako ruch fal świetlnych eteru potrzebuje 
pewnego czasu do przejścia od księżyca K  do 
ziemi Z, przeto oczywiście gdy ziemia będzie 
w punkcie Z ' światło będzie potrzebowało 
biedź o tyle czasu więcej ile potrzeba do

Fig . 2.

przebycia ZZ ' to jest prawie średnicy drogi 
ziemskiej X X '. Średnica ta wynosi 40 milijo
nów mil a ściśle obrachowany czas spóźnienia 
odpowiedni odległości X X '— 16 minut i 26 
sekund. Stąd za pomocą prostego dzielenia 
łatwo obliczono, źe światło w ciągu 1 sekundy 
czasu przebiega 41 930 mil gieograficznych. 
Ponieważ odległość Jowisza od ziemi to jest 
J Z  (fig. 2) wynosi najmniej 78 milijonów mil, 
przeto do przebycia tej przestrzeni światło 
potrzebuje około pół godziny czasu, wszystkie 
więc zjawiska, które na Jowiszu spostrzega
my, w pół godziny dopiero po icb powstawaniu 
mogą dojść do naszej świadomości—gdy zaś 
ziemia znajduje się w punkcie Z', spóźnienie 
to 3 kwadransów dochodzi. Przy wielkich roz
miarach wszechświata daleko przewyższają
cych odległość Jowisza, wszystkie zjawiska na

dalekich światach dostrzegane przedstawiają 
nam właściwie ich przeszłość—tem odleglej
szą, im więcej czasu potrzebuje światło dla 
dojścia od nich do naszych oczu.

Wiadomość o nieprawidłowem pierzeniu 
się niektórych ptaków,

przez

y /Ł .  K a c z a n o w s k i e g o .

Pierwszy Pallas podał wiadomość o nie- 
zwykłem wypierzaniu się trzech ptaków wo
dnych: czerwonaka, łabędzia dzikiego i gęsi 
dzikiej zwyczajnej, polegającem na tem, że 
ptaki te w czasie pierzenia się zrzucają naraz 
wszystkie lotki i są niezdolne do lotu przez 
cały czas, dopóki im wszystkie nie odrosną. 
W normalnem pierzeniu się. ptaków lotki 
zmieniają się stopniowo, zaczynając od środ
kowych drugorzędnych, czyli przedramienio
wych, a gdy im te podrosną do pewnego sto
pnia, wypadają dalsze z obu stron pierwszych, 
na końcu zaś samym pierzenia się zmieniają 
się skrajne pierwszorzędne. Przy takiem to 
wypierzaniu się ptaki nie tracą zdolności do 
lotu, chociaż w tej porze lot ich nie jest tak 
szybki i wytrzymały j ak w innych porach i 
wogóle mniej wówczas latają, a przynajmniej 
nie odbywają dalszych podróży. Niektóre 
z ptaków wędrownych niemając czasu na od
bycie całkowite tej funkcyi przed odlotem, 
przerywają ją  i odlatują na dalszą wędrówkę 
z częścią środkową w skrzydłach nową i cał
kowicie odrośniętą, gdy inne pióra a miano
wicie lotki pierwszorzędne zostają im dawne 
nietknięte na całą podróż. Na zimowisku 
dopiero w ciepłych krajach uzupełnia się pie
rzenie, lecz są wypadki, źe niektóre przylatu
ją do nas z wiosny w piórach z dwu odzieży, 
o czem łatwo można się przekonać po kolorze 
tych piór ciemnym lub wypłowiałym, po świe
żości lub zużyciu chorągiewek i końcówek; zo
stają z takiemi piórami przez cały czas lęgo
wy i dopiero zmieniają pozostałe im dwuletnie 
pióra wraz z przeszłorocznemi w epcce wła
ściwej pierzenia. Najczęściej i najłatwiej 
można to obserwować na bekasach i ptakach 
drapieżnych w epoce ich wędrówek.
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Do ptaków podanych przez Pallasa dodał 
jeszcze dwa inne gatunki Gerbe, w artykule 
pomieszczonym w K,evue de Zoologie z roku 
1875, to jest alkę północną (Alca arctica L.) 
i nura czarnoszyjnego (Colymbus arcticus L.).

P. Gerbe przekonał się o tem na wielu o- 
kazach złowionych na brzegach francuskich 
i dostawionych drowi Marmottanowi do jego 
kolekcyi. W relacyi tej podane są wszystkie 
szczegóły detalicznie i objaśnione figurą 
skrzydła alki. Widać z tego, że naraz wy
padły wszystkie lotki pierwszo i drugorzędne, 
prócz pierwszej zdrobniałej, jak również wiel
kie pokrywy lotek pierwszorzędnych, gdy 
wszystkie wielkie pokrywy lotek drugorzęd
nych zostały na miejscu. Świeżo wyrastające 
pióra są prawie w jednakowym stopniu roz
woju, prócz nadlotek pierwszorzędnych, które 
jak się widocznie okazuje musiały wypaść da
leko pierwej niż lotki, gdyż ich rozwój jest 
nierównie więcej posunięty. Co się tyczy nura 
czarnoszyjnego, autor widział tylko jeden o- 
kaz tak samo dostawiony do zbioru dra Mar- 
mottana i przekonał się na nim, że pierzenie 
się skrzydła odbywa się u tego ptaka nieco 
inaczej niż u alki, t. j. że traci równocześnie 
lotki pierwszorzędne wraz z ich satelitami 
(dużemi pokrywami) i wszystkiemi innemi od- 
powiedniemi pokrywami, tak wierzchniemi 
jak i spodniemi skrzydeł, gdy lotki i pokrywy 
drugorzędne zostały na swojem miejscu nie
tknięte. W stanie podobnym tak samo jak 
alka ptak staje się niezdolnym do lotu. Pie
rzenie to u obu wymienionych ptaków odby
wa się z wiosny, przed czasem gdy ptaki te 
udają się na północ dla odbycia lęgu, gdy 
inne czy to pierzące się prawidłowo, czy wy
jątkowo jak kaczki i t. p. pierzą się po lęgu, 
czasami równocześnie z potomstwem.

Dziwna rzecz, że dotąd w literaturze orni
tologicznej nie było żadnej wiadomości o pie
rzeniu się kaczorów gatunku najpospolitszego 
żyjącego wszędzie między nami w stanie dzi
kim i zmienionym na ptaka domowego. Pier
wszą o tem wiadomość podał dopiero baron 
d’Hamonville, w Bulletin de la Societe Zoolo- 
gique de France z r. 1884, str. 101.

W iadomemjest u nas każdemu dobremu 
myśliwemu, że kaczory dzikiej kaczki (Anas 
boschas L.), tracą naraz wszystkie lotki i są 
wówczas niezdolne do lotu. Gdy kaczki u- 
kończą składanie jaj i osiądą na gniazdach

skrycie przed kaczorami, samce łączą się w 
małe stadka i uganiają się wspólnie za spó- 
źnionemi samicami, lub temi, które pierwszy 
swój lęg utraciły i przygotowują się do po
wtórnego. Stadka te stopniowo się zwiększa
ją i stają się niekiedy bardzo licznemi. N a
stępnie w Czerwcu znikają i nigdzie njewidać 
latającego kaczora przez cały prawie Lipiec. 
Idą bowiem na cały ten czas na wielkie wo
dy, a mianowicie na stawy obszerne i mocno 
zarośnięte trzciną, łoziną i innemi wodnemi 
roślinami, na jeziora podobne i mocno zalane 
bagna pokryte gęstą roślinnością. Tam to 
odbywają spokojnie pierzenie zrzuciwszy naraz 
wszystkie lotki i dopoki im one całkowicie 
nie odrosną, wiodą tam żywot bardzo tajem
niczy, nigdy się nie odzywają i nie pokazują 
się na czystej wodzie, a przed napaścią nur
kiem między zaroślami uchodzą. W  takim 
stanie kaczor jest bardzo trudny do wyśledze
nia, pies może go tylko schwytać gdy się na 
miejsce płytkie zapędzi, co się rzadko zdarza.

Samice tego gatunku pierzą się sposobem 
normalnym i w porze właściwej ogólnemu 
pierzeniu się ptaków, z tego też powodu nie 
tracą wcale ani na chwilę zdolności do lotu.

