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Ml  TOPOGRAFICZNY OW ADÓW , j
przez

I B .  K I .

Zmysł który kieruje owady w powrocie do 
gniazda, nie przestaje zajmować badaczy, j  

P . F ab re , o którego pierwszej pracy w tym 
kierunku poprzednio wzmiankowaliśmy (patrz 
W szechświat N r. 42, 1883 r.), przedsięwziął 
nowy szereg badań nad tym zmysłem. Do 
ponownej pracy zachęcił go K aro l Darwin, 
który po przeczytaniu pierwszego tomu jego 
dzieła p. t. „Souvenir entomologiques“ przysłał 
mu list, zawierający uwagi i spostrzeżenia, 
tyczące się badanego zmysłu. Darwin przy
puszczał, że u owadów przenoszonych z miej
sca na miej sce może istnieć poczucie kierun
ku, w jakim są unoszone. Oto są słowa 
Darwina:

„Pozwól mi pan uczynić uwagę, tyczącą się 
pańskiego ślicznego sprawozdania o owadach 
wracających do gniazda. Dawniej pragną
łem sprobować następującego sposobu: chcia
łem odnieść owady w tutkach papierowych o 
jakie sto kroków w kierunku przeciwnym te

mu, w którym pan zamierzałeś ostatecznie 
je zanieść; przed zwróceniem się do powrotu 
chciałem włożyć owady do okrągłego pudełka 
osadzonego na osi zdolnej szybko się obracać 
w jedną, a następnie w drugą stronę, aby na 
czas jakiś zniszczyć u owadów wszelkie po
czucie kierunku; niekiedy mniemałem, że 
zwierzęta mogą czuć w którą stronę unosimy 
je ruszając z miejsca".

P. F abre  z radością przyjął radę Darwina, 
sądząc że doświadczenie może być uwieńczone 
pożądanym skutkiem, tembardziej, iż słyszał 
od włościan, że chcąc aby kot wysłany w inną 
stronę więcej do domu nie wracał, trzeba go 
przed wysłaniem włożyć do worka i workiem 
kilka razy zakreślić koło w powietrzu; kot po 
takiej operacyi ma tracić poczucie kierunku 
w którym był wysłany i więcej do domu nie 
wraca.

Ju ż  w zimie p. Fabre dostał gniazda owa- 
du pszczołowatego Chalicodoma pyrenaica. 
Gniazda pochodziły z miejscowości odległej 
od jego domu o kilka kilometrów. W  Kwie
tniu następnego roku gąsienice dokonały 
przeobrażenia i wyleciały jako  owad dosko 
nały. Można więc było zająć się doświad
czeniami.
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Podczas znaczenia klejem kolorowym owa
dów doświadczanych, w celu odróżnienia ich 
od reszty mieszkańców gniazda, p. Fabre nie 
brał ich w ręce, jak to czynił poprzednio, 
gdyż owady mogły być uszkodzone dotknię
ciem palców, wybrał więc chwilę, gdy owad 
składa do komórki pyłek lub też buduje gnia
zdo. Wówczas kawałkiem słomki umaczanej 
w zabarwionym rostworze gumy arabskiej 
można zaznaczyć pszczołę na tułowiu, wcale jej 
nie dotykając palcem i nienarażając się na u- 
kłucie żądłem; po dokonanej operacyi łatwo 
można pochwycić owad za pomocą epruwetki 
przyłożonej do otworu gniazda. Ponieważ 
taki znak nie jest trwałym i zwykle nie trzy
ma się dłużej nad dzień jeden, przeto p. P a 
bre rachował tylko te owady, które wracały 
w ciągu jednego dnia; dla uniknięcia pomyłek, 
przed każdem doświadczeniem znaczył owady 
klejem innego koloru. Co się tyczy pudełka 
w którem owady miały być okręcane, p. Fa- 
bre postąpił w następujący sposób: owady 
były zamknięte w tutkach papierowych, przy
klejonych do dna pudełka, które zapomocą 
sznurka było wprawiane w ruch obrotowy, 
przyczem p. Fabre sam się wkoło obracał, 
niszcząc tym sposobem u owadów wszelkie 
poczucie kierunku. Pierwsze doświadczenie 
odbyło się o drugiej po południu. Dziesięć 
osobników Chalicodoma pyrenaica przenie
siono o pół kilometra w kierunku wscho
dnim i tam je poddano obracaniu; następnie 
p. Fabre wrócił tąż samą drogą do domu i 
udał się w kierunku zachodnim, powtarzając 
manipulacyję z pudełkiem jeszcze dwa razy 
przed wypuszczeniem owadów, które uwolnił 
w odległości trzech kilometrów od gniazda. 
Po wypuszczeniu wszystkie owady poleciały 
w kierunku gniazda, jeden osobnik przybył 
do gniazda w kwadrans po wypuszczeniu a 
dwa inne nad wieczorem, zatem trzy owady 
na dziesięć.

Z dziesięciu osobników poddanych w na- 
stępnem doświadczeniu dwukrotnemu obra
caniu w pudełku, cztery powróciły tego sa
mego dnia, jeden z nich drogę do gniazda 
wynoszącą trzy kilometry przebył w ciągu 
pięciu minut.

Trzecie doświadczenie odbyło się o dziewią
tej rano. Pięćdziesiąt osobników poddano 
pięciokrotnemu obracaniu, t. j. jednemu o- 
bracaniu przed wyjściem z domu, trzem w

drodze i piątemu przy wypuszczeniu. Z po
wodu tak wczesnej pory, owady nie zaraz u- 
dawały się w drogę, lecz jakiś czas wygrze
wały się na słońcu. Z liczby pięćdziesięciu 
tego samego dnia wróciło siedmnaście. W na- 
stępnem doświadczeniu z dwudziestu pszczół 
po trzykrotne m obracaniu wróciło siedm.

Powyższe cztery doświadczenia odbywały 
się każdą razą z innemi osobnikami i o innej 
porze dnia, lecz w tej samej odległości.

Do piątego doświadczenia p. Fabre prze
niósł czterdzieści osobników Chalicodoma py
renaica w głąb lasu odległego o cztery kilo
metry i oddzielonego od gniazda pasmem 
wzgórz. Zaraz po wypuszczeniu owadów 
wybuchła burza, która się zapewne przyczy
niła do zmniejszenia liczby powracających, 
bo wszystkiego wróciło dziewięć osobników.

Szóste i ostatnie doświadczenie odbyło się 
w zupełnie odmiennych warunkach. Dotych
czas owady były unoszone w prostej linii, te
raz zaś p. Fabre przeniósł 15 osobników w 
miejsca dość odległe od domu, poddał tam 
obracaniu i następnie, zakreśliwszy wielki 
łuk wynoszący dziewięć kilometrów, wypuścił 
owady w odległości 2 '/2 kilometrów od gnia
zda. Jednocześnie wypuszczono piętnaście 
osobników naznaczonych inną farbą i przy
niesionych w prostej linii. Z pierwszej grupy 
owadów wróciło siedm, a z drugiej sześć.

Doświadczenia te p. Fabre uważał za do
stateczne do obalenia przypuszczeń Darwina. 
Ani ruch obrotowy, ani łuki zakreślane w 
drodze nie mają wpływu na powrót owadów. 
Tak więc działa tu coś innego niż poczucie 
kierunku, w którym owady są unoszone. P ro 
cent powracających tegoż dnia waha się mię
dzy 40% i 30% (raz tylko 22% i raz 46%). 
Wyniki tych doświadczeń zostały zakomuni
kowane Darwinowi, który wielce się zdziwił 
tak niespodziewanym rezultatem. W nastę
pnym liście do p. Fabre, Darwin podał myśl, 
czy też zmysł który prowadzi owady do gnia
zda nie jest czasem natury magnetycznej i 
podał następujące dwa sposoby doświadcze
nia :

„Umieścić owad (słowa Darwina) w środku 
indukcyjnej bobiny, aby zniszczyć wszelką 
czułość na magnetyzm lub dijamagnetyzm, 
którą owady mogą posiadać“.