Fakt ten znany jest tylko w tym gatunku, 
zdaje się jednak, że wiele innych kaczek, je
żeli nie wszystkie temuż samemu prawu pod
legają. P. Godlewski, towarzysz dra Dy
bowskiego w ciągu całej eksploracyi Syberyi 
wschodniej, zapewnił mnie, źe samce wielu 
kaczek, jak krzyżówki, cyranki, cyraneczki, 
rożeńca i płaskonosa łączą się tam w końcu 
pory niesienia jaj w ogromne stada, przeby
wają na wodach czystych i często latają, na
stępnie znikają całkowicie. Ponieważ fakt 
ten wcale go wówczas nie obchodził, znał go 
bowiem z kraju, nie zwracał nań przeto uwagi, 
lecz zapewnia, że znajdował kaczory o skrzy
dłach całkowicie lotek pozbawionych, krzy
żówki (A. boschas) i cyranki (A. querquedu- 
la), schwytał nawet razu jednego samca tej 
ostatniej o skrzydłach bez lotek, tak samo 
jak u krzyżówek. Przypuszczać przeto mo
żna, że gatunki właściwych kaczek temuż sa
memu prawu podlegają.

Co się tyczy podgorzałek (Platypus) p. Go
dlewski nie może nic równie stanowczego po
wiedzieć, utrzymuje nawet przeciwnie, że wi
dywał między niektóremi z nich, jak  Fuligula 
Baeri i Clangula glaucion (gągoł), dużo lata -
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jących w porze, w której kaczki właściwe 
wcale się nie pokazują i rozpoznawał między 
niemi obiedwie płci.

Prawo to zdaje się także stosować i do nie
których gatunków gęsi. P. Godlewski widywał 
często gęś długoszyjną (Anser cygnoides) na 
różnych wodach Syberyi wschodniej, a szcze
gólniej na rzece Arguni, gdzie zdarzyło mu 
się kilkakrotnie pędzić łódką na wodzie stado 
młodych wraz z parą rodziców, a nigdy nie 
postrzegł, aby się które z tych ostatnich na 
skrzydłach porwało. Zdarzyło mu się także 
wypędzić je na ląd i chwytać rękami, zaró
wno młode jak i stare, a wszystkie miały 
skrzydła niezdolne do latania. P. Godlewski 
nie dochodził płci ptaków złowionych, lecz 
wnosi, że ponieważ gąsiory znajdują się stale 
w towarzystwie swej rodziny, tak samo jak 
samice, obie więc płci mogą podlegać jedno
stajnemu prawu.

Do sześciu więc gatunków wymienionych 
przez naszych poprzedników przybywają na 
pewno z obserwacyi p. Godlewskiego dwa 
inne, to jest cyranka i gęś długoszyjną.

Wszystkie wykazane dotąd gatunki należą 
do ptaków wodnych, prócz czerwonaka zaj
mującego pośrednie stanowisko między dwo
ma rzędami, ptaków pływających i brodzących 
i zaliczanego przez jednych systematyków do 
jednej z tych grup, a przez innych do drugiej. 
W  każdym jednak razie obyczaje ma bardziej 
wodne niż brodzące.

Z mojej strony mogę zacytować jednego | 
ptaka lądowego w całem znaczeniu—cietrze
wia, zachowującego się pod tym względem 
tak samo jak krzyżówka. Samce tego ga 
tunku po skończonej grze wynoszą się w 
Czerwcu w gąszcza lasów, chróstów i w bagna \ 
gęstą trawą zarosłe na cały czas pierzenia. 
Tak samo jak kaczory tracą naraz wszystkie 
lotki a prócz tego i sterówki, nie mogą więc 
latać dopóty, dopóki im takowe nie odrosną, 
co ma dopiero miejsce w połowie Lipca. Zna
łem już fakt ten w młodości mojej z opowia
dań myśliwych, którzy dają ptakowi wówczas 
tęż samą nazwę wypiorą co i kaczorowi. P ó 
źniej trafiło się kilka razy, że mój pies schwy
tał takiego cietrzewia w legowisku, co mnie 
mocno drażniło, gdyż pozbawiało przyjemno
ści strzelania do tego pięknego ptaka. Nie 
zwracałem jednak nigdy wówczas uwagi na 
szczegóły podobnego wypierzania się skrzy

deł, wiem tylko, źe traci wszystkie lotki i ste
rówki, lecz nie wiem, czy tak równocześnie jak 
to wykazał Gerbe u alki, czy też w mniej 
więcej bliskich odstępach i czy równocześnie 
z lotkami wypadają mu nadlotki.

Cieciorka pierzy się w sposób normalny, 
stopniowo zaczynając od lotek środkowych 
w skrzydle a kończąc na skrajnych pierwszo
rzędnych, dla tego też może ciągle latać w tej 
epoce, nie tak wprawdzie bystro jak w innych 
czasach, bo też i nie potrzebuje wtenczas od
bywać dalszych przelotów.

Muszę tu także dodać i tę okoliczność, że 
jedyna orzechówka, którą wśród lata u nas 
spotkałem w Lipcu, gdy już młode jarząbki 
były wdarte strzału, miała skrzydła tak lotek 
pozbawione, że wcale latać nie mogła, skaka
ła tylko po gałęziach wśród lasu i znajdowała 
się dość wysoko gdy ją  ubiłem. Wątpię, aby 
podobne wypierzenie się było prawidłowem, 
łatwo bowiem można zrozumieć podobną wła
ściwość u ptaka ziemnego i wodnego, lecz 
dla ptaka gałęziowego jakim jest orzechówka 
prawo takie zdawałoby się niestosownem. 
Przesądzać jednak niemożna.

Rozpisałem się tu może zaobszernie, lecz 
zrobiłem to dla zwrócenia uwagi naszych 
przyrodników i oświeconych miłośników polo
wania, mających sposobność badania tej kwe
styi bardziej szczegółowo, dla wyjaśnienia no
wych faktów nieznanych dotąd w nauce o 
tem nieprawidłowem pierzeniu się niektórych 
ptaków i zbadania, czy to tylko samce w nie
których rodzajach i gatunkach lub obie płci 
takiemu prawu podlegają. Wiemy dotąd na 
pewno, że kaczory i koguty cietrzewi wypie- 
rzają się tak gwałtownie, gdy samice są cią
gle podczas tej operacyi lotne, lecz dla wszyst
kich innych cytowanych powyżej ptaków 
faktu tego nie zauważono.

Powstawanie raf koralowych.

Nowe fakty zdobyte w ostatnich latach 
przez Murraya (1880, ekspedycyja Challen- 
gera), C. Sempera (1880), A. Agassiza (1883) 
i innych, nietylko zachwiały główne podsta
wy głośnej teoryi Darwina o powstawaniu 
ra f koralowych i odjęły jej znaczenie wska-
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znika gieologicznego w kwestyi wiekowych 
obniżań i podnoszeń się większych przestrzeni 
powierzchni ziemskiej, lecz nawet same te 
zjawiska podały w wątpliwość. Murray np. 
wcale ich nie uznaje. Podnoszenia, których 
dość liczne mamy dowody, uważa za skutki 
sił wulkanicznych (konsekwentnie podobnież 
musimy się zapatrywać i na obniżanie) z czem 
zdaje się zgadzać i A. Agassiz. Zdaniem 
Murraya wszystkie prawie wyspy oceanowe 
są pochodzenia wulkanicznego i jest więcej 
niż prawdopodobne, że wszelkie podmorskie 
wzniesienia i szczyty taki sam mają początek, 
w każdym razie nie przedstawiają resztek ob
niżających się lądów, jak twierdzi Darwin. 
Na korzyść takiego poglądu przemawia ten 
ważny fakt, że na wyspach koralowych ocea
nu Spokojnego i Indyjskiego, nie spotykamy 
wcale minerałów charakteryzujących skały 
krystaliczne innych mas lądowych, lecz skła
dają się one wyłącznie z materyjałów wulka
nicznych oraz wapienia koralowego.

W jaki zaś sposób wszelkie wzniesienia 
wulkaniczne, bądź wystające nad powierzch
nią morza, bądź ukryte w niem, stają się sie
dliskiem korali rafowych, które jak wiadomo 
żyją w granicach 8—20 stóp głębokości, a 
nawet zdaniem A. Agassiza na południowych 
brzegach Florydy nie głębiej 7, a najwyżej 
już 10 stóp, Murray objaśnia tak: 1) jeśli 
wzniesienia te wystają nad powierzchnię mo
rza, to będąc złożone z materyjału wulkani
cznego, a więc nader kruchego i słabo ze sobą 
spojonego, z łatwością ulegają niszczącemu 
działaniu powietrza, przedewszystkiem zaś 
fal morskich i z czasem zostają zrównane 
z poziomem morza, właściwie dolną granicą 
fal, tworząc w ten sposób podwodną wynio
słość odpowiednią już dla osiedlenia się ko
rali; 2) jeśli zaś wzniesienia owe ukryte są 
głębiej pod powierzchnią, to skutkiem opada
nia i nagromadzania się na nich resztek zwie
rzęcych, wyłącznie prawie w postaci wapien
nych muszli, skorup i t. p., wznoszą się z cza
sem do wymaganej przez korale rafowe wyso
kości. Ma się rozumieć, niema tu mowy o 
znacznych głębokościach (niżej 2 000 stóp), 
w których opadające resztki wapienne zostają 
zupełnie rozpuszczone i niszczone przez wodę 
morską, zawierającą ogromną ilość kwasu 
węglanego, co też poniekąd staje się z niemi 
już podczas powolnego opadania. Powsta

wanie wzniesień podmorskich w taki właśnie 
sposób daje się łatwo zrozumieć wobec no
wych faktów, stwierdzających ogromne boga
ctwo fauny pelagicznej, szczególnie w pew
nych miejscowościach; to też poglądu tego 
bronią także A. Agassiz i C. Semper.

Powstawanie atolów i raf tamowych, które 
zdaniem Darwina, mają być dowodem opusz
czania się, ma miejsce jak to wykazał Mur
ray dla raf tamowych Tahiti, a O. Semper— 
dla zachodnio-południowego brzegu archipela
gu Palau (na wschód od Filipinów), właśnie 
przy podnoszeniu się. Godnem jest uwagi, 
że w małym tym archipelagu na przestrzeni 
zaledwie 80 mil morskich spotykamy wszyst
kie 3 rodzaje raf, gdy tymczasem żadnych 
śladów obniżania się niema. Przeciwnie na
wet, są jawne dowody podnoszenia się połu
dniowego końca, w skutek czego uważa O. 
Semper południowe wyspy jego, za prawdziwe 
atole dawniejsze, wyniesione obecnie na 400— 
500 stóp nad poziom morza. Już L. Agassiz 
(1851) zauważył, że powstawania ra f  tamo
wych na południu Florydy nie można objaś
nić zapomocą opuszczania się, a świetne po
szukiwania A. Agassiza wykazały, że połu
dniowy koniec półwyspu tego w nowszym eo- 
cenicznym peryjodzie wyniesiony został nad 
poziom morza w postaci długiego niskiego 
grzbietu, ciągnącego się na południe pod po
wierzchnią morza; poszukiwania te dowiodły 
dalej, że cała przestrzeń pomiędzy środkową 
Ameryką, Jamajką, koło brzegów Jukatanu, 
Hondurasu i t. d. aż do Kuby okazuje mocno 
wulkaniczny charakter, a wreszcie stwierdziły 
nadzwyczajne bogactwo tej miejscowości pod 
względem fauny. Archipelag Chagos, który 
Darwin uważa za resztki lądu, pogrążającego 
się z tak nadzwyczajną szybkością, że korale 
nie były w stanie zdążyć za nią ze swemi bu
dowlami i utworzyły atole podwodne, zdaniem 
Murraya jest właśnie dopiero w fazie tworze
nia się. Powstanie obszernych atolów z piasz- 
czystemi płaskiemi wyspami w środku tłuma
czy on zlewaniem się (skutkiem rozrastania 
się) ze sobą pewnej ilości mniejszych raf, le
żących na wspólnem plateau podwodnem, 
zniszczeniem ich części środkowych (wiadomo 
bowiem (Chamisso, Darwin), że prawdziwe 
korale rafowe najlepiej rozwijają się i naj
szybciej narastają od strony zewnętrznej ra 
fy, centralne zaś prędko giną, a wapienne
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ich szczątki zostają niszczone przez wodę 
morską) i nagromadzaniem się w tem miejscu 
piasku. W ten sposób objaśnia on teź rafy 
wysp Maledywskich, Lakedywskich i K aro
lińskich.

Wszyscy trzej przytoczeni wyżej badacze 
zgadzają się na to, że panujące pojęcia o nad
zwyczajnej głębokości na zewnątrz atolów i 
raf tamowych, z której podnoszą się one pra
wie pionowo, jako też, co za tem idzie, o nad
zwyczajnej miąszości ich są nader niepewne 
i przesadzane. Murray wykazał, że zewnę
trzny brzeg raf tamowych Tahiti nie spoczy
wa bezpośrednio na właściwem dnie mor- 
skiem, lecz na grubej warstwie z brył m ar
twych korali, odłamywanych od rafy nieu- 
stannem działaniem morza, pod którą dopie
ro znajdujemy lekko pochyłe dno, pokryte 
piaskiem koralowym. Podobne niszczenie raf 
przez samo morze w ogromnych rozmiarach 
stwierdził A. Agassiz dla raf Florydy. Oko
liczność ta tłumaczy nam rozrastanie się raf 
nazewnątrz i jednocześnie daje nam nowy 
punkt wyjścia w ocenianiu ich miąszości.

Wreszcie tworzenie się lagun i kanałów 
rafowych przemawiałoby za teoryją opusz
czania się, gdybyśmy nie znali: 1) rozpusz
czającego i wymywającego działania wody 
morskiej na martwe korale i 2) szybkiego 
wymierania t. z. centralnych korali rafowych. 
W  lagunach i kanałach zaś, jak  to wykazał 
C. Semper, istnieją zwykle prądy wody, czę
stokroć nawet dość silne, za dowód czego 
może służyć ukształtowanie dna, które nie 
jest wcale, jak  zazwyczaj sądzą, równomier
nie głębokie i płaskie, lecz obniża się ku 
środkowi i przedstawia cały systemat rozga
łęziających się od głównych kanałów odpły
wowych wyżłobień.

Naostatek, bardzo ważnym czynnikiem, 
wpływającym na charakter i kształt raf wo
góle, którego znaczenie podniósł i należycie 
ocenił O. Semper, są prądy morskie. Bada
jąc w wielu miejscach rafy Filipinów i wysp 
Palau, zauważył on, że te znajdują się w za
leżności od kierunku prądów, mianowicie, że 
płaszczyzna rozrastania się korali jest zawsze 
ukośnie pochyloną do kierunku prądu; jeśli 
zaś prąd przechodzi koło rafy bokiem, to ta 
rośnie zupełnie pionowo. Powstawanie nad
brzeżnych raf (co według Darwina ma miej
sce przy podnoszeniu się lub spokoju) wscho

dniej strony archipelagu Palau, tłumaczy on 
jedynie tem tylko, że zmierzający ku niej 
prąd równikowy nie pozwala rafom na pio
nowe wzrastanie i utworzenie kanałów po
między sobą a lądem.

(Kosmos, t. I ,  zesz. 3 , 188 4 ). M. K.

OGÓLNE POJĘCIA 0  PYŁKACH
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W  POW IETRZU

I 0 ICH ZNACZENIU, 

skreślił 

Józef Natanson.

23. Pasorzyty i choroby. Kwestyja sarno- 
rodztwa, po pracach Pasteura, ma jeszcze 
swój niejako epilog historyczny. Zanim je 
dnak epilogiem tym się zajmiemy i przejdzie
my do bardziej wydatnych, choć nie zwycięs
kich w walce, następców a raczej epigonów 
Poucheta, musimy, chronologicznego chcąc 
przestrzegać porządku, przejść na czas pewien 
od dogorywającej walki o samorodztwo, do 
kwestyi chorób, o których już wyżej była mo
wa (§ 18), a w dziedzinie których ważne około 
tego czasu, t. j. w epoce Poucheta i Pasteura 
dokonane były odkrycia.