„Włożyć pomiędzy magnesy cieniuchną i- 
głę, następnie połamać ją  na drobne kawałki,
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które zachowują swój magnetyzm i przytwier
dzić jeden z tych kawałków jakimś klejem 
na tułowiu owadu, który ma być poddany do
świadczeniu. Sądzę, źe taki malutki magnes 
z powodu wielkiego zbliżenia do układu ner
wowego silniej będzie działał niż prądy zie
mne".

P. Fabre postąpił wedle wskazówek D ar
wina. Owad po przyklejeniu magnesu rzucił 
się na ziemię, kręcił się i tarzał, lecz wreszcie 
poleciał. Zdawało się więc, że magnes ma 
pewien wpływ na owady; okazało się jednak 
że oznaki niepokoju po przyklejeniu magnesu, 
są tylko objawami strachu, z powodu uczucia 
jakiegoś obcego ciała przytwierdzonego do 
tułowiu. Ten sam bowiem wpływ miał ka
wałek słomki przytwierdzony do tułowiu, a 
słomy znów nie można posądzać o jakąś ma
gnetyczną własność.
t„, P. Fabre zamierzał zawiadomić Darwina o 
niepomyślnym rezultacie doświadczenia, gdy 
nagle otrzymał smutną wiadomość o śmierci 
tego uczonego. Sam więc próbował jeszcze, 
czy też zmysł ów nie kryje się czasem w roż
kach owadu, jednak Ohalicodoma pyrenaica 
i Cerceris tuberculata, pozbawione rożków 
wróciły do gniazda, chociaż się już więcej 
pracą koło gniazda nie zajmowały. Zmysłem 
tym obdarzone są nietylko samice lecz i sam
ce, chociaż w mniejszym stopniu. Obecność 
zmysłu tego została sprawdzoną u Chalicodo- 
ma pyrenaica, Ohalicodoma muraria, Osmia 
tricornis i Cerceris tuberculata. Prawdziwej 
przyczyny i siedliska tej zdolności, jak widzi
my, nie udało się jeszcze odkryć. Pozostawa
ło jeszcze przekonać się czy wszystkie owady 
błonkoskrzydłe są tym zmysłem obdarzone. 
Szukając odpowiednich objawów u mrówki 
czerwonej (Polyergus rufescens) p. Fabre na
trafił na inny rodzaj tej samej zdolności, a 
mianowicie na nadzwyczajną pamięć topogra
ficzną, którą posiadają mrówki i inne owady 
tego rzędu.

W ogrodzie p. Fabre było gniazdo ama
zonek (Polyergus rufescens). Mrówki te, jak 
wiadomo, tłumnie wyruszają dla zdobycia 
larw mrówek innego gatunku i wracają do 
gniazda tą samą drogą którą wyruszyły, nie 
zbaczając ani na włos. Niektórzy badacze 
utrzymywali, że węch jest przewodnikiem 
mrówek w drodze powrotnej. P. Fabre zra
szał część drogi eterem, zmiatał szczotką zna

czną jej przestrzeń, zalewał strumieniem wo
dy, nie mógł jednak zbić mrówek z tropu, 
chociaż wszelki zapach jaki mogła ta  część 
drogi posiadać był zniszczony. Największe 
zamieszanie w szeregach mrówek sprawiało 
zamiecenie szczotką, lecz po kilkakrotnych 
próbach, zawsze udawało się im znaleść dalszą 
drogę, Ze zmysł topograficzny nie grał tu ża
dnej roli, łatwo można się przekonać oddalając 
z drogi o kilka łokci którąkolwiek mrówkę, 
traciła ona poczucie miejsca gdzie się znaj
duje i coraz bardziej się oddalała w kierunku 
wręcz przeciwnym kierunkowi prowadzącemu 
do gniazda.

P. Fabre zauważył, że te mrówki znajdując 
w mrowisku większą niż zazwyczaj obfitość 
tak zwanych jaj mrówczych, w parę dni po 
pierwszej wyprawie, wracają literalnie tąż 
samą drogą po powtórną zdobycz. Tak więc 
gra tu rolę nowy zmysł a raczej nadzwyczaj

na pamięć, która zatrzymuje tak drobne 
szczegóły, że ich dostrzedz nie możemy. Na 
czystym piasku, tam gdzie my widzimy zupeł
ną jednostajność, mrówki odnajdują ślady 
swego poprzedniego przemarszu. Tak więc 
im bardziej zapuszczamy się w świat owadów, 
tem coraz nowe i bardziej zadziwiające od- 

| krywamy w nim zdolności, tylko przy wiel
kiej liczbie spostrzeżeń i to spostrzeżeń ro
bionych w różnych porach dnia i roku może
my należycie sformułować tę lub ową zdol
ność.