Jakkolwiek fakt, że śnieć pszenicy spowo
dowaną jest przez osiedlanie się grzybków 
pasorzytnych, przy prądach naukowych, pa
nujących w zeszłem i na początku bieżącego 
stulecia, nie wywołał postępu w ogólnych po
glądach na istotę chorób zaraźliwych, nie 
mógł jednak wgbec posuwającej się naprzód 
wiedzy, pozostać izolowanym w nauce. Po
częto odkrywać choroby zwierząt, mianowicie 
owadów (muskardyna jedwabnika, pomór 
much i t. p.), które podobnież okazały się 
wynikiem obsiadania organizmu zdrowego 
przez różne pasorzytne grzybki. I  to jednak 
nie podsunęło ludziom szerszych poglądów na 
istotę zaraźliwości wszystkich chorób. D o 
piero odkrycie przez Tulasnea (1847—54) i de 
Baryego (1853) pełnego przebiegu rozwoju 
grzybków rdzawnikowatych i śnieciowatych, 
wykazanie złożonej natury tego rozwoju, za
chodzącego na dwu odmiennych roślinach
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naprzemian. a dziwnie analogicznego z dowie
dzionym w tymże czasie (1852) przez Kiichen- 
meistra rozwojem tasiemców (żyjących w po
staci węgrów w innem zupełnie zwierzęciu)— 
te fakty dopiero kazały zastanowić się nad 
sposobem propagowania się elementów cho
roby i poprowadziły dociekania przyrodnicze 
na te same znów tory, na których prawdy 
szukali Kirchner, Linneusz i inni. Nie szło 
już tyle o choroby zaraźliwe zewnętrzne, co 
do których zgadzano się, iż są dziełem grzyb
ków i przenoszone zapomocą zarodników w 
powietrzu; lecz zastanawiano się raczej nad 
propagowaniem się chorób zaraźliwych 
wewnętrznych, nad chorobami krwi u 
zwierząt i u ludzi, nad złośliwemi chorobami
0 mniej lub więcej wyraźnym epidemicznym' 
charakterze, których natura dotąd zupełnie 
była zagadkową. Lecz jeszcze w 1670 roku 
wyrzekł Boyle, znakomity angielski lekarz- 
patolog, że zrozumienie natury r ó ż n y c h  
c h o r ó b  jak np. gorączki i t p., daleko ła- 
twiejszem będzie dla tego, kto zna i rozumie 
naturę fermentacyi, niż dla człowieka ze zja
wiskiem tem nieobeznanego. Bystry umysł 
widział i przeczuwał niejako łączność między 
fermentacyją a różnemi (udzielającemi się) 
chorobami, łączność, jak zobaczymy istotną. 
Wyrzeczenie to nietylko samo przez się słu- 
sznem jest i zasadnem, ale co więcej, to pod 
względem historycznego rozpoznania obu 
tych przedmiotów było niejako proroczem. 
Wyjaśnienie fermentacyi o bardzo niewiele 
miało wyprzedzić odkrycia w dziedzinie etyjo- 
iogii ważnych, dotąd zagadkowych chorób, a 
zrozumienie fizyjologicznej strony fermenta
cyi w pierwszorzędnym stopniu wptynęło a 
przynajmniej dało pochop do zbadania etyjo- 
logii różnych chorób.

24, Początki etyjologii. Początek odkryć 
w tej dziedzinie stanowi spostrzeżenie Polen- 
dra w 1855 r. że w krwi zwierząt cho
rych na karbunkuł, znajdują się utwory pa- 
łeczkowate, w znacznej nagromadzone ilości
1 na równi z ciałkami krwi żyjące oraz roz
mnażające się. W 1857 roku i następnym, 
drukuje Brauell swe spostrzeżenia nad temi 
pałeczkami, opisuje ich wzrost i rozmnażanie,

' )  Inne źród ła  p o dają  ja k o  datę  tego odkrycia 
rok 1 84  9. (Przyp. Autora).

ich zarodniki, uważając je za istoty pokrewne 
bakteryjom i wyraża przypuszczenie, iż pozo
stają w pewnym związku z etyjologiją kar- 
bunkułu. Lecz dopiero Davaine w złożonych 
w 1863/4 r. Akademii paryskiej pięknych 
rozprawach wykazuje w pełnym blasku sto
sunek tych „bacteridies du charbon” (karbun- 
lcułowych bakteryj) do chorego zwierzęcia. 
Przez wstrzykiwanie małej ich ilości do krwi 
zwierząt zdrowych, które natychmiast zapada
ją  na karbunkuł o takim samym przebiegu 
jak u zwierząt, u których ta choroba natural
ną przyjęła się drogą, udało się Davaineowi 
dowieść niezbicie, iż drobne p asorzytne pałe- 

! czki nader szybko się rozmnażające (zatyka- 
| jące w końcu naczynia włoskowate i t. d.) są 
j  rzeczywistą przyczyną tej, tak groźnej i tak 

zai’aźliwej choroby. Pytanie skąd pałeczko- 
we bakteryje (bacille lub ich zarodniki) biorą 
się we krwi nie zostało przez Davainea nale- 

, życie wyjaśnionem, lecz najtrudniejszy krok, 
i  wyłom w tajemniczej dotąd etyjologii chorób 

zaraźliwych, został uczyniony: odkryto na
reszcie contagium vivum (§ 18), w jednej spe
cyficznej postaci.

W kilka lat później, a mianowicie w ro
ku 1868, dr. Obermeier odkrył w krwi cho
rych na gorączkę powrotną (typhus recurrens) 
inną formę bakteryi, grajcarkowato zgiętą 
i żywe, śrubowe wykonywającą poruszenia, 
Spirochaete Obermeieri.

Lecz zanim najgłówniejsze choroby zara
źliwe ludzkości w bezpośrednio poczynają
cym się już teraz nieskończonym łańcuchu 
badań i doświadczeń miały być z mniejszem 

I lub większem zgłębione powodzeniem, Pa
steurowi jeszcze sądzonem było i na tem polu 

! położyć znakomite zasługi. Piętnastoletnia 
już zaraza jedwabników zwana pebryną, tra 
piła francuski przemysł i hodowlę jedwabni- 
czą, gdy w r. 1865, Dumas skłonił Pasteura 
do zbadania tego, bijologicznego czysto, prze
dmiotu. Dzielny chemik nietylko potwier
dził poprzednie odkrycia, co do obecności wi- 
bryjonów w krwi zarażonych jedwabników, 
lecz wskazał cały przebieg rozwoju tych tłu
mnie rozpleniających się najdrobniejszych 
pasorzytów, przechodzenie ich stopniowe na 
jaja, liszki, poczwarki i na owady; gdy mu 
wierzyć nie chciano, brał jaja  od hodowców 
i przepowiadał im, z których doczekają się 
chorych owadów, a które wydadzą zdrowe
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przy racyjonalnej hodowli pokolenie. Ow 
spór Pasteura z licznym zastępem zoolo
gów i hodowców, owe przepowiednie urzędo- I 
wo spisywane, owe próby zarażania zdrowych j  
owadów przez liście z wibryjonami, a wresz- | 
cie—co najważniejsza—rezultat pracy nauko
wej w postaci metody przecinania zarazy 
przez wyniszczenie jaj chorych i dostarczanie j  

zdrowego pokarmu przeobrażającemu się 
zwierzęciu, metody, która odwróciła od prze
mysłu francuskiego klęskę, ocenianą urzędo- j  
wnie w 1865 roku na sto milijonów franków, 
całe to przed publicznem forum odgrywające 
się widowisko naukowe, bardziej niż niejedna 
sumienna i ściśle naukowa praca, zwróciło 
uwagę uczonych i nieuczonych na kwestyją e- 
tyjologii chorób, spowodowanych przez naj
drobniejsze pasorzyty. Jakkolwiek więc za
patrywać się będziemy na naukową donio
słość prac Pasteura, niewątpliwy jest wielki 
wpływ ich na naukę i jej postępy.

25. Choroby ran z zakażenia, (W u n d i -  
f e c t i o n s  - k r a n k h e i t e n ) .  Umysł 
ludzki nie odważył się jeszcze na szukanie 
przyczyn zaraźliwości chorób, wywołujących 
stan patologiczny we wnętrzu ludzkiego orga
nizmu, a badania etyjologiczne chorób zara
źliwych człowieka nie przeszły jeszcze w ręce 
sumiennych i licznych lekarzy - przyrodników 
niemieckich, którzy wkrótce w swoje prawie 
wyłącznie ręce zagarnąć mieli ten dział przy
rodniczego badania, gdy szereg wielkich od
kryć w łonie francuskiej naukowości pieczę- ! 
tują niejako dwaj mało znani, lecz zasługują
cy na odznaczenie autorowie, a mianowicie 
Ooze i Feltz. Rozprawa ich dotyczy znajdo
wania się „wymoczków*1 (jak sami o drobnych 
wyrażają się baktery j ach) w chorobach zara
źliwych, które sami charakteryzują ogólnem 
mianem chorób „des fermentations internes“ 
(wewnętrznych fermentacyj), spomiędzy. któ
rych zaś badają zakażenie gnilne (septicae- 
rnia), zakażenie ropne (pyaemia), gorączkę 
połogową (febris puerperalis). Do chorób 
tych, polegających na rozkładzie krwi przy 
objawach zapalnych na zewnątrz, Ooze i Feltz 
stosują tę samą metodę doświadczalną, jaką 
Davaine posługiwał się odnośnie do karbun- 
kułu: przez wstrzykiwanie małych ilości krwi 
zakażonej, zawierającej dane wymoczki (bak
teryje) do krwi zdrowego zwierzęcia, zaszcze
piają daną chorobę z wszelkiemi jej objawa

mi i otrzymują na nowem zwierzęciu (króliku) 
nowe pokolenie pasorzytów bakteryjalnych. 
Krew znów tego nowego zwierzęcia (królika) 
może służyć za materyjał do dalszego wstrzy
kiwania z tymże samym znów skutkiem i tak 
dalej bez ograniczenia. Nietylko, że działa
nie zarazy przeszczepianej w ten sposób ze 
zwierzęcia na zwierzę, nie słabnie w miarę 
powtarzania tego zarażania z pokolenia na 
pokolenie, lecz wedle danych, zebranych w 
pracy, o której mowa. rośnie i potęguje się 
tak, że coraz mniejszych ilości krwi potrzeba, 
aby zakażenie dalej wywołać. Fizyjologiczne 
to zjawisko poczytali Goze i Feltz za objaw 
potęgowania się jadowitości czyli zaraźliwo
ści (virulence) przeszczepianych bakteryj, 
który to fakt następnie, przy wzbudzonej kwe
styi ochronnego szczepienia chorób zaraźli
wych, był niedawno przedmiotem gorących 
sporów naukowych. Do kwestyi tej powró
cimy w dalszym ciągu przy bliższem ‘zajęciu 
się chorobotwórczemi organizmami baktery- 
jalnemi, obecnie wystarcza zwrócenie uwagi 
na doniosłość dokonanej pracy i na przewrót, 
jakiego dokonać musiała w zapatrywaniach 
na choroby zakaźne i wogóle zaraźliwe. N aj
znakomitsi patologowie (jak np. Birch- 
Hirschfeld i inni) twierdzili do tego czasu, a 
zresztą i po tym czasie jeszcze, że widoczne 
na ranach zapalnych istotki są pasorzytami 
choroby, jej wynikiem a nie przyczyną. P ra 
ce Davainea oraz Cozea i Feltza usuwają 
wątpliwość, skoro wniesiony do zdrowego o- 
środka, pasorzyt wnosi ze sobą pełny charak
ter i powoduje zupełny przebieg choroby w 
wybranem na ofiarę, uprzednio zdrowem zwie
rzęciu.

W  tymże samym roku, 1866, opisuje, zre- 
szt-j niezależnie od pracy tej, znakomity 
Rindfleisch bakteryje (Vibrionen) u trupów 
ludzkich zmarłych na zakażenie krwi ropne 
(pyaemia) i gorączkę połogową (febris puer
peralis) i uważając je za przyczynę choroby 
w każdym z danych wypadków, uogólnia tę 
etyjologiją, którą przyjmuje dla całej grupy 
chorób ran z zakażenia (Wundinfections- 
krankheiten). Na tem polu etyjologiją przy
znająca bakteryjom rolę zarazy, powodującej 
chorobę, szybsze niż na innych widocznie po
lach czyniła postępy, skoro już w kilka lat 
(1871) później najsłynniejsi lekarzepatologo- 
wie jak  v. Recklinghausen, Waldeyer i inni
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nie wahają się teoryi tej do nauki o choro
bach ran zakaźnych wnieść i podtrzymać. 
Następnym pracom Birch-Hirschfelda (1871 
—1873; przedtem był on przeciwnego, jak 
przytoczyliśmy, zdania), Ebertha, Vogta, 
Klebsa i wielu innych mniej głośnych, nako- 
niec zaś Kocha '), sądzonem było zapatry
wanie to rozszerzyć, faktycznym materyjałem 
zbogacić i w nauce trwałem na zawsze uczy
nić. Rozjaśnienie kwestyi w tej dziedzinie 
medycyny praktycznej pozwala się spodziewać 
zgłębienia etyjologii innych, niewyjaśnionych 
dotąd dobrze chorób zaraźliwych, co obecnie 
właśnie w nauce lekarskiej jest na porządku 
dziennym.

26. Metoda przeciw gnilna. Pomiędzy ró-
żnemi chorobami, które wedle znakomitego 
wyrzeczenia Boylea poznanemi być miały do
piero w związku ze zrozumieniem fermenta- 
cyi,—a przeto i w związku z poznaniem dzia
łalności pyłków powietrza, — niepoślednie 
miejsce zajmują choroby powstające przy o- 
peracyjacb chirurgicznych, przy zetknięciu 
krwi chorego chirurgicznego z powietrzem.

Epoką, która stanowi przewrót w zapatry
waniach na te choroby, jest rok 1870, kiedy 
powołany na katedrę profesora chirurgii przy 
wszechnicy edyruburskiej, dr. Lister, wygło
sił swoje poglądy na powstawanie gnicia ro
py w operowanych wrzodach i podał zasady 
usuwania wszelkich chorób ran chirurgicz
nych przez zastosowanie antyseptycznych 
(przeciwgnilnych) opatrunków.

Lister za punkt wyjścia w rozumowaniu 
swojem, któremu ludzkość zawdzięcza jednę 
z najpiękniejszych i najdobroczynniejszych w 
nauce medycyny metod, przyjmuje zjawiska 
fermentaeyi drożdżowej. Zwraca uwagę na 
fakt, że przy operacyi wysączania wrzodu 
zdawna strzeżono pilnie przystępu powietrza 
do jego wnętrza, źe zdarza się jednak często
kroć, pomimo największych ostrożności, iż 
następuje proces gnicia ropy zebranej we 
wrzodzie, proces powodujący gorączkę chore
go i wywołujący cały szereg dalszych środ
ków lekarskich (rozcinanie wrzodu etc.). Do-

')  Rozgłośny ten dziś uczony niemiecki od malej 
ale cennej książeczki wydanej w przedmiocie chorób 
ran zakaz'nych, począł swą naukową karyjerę.

(Przyp. Autora).

tychczas— powiada on—objaśniano to przy
stępem powietrza z zewnątrz i działaniem 
chemicznem nagromadzonego tlenu na otwar
tą ranę. Lecz przy nieskończenie małej ilo
ści mogącego w tych razach przeniknąć tle
nu, wyjaśnienie to nie odpowiada faktowi, 
nie wytrzymuje przeto krytyki i jest sztucz- 
nem. Że jednak gnicie krwi lub ropy w tych 
wypadkach jest objawem psucia się i chemi
cznego rozkładu materyi, zupełnie tak jak 
fermentacyja cukru lub mączki (krochmalu), 
przy której powstaje alkohol ’), że nadto gni
jąca materyja wrzodu roi się wibryjonami, 
najwidoczniej analogicznemi tutaj z drożdża
mi fermentaeyi alkoholowej, że do rozpoczę
cia gnicia, tak samo jak do spowodowania fer- 
mentacyi, wystarczyć może najmniejsza ilość 
żywego, rozradzającego się pierwiastku—je
den pyłek z powietrza niemal wystarczy,—nie 
waha się Lister przeprowadzić analogiją naj
zupełniejszą między fermentacyją a gniciem 
krwi i szuka ratunku nie na drodze zabronie
nia wstępu pyłkom—bo jest to niemożliwem 
w warunkach chirurgicznej operacyi na ży- 
wem ciele 2)—lecz na drodze uniemożliwienia 
im rozwoju. Skrapia on i przewiązuje rany 
takim odczynnikiem jak kwas karbolowy, 
(później jodoform i inne jeszcze) w różnych

*) L ister na poparcie swego zdania przytacza zresz
tą fakt, najzupełniej przekonywający o szkodliwości pył
ków a nieszkodliwości czystego powietrza. lJrzy wy
padkach złam ania żeber zdarza się, że krew w wielkićj 
ilości napełnia jam ę  klatki piersiowej i jakkolwiek styka 
się z powietrzem z płuc tutaj się przedostającem, nigdy 
w tych warunkach nie gnije . Oczywiście— wnioskuje 
Lister— powietrze płuc jest filtrowanem przez działal
ność oskrzeli płucnych. Wyżej mieliśmy już sposo
bność zaznaczyć (§ 4 ), że drogą optycznćj analizy b a 
dane powietrze oskrzeli płuc jest optycznie próżnem i 
nie zawiera pyłko'w. L ister aczkolwiek jeszcze o tem
nie wiedział, prawdę niejako przeczuwał.