OGÓLNE POJĘCIA 0  PYŁKACH
ZNAJDUJĄCY CH SIĘ W  P O W I E T R Z U

I 0 ICH ZNACZENIII,  

skreślił 

Józef Natanson.

27. Idea filozoficzna. A teraz powrócimy, 
jak powiedzieliśmy, do samorodztwa, któremu 
Pasteur zadał cios straszny i—zdawałoby 
się stanowczy. Ze po doświadczeniach Pa
steura idea samorodztwa nie upadła, przyczy
ny szukać należy w ponętnej dla przyrodnika- 
myśliciela filozoficznej stronie tej idei, której
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nawet w obec tak dokładnych doświadczeń— 
niejeden umysł wyrzec się nie chciał. Jeśli 
indukcyja wyraźnie powiadała.: objawy samo- 
rodztwa pozornie tylko są samorodztwem;— 
w rzeczy samej jest to rozplenianie się z za
rodków niewidzialnych,—to dedukcyja, szu
kająca we wszystkiem wyjaśnienia początku 
(§ 11), nie mogła oswoić się z myślą, iżby 
powstania materyi żywej nie można było do
wieść i wytłumaczyć w zupełności przez od
mienne jedynie ugrupowanie pierwiastków 
chemicznych, dokonane i dokonywające się 
stale wśród martwej materyi, w pewnych o- 
kreślonych warunkach. A  nawet na takie 
pojmowanie początków życia, wprost więc na 
podtrzymanie filozoficznej idei samorodztwa, 
wpływały znakomicie nowe prądy, jakie w 
nowszych czasach utorowały sobie drogę w ! 
nauce. Upadek teoryi celowości, którą zastą
piły poglądy naturalne, rozwinięte przez zna
komitego Darwina, takież zapatrywania wpro
wadzone do nauki gieologii i paleontologii,— 
wszystko to nakazywało coraz mocniej obsta
wać przy samorodztwie, jako przy teoryi pow
stania kiedyś żywej przyrody z materyi nieo
żywionej. Pasteur sam, przyznać trzeba, za
chowuje się w kwestyi filozoficznej doniosłości 
swych stanowczo ujemnych dla samorodztwa 
rezultatów, nadzwyczaj oględnie. Aie prze
sądza on bynajmniej w wynikach i wnioskach 
pytania, czy samorodztwo w przyrodzie wogó
le istnieć może i czy istniało w czasach paleo- 
zoicznych, przed milijonami lat, gdy dopiero 
powstawały żywe formy. Dowodzi on tylko 
stanowczo, że d z i ś  samorodztwo nie za
chodzi i że to, co za samorodztwo przez dłu
gi czas poczytywanem było, nie jest samo
rodztwem lecz rozplenianiem się, powstawa
niem z żywego.

Dedukcyjni zwolennicy samorodztwa z za
sady, nie mogąc obalić wyśmienicie prowadzo
nych doświadczeń Pasteura, poczęli szukać 
z zasady przyczyn ujemnego rezultatu, i... 
wynaleźli przyczynę... Miało nią być wytwo
rzenie sztucznych warunków przez ogrzewanie 
materyi wyjałowionej. Gotowanie materyi 
badanej i wysoka temperatura (wrzenia) w 
jakiej naczynia dla doświadczeń odnośnych 
pozostają, stanowić mają—według tych opo
nentów,—sztuczną jedynie przeszkodę dla 
samorodztwa, które w innych okolicznościach 
niewątpliwieby się pojawiło, które innemi

słowy, zachodzi w naturze, gdzie sztuczne nie 
istnieją warunki. Błędne to i nie przyrodni
cze, doprawdy, rozumowanie, dziwnie przypo
mina teoryję siły życiowej (vis vegetativa) 
Needhama (§ 14) i okazuje, jak mało metoda 
filozoficzna postąpiła w ciągu całego wieku, 

| który od czasu wygłoszenia tej teoryi upły
nął. Teoretyczne dowody jednak, rozlegają
ce się tu i owdzie bezpośrednio zaraz po pra
cach Pasteura nie wywierały należytego wra
żenia, gdyż były w mniejszej lub większej 
sprzeczności z bardziej niż teoryja przekony- 