( Przyp. Autora).

2) Nie od rzeczy zdaje nam się zwrócić tu uwagę na 
podobieństwo, zachodzące w historycznem pojmowaniu 
tych obu, rzeczywiście analogicznych zjawisk w chemii 
fizyjologicznej. Gay-Lussac bowiem, a nawet za nim
Liebig i jego szkoła, twierdząc że do wszczęcia się fer- 
mentacyi potrzebnem jest powietrze, objaśniali sobie za
pomocą działania tlenu powietrza zjawisko, będące na- 

! stępstwem nie chemicznego wpływu lecz fizyjologicznćj
J  działalności nieznanych jeszcze wówczas pyłków. Zu-
| pełnie tak samo pojmowano przed Listerem wpływ po- 
t wietrzą na gnilne zapalenie ran. (Przyp. Autora).
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postaciach użyty, aby niedozwolić rozwinąć 
się narazie pasorzytom, dla których trującym 
jest ten dla krwi nieszkodliwy odczynnik. Re
zultaty metody przeciwgnilnej wykazały całą 
słuszność pojmowania zjawisk w mowie będą
cych przez bystry umysł Listera i nietylko, że 
dzięki przeciwgnilnym opatrunkom chirur- 
gija wyzwoliła się z pod ciążącej na jej roz
woju przeszkody, jaką było gnicie ran po o- 
peracyjach,—nietylko że odtąd nieuchronne 
amputacyje na wojnie i t. p. swobodniej i bez
pieczniej przedsiębranemi być mogą, lecz 
ludzkość zyskała w swej obronie od pasorzy- 
tów wogóle ważną broń w metodzie antysep- 
tycznej. Od opatrunków przeciwgnilnych 
jeden krok tylko do d e z i n f e k c y i ,  któ
rej rozwój także od rozpowszechnienia się po
jęć Listera datuje.

0 BARWNIKACH Z W ĘGŁA K A M IE ilE G O
n a p i s a ł

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

(Ciąg dalszy).

Nitrobenzol w przemyśle odgrywa ogromną 
rolę od czasu fabrykacyi aniliny. Chociaż 
anilina znajduje się gotowa w smole węgla 
kamiennego lecz w bardzo małej ilości i wy
dobycie jej ze smoły byłoby bardzo koszto- 
wnem. Przeciwnie nitrobenzol bardzo ła
two przerobić na anilinę. Idzie o to ażeby 
od nitrobenzolu odjąć tlen a natomiast wpro
wadzić wodór, to jest wyrażając się językiem 
chemików zredukować go. Do liczby ciał re
dukcyjnych zalicza się przedewszystkiem wodór 
który w danym wypadku zostaje otrzymany 
przez działanie żelaza na kwas octowy. F a 
brykanci angielscy Maule i Nicholson pierwsi 
fabrycznie zaczęli otrzymywać anilinę i sprze
dawać po cenie 80 frank, za kilogram—obecnie 
zaś cena jej spadła na 4—6 fr.ale za to na
wzajem cena beczki smoły podniosła się z 4 
do 70 franków. Redukując nitrobenzol otrzy
mano anilinę, działając zaś na anilinę działa
czami utleniaj ącemi należałoby się spodziewać 
odrodzenia nitrobenzolu — tak jednakże nie

jest; bez wątpienia tlen łączy się z wodorem 
aniliny lecz przy tem atomy wodoru oddziela
ją  się od cząsteczki aniliny. Potem następu
je zjawisko zgęszczenia, kondensacyi, wiele 
cząsteczek zbliża się, łączy się wzajemnie two
rząc jednę cząstkę osobnego, nowego ciała 
zwanego rozaniliną. Jeżeli anilina jest zu
pełnie chemicznie czystą, to rozanilina przy 
podobnem działaniu się nie tworzy i powsta
wanie jej jest możliwem tylko wtedy, jeżeli 
anilina zawiera toluidynę to jest materyją, po
zostającą w takim stosunku z nitrotoluolem, 
jak  anilina z nitrobenzolem.

Rozanilina przedstawia ciało krystaliczne 
w postaci blaszek lub igiełek, bezbarwne, ale 
w powietrzu wkrótce staje się różową, w wo
dzie się rozpuszcza, ale jeszcze łatwiej w spi
rytusie szczególniej przy ogrzaniu, wydając 
płyn przepysznego czerwonego koloru. Ro
zanilina jest zasadą solną i bywa używaną 
pod postacią soli, których barwy i odcienie 
są nader rozmaite.

W 1856 roku uczony angielski Perkin, utle
niając siarczan aniliny, otrzymał ciemnego 
koloru proszek, na który zrazu mało zwrócił 
uwagi, gdyż zamiarem jego było otrzymanie 
innego produktu, ale badając go następnie, 
otrzymał przepyszną fijoletową farbę; wkrótce 
zajął się fabrycznem jej przygotowaniem 
z powodu piękności i trwałości owej farby 
oraz jej taniości. Farba ta  zowie się fijoletem 
Perkina albo moweiną. Po kilku już miesią
cach w Anglii i Francyi zjawiły się fabryki 
w których ją  przygotowywano. W trzy lata 
później pp. Renard i Verguin dostarczyli 
przemysłowi nowej materyi czerwonopurpu- 
rowej. Była to sól rozaniliny. Przygoto
wano ją  wlewając do aniliny dwuchlorek cyny, 
ciało mogące odjąć jej wodór. Kiedy mięsza- 
nina stała się ciemno czerwoną, prawie czarną, 
ostudzono ją  i otrzymano fuksynę, barwnik 
używany teraz powszechnie do farbowania 
wełny i win. Tą drogą otrzymana fuksyna 
nie była zupełnie czystą. Obecnie dla utle
nienia aniliny używają kwasu arsennego. Do 
o g r o m n y c h  kotłów wrzucają 1 000 kilogra
mów handlowej aniliny, 1 500 kilogramów 
bardzo stężonego rostworu kwasu arsennego 
i ogrzewają przez 7 do 8 godzin. Podczas 
tego działania połowa aniliny nie ulega utle
nieniu przechodzi w parę, którą zbierają w ozię- 
biaczu, ta część nie jest zmięszaną z toluidy



Nr. 34. W SZEC H ŚW IA T. 541

ną, ta ostatnia zaś wraz z pozostałą ilością a- 
niliny tworzy rozanilinę. Po ukończonem 
działaniu i oziębieniu otrzymuje się masa sta
ła, czerwonawa z metalicznym miedzianym 
blaskiem; przed jej dalszem oczyszczeniem 
należy ją  sproszkować w młynach, co stanowi 
bardzo niebezpieczną czynność. Pomimo 
wszelkich ostrożności przedsiębranych przez 
robotników, pracujących podczas tej czynno
ści w rękawiczkach i z chustkami zakrywają- 
cemi usta i nos, często są wypadki zatrucia 
pyłem arszenikowym. Tak niebezpieczną 
czynność starano się zastąpić innym niewy- 
wierającym zgubnego wpływu na zdrowie 
sposobem. Oto rurę, odprowadzającą parę 
anilinową z kotła, zamykają kranem i wpro
wadzają parę wodną pod wysokiem ciśnieniem. 
Wskutek działania tego ostatniego cała ma
sa płynu jest wyrzuconą przez inną rurę w 
drugi bardzo mocny i obszerny kocioł, w któ
rym się rozpuszcza w wodzie w temperaturze 
140° i pod ciśnieniem 5 atmosfer. Wrący 
płyn po kilku godzinach kierują na filtry, na 
których osiadają materyje nierozpuszczalne, 
potem oziębiają do 70° w kadziach, w których 
następuje osadzanie się materyi fijoletowej. 
Ta mięszanina nie przedstawia jeszcze czystej 
fuksyny i dla wydobycia z niej tego ciała 
gotują ją  z solą kuchenną albo z kwasem sol
nym, wskutek czego na dnie naczynia osiada 
fuksyna w postaci kryształów. Ale i z ros- 
tworu, z którego ten ostatni farbnik się od
dziela, można jeszcze oddzielić tak zwaną żół
tą fuksynę a prócz tego jeszcze i inne barw
niki. A więc jedno i toż samo ciało, zasada, 
może tworzyć tak rozmaite barwniki. Przy
czyna tego zjawiska nie tylko na tem polega, 
że taż sama rozanilina może się łączyć z roz- 
maitemi kwasami, gdyż zapominać nie należy, 
źe pierwotnie pomimo oddzielania za pośred
nictwem cząstkowej dystylacyi, mieliśmy do 
czynienia z mięszaniną wielu ciał, a ciała te 
działają wzajemnie na siebie. Widzieliśmy, 
że benzyna i toluol czyli ich mięszanina, po 
rozmaitych działaniach dały nam mięszaninę 
aniliny i toluidyny. Dwie cząsteczki toluidyny 
i jedna aniliny połączyły się tracąc wodór i 
utworzyły cząsteczkę rozaniliny. Podobnież 
i dwie cząsteczki aniliny i cząsteczka toluidy
ny tracąc także wodór mogą także łączyć się 
jak pierwsze, a nakoniec 3 części aniliny i 3 
toluidyny również się mogą łączyć zawsze ze