! wającemi faktami materyjalnemi. Obrońcom 
samorodztwa potrzeba zatem było ze swej 
strony dowodów faktycznych. Dowody takie 
znalazły się niebawem, jeśli nie rzeczywiste, to 
urojone, lecz dostateczne, aby wznowić jeszcze 
przycichła i ukończoną nawet—zdawałoby się 
walkę.

28. Wytrzymałość zalążków. Przez lat kil
ka wojna była tylko podjazdową i staczały 
się drobne utarczki. Dopiero w 1870 roku 
występuje na widownię anglik Bastian; 
zwrócił on szcze gólną uwagę na napary 
różnych roślin suszonych (siano) i korzeni ro
ślinnych (rzepa, brukiew), w których pomimo 
zupełnego wyjałowienia a la Pasteur, okazy
wało się wyraźne po krótkim czasie samo
rodztwo. W  1872 r. drukuje Bastian pracę
0 początkach życia, w której zarówno na de
dukcyjnych, filozoficznych, jak i na doświad
czalnych opiera się dowodach; nie posługuje 
się on wrzeniem rostworów, przypuszczając, 
że tak wysoka temperatura może być sztuczną 
przyczyną, wywołującą ujemny dla samorodz- 
twTa rezultat doświadczeń, lecz zadawalnia się 
przegotowaniem rostworów przy temperatu
rach, które śmiertelnemi są dla żywej proto
plazmy. Białkowata ta  materyja, żyjąca
1 stanowiąca życie u roślin i zwierząt, ścina 
się, jak wiadomo około -f 64 do +• 66° O. 
niżej 70° jak zwykle powiadamy). Bastian 
poczynał swe doświadczenia od 20 minutowe
go ogrzewania przy 56—57°, lecz doszedł do 
4 godzinnych gotowań przy 64—67° C., a w 
ochłodzonych następnie płynach wyraźnie 
stwierdzał samorodztwo. Doświadczenia te 
tak zainteresowały świat uczony, iż powtarza 
je Bastian razem z najgorętszym wyznawcą 
poglądów Pasteurowskich, Burdon-Sanderso- 
nem. Jakkolwiek wspólnie dokonane do
świadczenia nie zapewniły stanowczego zwy-
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cięstwa Bastianowi, jednak zachwiały mocno 
samym Sandersonem i wielu uczonymi. Zda
wało się przez chwilę, że samorodztwo zostało 
panem pola bitwy. Bastian wyzywa Pasteu
ra na pojedynek naukowy, lecz zanim ten o- 
statni zdołał zbadać wątpliwości i prze
ciwnikowi odpowiedzieć, piszą w tej ma
teryi Pode i Lankaster, Roberts i inni; Pa
steur potem już dowodzi, iż wyjałowione ja 
koby płyny natury kwaśnej nie są wyjałowio- 
nemi, lecz niezdolnemi do podtrzymania życia 
istot drobnowidzowych, zobojętnienie rostwo- 
rów nie wywołuje samorodztwa lecz daje nie- 
zniszczonym przez zagotowanie zalążkom mo
żność rozwoju w odpowiednim już wtedy o- 
środku. Nadaremnie Bastian nowe wtedy 
pisze dzieło o rozwoju i początkach życia, na
daremnie powstają liczni jego w Niemczech 
i w Austryi (Czechy) naśladowcy i popleczni
cy, którzy zwłaszcza w przegotowanym odwa
rze rzepy chcą widzieć niezbite zalęganie się 
życia drogą samorodztwa. Kwestyją od tego 
czasu redukuje się do kwestyi wytrzymałości 
życiowej zalążków, które jak  pokazują prace 
ostatniego lat dziesiątka, przetrzymują nie
tylko temperaturę, w jakiej eksperymentował 
Bastian, lecz i tę, przy jakiej wyjałowień 
swych dokonał szczęśliwie Pasteur. Dowie^ 
dzioną obecnie bowiem jest rzeczą, że wytrzy
małość zarodników bakteryi, w różnych ma- 
teryjach się znajdujących, jest niejednakową 
i że gdyby Pasteur w pracy swej do doświad
czeń używał naparu starego siana, otrzymał
by życie przy tych nawet środkach ostrożno
ści, jakie w pracach zachowywał. Wytrzy
małość bakteryi w sianie się znajdującej tak 
jest wielką, iż do wyniszczenia jej zarodników 
bardziej potężnych trzeba środków niż do wy
jałowienia przeważnej ilości innych organicz
nych rostworów. Tak tedy coraz to liczniej
sze gromadzono dowody życiowej wytrzyma
łości zarodników roślinnych i larw lub po- 
czwarek zwierzęcych na wysokie gorąco z je
dnej a na zimno bardzo znaczne z drugiej 
strony, a szczegółowe i dokładne poznanie 
warunków śmiertelności bakteryi i ich zarod
ników, dokonane w r. 1880 -1  przez praco
wnię niemieckiego państwowego urzędu zdro
wia (dr. Koch i inni) zamyka szereg prac na 
tem polu, świadcząc, jak  niesłychanie trudną 
rzeczą jest zabić zarodniki, czasami—w nie
pomyślnych dla dezinfekcyi warunkach— pra-