stratą wodoru. Oto 4 rozmaite ugrupowania, 
cztery możliwe wypadki poczęte w teoryi a 
urzeczywistnione w praktyce. W pierwszym 
razie mamy rozanilinę, w drugim mauvanili- 
nę, w trzecim violanilinę a w czwartym chry- 
zotoluidynę. O pierwszem z tych ciał powie
dzieliśmy, druga tworzy kryształy jasno bru
natne, a rostwór daje fijoletowy. Yiolanilina 
jest to proszek brunatny, prawie czarny, na
koniec chryzotoluidyna jest żółtą. Wszystkie 
te ciała tworzyć się mogą podczas przygoto
wania fuksyny.

Związki węgla najbardziej podobne co do 
swego składu i własności mogą działać jedne 
na drugie, przeobrażać się, łączyć się po dwa 
lub po trzy ze stratą lub bez straty jednego 
z pierwiastków w skład ich wchodzących i 
tworzyć tym sposobem nową cząsteczkę. Tym 
sposobem powstają tak zwane rodniki orga
niczne, to jest pewne grupy węgla i wodoru, 
które podobnie jak atom bromu, jodu lub 
chloru mogą łączyć się z jednym atomem wo
doru albo go zastępować w pewnych związ
kach. Rodniki organiczne, w pewnym wzglę
dzie grają rolę jakby pierwiastków, bo przy 
pewnych działaniach, lubo są złożone nie roz
padają się na swoje składowe części, ale dzia
łają jako całość. W ciele tak złożonem jak 
rozanilina, jeden lub wiele atomów wodoru mo
gą być odjęte i zastąpione .odpowiednią ilo
ścią rodników organicznych. Anilina j est tak 
zwaną zasadą organiczną, jest to jakby amo- 
nijakiem złożonym. W zwyczajnym amonijaku 
jeden atom azotu jest połączony z trzema 
atomami wodoru. Otóż w anilinie, jeden 
z tych atomów wodoru, jest wyrugowany i za
stąpiony złożoną grupą węglową-rodnikiem 
fenilem, lecz jest możliwem i odwrotne zja
wisko, jeżeli fenil jest zastąpiony wodorem 
w anilinie, wtedy znów nastąpi utworzenie 
amonijaku. Panowie Girard i de Laire na 
tej podstawie otrzymali wiele nowych farbni- 
ków, ogrzewając razem fuksynę i anilinę. 
Rozanilina traci atom wodoru i reszta po tej 
stracie pozostała łączy się z fenilem aniliny, 
podczas gdy wodór z rozaniliny z azotem i re
sztą wodoru aniliny wytwarza amonijak i o- 
trzymujemy fenilorozanilinę, przepysznego 
niebiesko błękitnego koloru. Przyczem od
cienie mogą być zmieniane stosownie do ilości 
zużytej aniliny. Odkrycie Girarda i de Lai- 
rea miały wysoki interes i teoretyczny i prak
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tyczny. Dwaj ci chemicy bardzo młodzi w 
1875 r. założyli blisko Rio Orange małą fa
brykę, w której zaczęli fabrykować barwniki 
przez siebie odkryte, ale wskutek nieprzyje
mnych zapachów wydzielanych podczas fabry- 
kacyi sąsiedzi zmusili ją  zamknąć. Pomimo 
to ich odkrycia nie były zapomnianemi i me
dal honorowy przyznany w 1878 r. na wysta
wie był nagrodą ich pracy.

(dok. nast.).

KRONIKA NAUKOWA.

(.Astronomija).

— W i d m a  n i e k t ó r y c h  g w i a z d  
s ł a b y c h .  Wiadomo, że badania spek
tralne gwiazd doprowadziły do podziału ich 
na kilka typów czyli klas, cechujących się 
charakterem widma. Secchi rozróżnił cztery 
typy, dwa pierwsze przedstawiają w ogólno
ści widma przecięte linijami ciemnemi, dwa 
drugie zaś poprzerywane są szerokiemi smu
gami absorpoyjnemi; smugi te po stronie 
zwróconej ku jednemu końcowi widma odgra
niczone są ostro, gdy po drugiej stronie roz
pływają się i zacierają stopniowo, tak że 
przejście od światła do ciemności jest tu sto
pniowe, widma te przedstawiają stąd jakby 
szereg kolumn z boku oświeconych. Otóż 
między widmami trzeciego i czwartego typu 
zachodzi ta głównie różnica, że smugi i cienie 

pierwszych odgraniczone są ostro od strony 
fijoletowego końca widma, rozpływają się zaś 
stopniowo od strony końca czerwonego, gdy 
w drugich smugi te są ostro odcięte od stro
ny czerwieni, a natomiast zacierają się zwolna 
ku fijoletowi. Te ostatnie stanowią więc jak 
by odwrócenie widm typu trzeciego, a Yogel, 
uważając gwiazdy do dwu tych typów nale
żące za ciała niebieskie podobnej budowy fi
zycznej, łączy je w jednę klasę, — tak że 
gwiazdy typu Iii-go  według Secchiego należą 
do klasy I ll-e j według Yogla, gwiazdy zaś 
typu IV  Secchiego stanowią klasę I l l - b  Yo- 
gla. Badania Yogla dawniej już wykazały 
zgodność najsilniejszych smug w widmach 
klasy I l l -b  z widmami węglowodorów. Gwia
zdy te' jednak są nader słabe, najsilniejsza

z nich bowiem (N. 152 katalogu Schjellerupa) 
jest wielkości 5,5, dla tego p. Vogel, nieroz- 
porządzając w Potsdamie dostatecznie silne- 
mi narzędziami, kwestyi tej dokładniej rozpa
trzeć nie mógł; korzystając jednak z pobytu 
w Wiedniu, gdzie obserwatoryjum rozporzą
dza potężniejszym refraktorem, zajął się tą 
rzeczą. Oznaczył on tedy najpierw położe
nie smug w widmie węglowodornem i poró
wnał z niemi widma kilku gwiazd swej klasy 
Ill-b , — zgodność okazała się tak wielką, że 
obecność^ węglowodoru w atmosferach tych 
gwiazd jest niewątpliwą. Oprócz tego wy
stępuje w tych widmach ciemna linij a sodo
wa, a nadto w najświetniejszej części wi
dma każdej z tych gwiazd znajduje się szero
ka linija ciemna, o brzegach niewyraźnych, 
której znaczenie jest zagadkowe. Pomiędzy 
widmami oddzielnych gwiazd tej kategoryi 
istotnych różnic niema, różnią się co najwy
żej względną jasnością smug.

Wykazanie obecności węglowodoru w at 
mosferze gwiazd z tego względu jest ważnem, 
że poznajemy tu możebność istnienia związ
ku chemicznego w świecących ciałach niebie
skich . W widmie gwiazdy ujawnia się faza 
jej rozwoju.—temperatura tych gwiazd, jak 
to i inne uwagi potwierdzają, jest już dosta
tecznie niską, tak źe pierwiastki chemiczne 
łączyć się tam już mogą w związki.