! wie niezniszczalne. Do kwestyi tej przy spe- 
cyjalnem rozpatrzeniu przedmiotu powró
cimy.

Gdy wreszcie dodamy dla uzupełnienia, że 
w polemice dalszej z wytrwale za swojem ob
stającymi przeciwnikami, udało się Pasteuro
wi do starannie oczyszczonych naczyń wpro
wadzić wprost z pęcherza bez przystępu po
wietrza, świeży mocz zwierzęcy i bez wszelkie
go gotowania lub wrzenia, zachować go w 
zwykłej temperaturze nienaruszonym i nie- 
psującytn się, czyli innemi słowy wyjałowio- 

| nym,—wtedy pojmiemy, źe heterogienistom 
wytrącony został z rąk ostatni oręż, jakim 
dla nich były t. z. sztuczne warunki odejmu
jące jakoby życiowość (zdolność do życia) i że 
dziś już w nauce o objawach samorodztwa 
mowy być nie może.

29. Najnowsze odkrycia w dziedzinie cho - 
i rób. A więc pyłki powietrza, wszędzie obe

cne i wszystko przenikające, są jedyną istotną 
przyczyną tych wszystkich objawów zalęgania 

| się życia, których sobie wytłomaczyć łatwo 
; nie umiejąc, przypuszczalibyśmy zachodzące 

w tych wypadkach samorodztwo. Pyłki te 
są też, jak widzieliśmy (§ 26) powodem cho
rób gnilnych na ranach otwartych, jakoteż 

| przyczyną groźnych chorób wewnętrznych, 
mających charakter epidemiczny, a w każdym 
razie zaraźliwy, jak karbunkuł lub zakażenie 
krwi (§§ 24, 25). Choroby te roznoszą się 
w ten sposób, źe pyłki odpowiadające paso- 
rzytowi danej choroby, a mianowicie zarodni
ki trwałe danego pasorzyta unoszą się w powie
trzu i przenikają wraz z powietrzem do licznych 
przedmiotów codziennego użytku (bielizna, 
pościel, odzież, przędza, wełna, słoma, pasza, 
sprzęty, wydzieliny i t. p.), a gdy na nowe do
stawszy się miejsce natrafią na żyzne dla 
siebie podłoże, na żywą mianowicie materyję, 
kosztem której mogą wzrastać i rozpleniać 
się swobodnie, wówczas stają się podwaliną 
nowego pasorzytnego życia i nowem ognis
kiem zarazy.