Widma związków chemicznych wogóle zre
sztą cechują się smugami, rozpływającemi 
się z jednej strony,—a właśnie gwiazdy kla
sy I l i a  i I l lb  przedstawiają podobne smugi; 
chociaż tedy można się było poprzednio już 
domyślać, że w atmosferach tych brył niebie
skich zachodzić mogą związki chemiczne, po
gląd ten nie był wszakże dostatecznie pewnym, 
smugi te bowiem mogły być następstwem 
zbiegu mnóstwa cienkich linii, podobnie jak 
to ma miejsce w widmie absorpcyjnem naszej 
atmosfery. Ostatecznie badania Vogla, jak 
widzimy, usuwają tę niepewność, należy teraz 
rozpoznać związki, które wywołują smugi 
w widmach gwiazd klasy I lia . Dotąd nie po
znano substanc.yi, któreby wydawały widma 
tego rodzaju.

S. K.
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(Mineralogija)
P i a s e k  d ź w i ę c z ą c y .  W opisie gie- 

ognostycznym wyspy Sylt, przytoczył Meyn 
następną obserwacyją: „Piasek kwarcowy
formacyi jurajskiej na Bornholmie, za każdem 
stąpnięciem, zwłaszcza przy pewnem posuwa
niu nogi, wydaje ton ostry, brzęczący.” Zja
wisko to dostrzeżono i w innycb miejscowo
ściach i „piasek dźwięczący'1 zyskał pewien 
rozgłos. P. G. Berendt, zajmując się w cią
gu kilku lat pomiarami w Prusiech wschod
nich i zachodnich, miał sposobność zjawisko 
to niejednokrotnie obserwować w okolicach 
nadmorskich. Zwróciła uwagę jego zwła
szcza ta okoliczność, że w miejscach, gdzie 
glos ten występował wyraźnie i silnie, nastę
pnego dnia, pomimo wszelkich usiłowań, nie 
można było usłyszeć choćby najlżejszego to
nu. Poznał też rychło, źe zjawisko to zacho
dzi najłatwiej na piasku poprzednio zalanym 
wodą, gdy pod wpływem promieni słonecz
nych i wiatrów szybko wysycha, — przyczem 
tworzy się na nim jakby lekka powłoka pia
szczysta, albo przynajmniej, gdy wydaje się 
słabo spojonym. P. Berendt sądzi, że ode- 
grywa tu pewną rolę i nader lekka powłoka 
soli, którą woda morska pozostawia na pia
sku i która zresztą prędko ginie. W  każdym 
razie z obserwacyi tej wypada, że dźwięcze
nie piasku nie stanowi charakterystyki pe
wnych okolic, ale zależy jedynie od pewnych 
warunków fizycznych, —nie przedstawia prze
to żadnego zgoła znaczenia gieologicznego.

______________ K.

(Zoologija).
— N i s z c z y c i e l e  k a s z t a n ó w  i 

l i l a k ó w .  Kasztany na ulicy Marszałkow
skiej, posadzone przed paru laty, ogołocone 
zostały z liści na znacznej przestrzeni (pomię
dzy Zielonym Placem i Chmielną) do tego 
stopnia, że na gałązkach sterczą tylko ogon
ki liści i główne nerwy. Spustoszenia tego 
dokonały gąsienice bardzo oryginalne, ku
dłate, pokryte długiemi włosami rdzawemi. 
Są to gąsienice motyla nocnego, zwanego 
sówką klonówką lub kasztanówką, Acronycta 
aceris Lin. Szkodnik ten nawiedził kasztany 
miasta naszego już w lecie roku 1881, objadł 
liście na. kasztanach ulicy Leszno i M arszał
kowskiej. Szczegółowy opis szkodnika, oraz 
sposoby zapobiegające szerzeniu się zbytecz

nemu szkodnika, były podane w Ogrodniku 
Polskim z r. 1881, str. 472.

Najprostszy sposób zabezpieczenia się od 
sówki klonówki, polega na zbieraniu i nisz
czeniu gąsienic, które łatwo dostrzedz. Do 

{ bardzo rozpowszechnionych szkodników bie
żącego lata należy mól lilakowy, Tinea (Gra- 
cilaria) syringella Pad. Na liściach lilaka 
zwanego bzem włoskim i perskim (Syringa 
vulgaris, S. persica) w Maju i Czerwcu, mo
żna było widzieć plamy żółtawo-zielonawe, 
które obecnie zamieniły się na brunatne, a 
nawet większa część liści lilaków w ogrodach 
warszawskich i okolicy jest napół uschniętych 
i pozwijanych. Przyczyną tego smutnego 
stanu liści lilaka jest gąsienica drobnego 
motyla należącego do moli, który nosi nazwę 
mola lilakowego (Tinea syringella). Drob
niutkie, wysmukłe motylki, brunatne, mar- 
murkowato-biało upstrzone ze złotym blas
kiem, składają jajka na liściach lilaka, malut
kie gąsiemczki wylęgłe z jajek, wgryzają się 

j  pod naskórek liści, wyjadają miąsz, wskutek 
czego pojawiają się plamy jasne na liściach.

| W  miarę wzrostu, gąsienice wyjadają tak 
znaczne przestrzenie miąszu liści, że te usy
chają, przyjmują kolor brunatny i zwijają się 
do połowy. W zwiniętym liściu, osnutym 
pajęczyną, znajdują się gąsienice mola lila
kowego, które wkrótce przemieniają się w 
poczwarki w ziemi lub w rozmaitych szparach 
na korze drzew. W  ciągu jednego roku po
wstają dwa pokolenia; drugie które obecnie 
(Sierpień) jest w największym rozwoju, spro
wadza znaczne spustoszenia w liściach lilaka. 
Też same gąsienice niszczą i liściejesionowe. 
Więcej szczegółów poda Ogrodnik Polski..

A. S.

Książki i broszury nadesłane do Redak
cyi Wszechświata,

—  Dr. W ł a d .  S z a j n o c h a ,  docent uniw. 
jag ie ł., Studyja gieologiczne w Karpatach Gal. Zac.h. 
Część I ,  Okolica Żywca i B iatćj. Odbitka z Kosmosu, 
str. 9 6, tablic V . Lwów, 18 84.

Kalendarzyk b ijosraficziiy .
2 5-go Sierpnia 7 9 r. zginał Kajusz Plinijusz Se- 

kundus, zasypany w Como przez wybuch Wezuwijusza.
2 8 -go Sierpnia 1 74 9 r .  ur. Jan  W olfgang Goethe, na 

równi z poezyją zamiłowany w naukach przyrodniczych; 
um . 22 Marca 183 2  r. w W ejm arze.
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2 9-go  Sierpnia 1 7 56 r. ur. Ja n  Śniadecki.
2 9-go Sierpnia 1 77 9 r. ur. Jan  Jakób Berzelijusz. 
31 -go Sierpnia 18 21 r. ur. Herman v. Helmholtz, 

obecnie prof. w Berlinie.

T r e ść : Jowisz, napisał dr. J .  Jędrzej ewicz. —  
W iadomość o nieprawidłowem pierzeniu się niektórych 
ptaków, przez W ł. Taczanowskiego- —  Powstawanie

raf koralowych przez M. K . —  Ogólne pojęcia o pył
kach znajdujących się w powietrzu i o ich znaczeniu, 
skreślił Józef Natanson. —  O barwnikach z węgla ka
miennego napisał A. Matuszewski. (Ciąg dalszy). —  
Kronika naukowa. —  Książki i broszury nadesłane do 
Redakcyi Wszechświata. —  Kalendarzyk bijograficzny. 
— Ogłoszenia.

W ydaw ca E. Dziewulski. R ed ak to r Br. Znatowicz.

D A I I Ę T N I K  F I Z Y J O G R A F I C Z N T
TOM W ZA  ROK

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 zia le I  (M eteorologija i  H idrografija).
J. Kowalczyka, Wykaz spostrzeżeń meteorologicznych Obserwatoryjum Warszawskiego 

z 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 1683.

W  D zia le  I I  (G-ieologija).
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. 1. B. Puscha 
(tłum. Bronisł Rejchman), Nowe przyczynki do Gieognozyi Polski, Y. Próba opisu bałtyckiego 
zagłębia oolitycznego. A. Michalskiego, Badania gieologiczne, dokonane w 1883 roku w pół
nocno-zachodniej części gubernii Radomskiej i Kieleckiej

W D zia le  I I I  ( B otan ika  i  Zoologija').
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 algologicznej 
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. Slósarskiego 
Zwierzęta zaginione (z ,4 tabl. litogr.).

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

w Tkaczewie. J. Karłowicza, Chata polska (z rysunkami).
W  D zia le  V  (M iscellanea). 

prace M. Twardowskiej, Dr. Kozłowskiego i innych. 
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