Teoryja ta, tłumacząca wybornie choroby 
zaraźliwe w duchu w jakim je pojmowano, od 
najdawniejszych jeszcze czasów (§ 18) i zgo
dnie z wszelkiemi znanemi faktami, nie jest 
jeszcze we wszystkich wypadkach należycie 
skontrolowaną, wyśledzoną i stwierdzoną. 
Z wyjątkiem działu chorób ran zakaźnych 
(§ 25), w którym etyjologiję za trwale usta
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loną uważać należy, nie mamy dostatecznych 
danych co do natury chorób zaraźliwych ludz
kości, nie znamy dobrze tajemniczych paso- 
rzytów, które je  wywołują, ani zarodników, 
ani pełnego przebiegu rozwoju ich życia we
wnątrz organizmu i poza nim, t. j. sposobu 
przenoszenia się z ciała na ciało i zarażania.

Ale, pomimo wielkie jeszcze na tem polu 
braki, ziarno postępu jest rzucone, Contagium 
vivum dla niektórych przynajmniej chorób 
znalezione i zbadane. A zbadanie to prowa
dzi z kolei do drugorzędnych arcyważnych 
zdobyczy. Tak np. podniesiona przez Co- 
zea i Feltza kwestyją stopniującej się ja- 
dowitości (wirulencyi) zarazy, przenoszonej 
ciągle dalej, naprowadziła Pasteura i Jouber- 
ta na tory o c h r o n n e g o  s z c z e p i e -  
n i a, polegającego na tem, iż osłabiony za
razek wprowadza się do organizmu celem wy
wołania łagodnego przebiegu zmodyfikowanej 
choroby, mającej zabezpieczać od przyjęcia 
się później rzeczywistej groźnej zarazy. W r. 
1878 Pasteur i Joubert radzą zaszczepiać 
w ten sposób karbunkuł, którego pasorzytna 
bakteryja, a także i okoliczności w jakich ona 
wzrasta i rozwija się w różnych warunkach 
naturalnych i sztucznych, najlepiej stosunko
wo rozpoznane zostały. Następnie, w r. 1880 
ogłasza sam Pasteur pracę nad pasorzytem 
kurzej cholery (cholera des poules), którego 
przez sztuczną hodowlę potrafił zmieniać, a 
zmienionego już, osłabionego, kurom jako o- 
chronę zaszczepiać. Kwestyją szczepienia 
dotychczas jest jeszcze sporną, a rezultaty 
praktyczne, z karbunkułem głównie przedsię
brane, rozmaicie w rzeczy samej wypadały. 
Nie tu więc miejsce rozbierać bliżej tę ważną 
i doniosłą kwestyję; łączy się ona ściśle z 
kwestyją hodowli sztucznej najdrobniejszych 
pasorzytów i do obu tych przedmiotów, dopie
ro po bliższem zapoznaniu się z pyłkami i z is
totkami, jakim one dają początek, w dalszym 
powrócimy ciągu. Tu tylko, przy historycz
nym zarysie, chcemy jeszcze zaznaczyć całe 
podobieństwo i całą zarazem różnicę pomię
dzy empirycznem, przypadkowem prawie wy
nalezieniem metody szczepienia krowianki 
jako ospy ochronnej, a drogą poszukiwań 
naukowych, na jakiej otrzymane zostały dane 
co do szczepienia karbunkułu lub cholery kur. 
Zestawienie obu tych tak podobnych, a tak 
różnych pod względem gienezy odkryć nauko

wych okazuje najdobitniej, jak znaczne postę
py uczyniła nauka w ciągu blisko 100 lat, 
które dzielą dra Jennera od Pasteura.

Jesteśmy już u kresu historycznego naszego 
pochodu w obszarze wiedzy, który nas zajmu
je, lecz u samego końca mamy do zanotowa
nia dwa świetne jeszcze odkrycia, któremi 
wiadomości nasze z dziedziny etyjologii cho
rób świeżo zbogacone zostały. Obu odkryć 
dokonał znakomity dziś na tem polu dr. 
Koch; sumienny i ścisły ten uczony rozwinął 
i udoskona lił metodę barwienia najdrobniej
szych, wśród tkanek ciała ukrytych, pasorzy
tów, powodujących choroby, i zapomocą tej 
metody zdołał odkryć w 1882 roku bakteryje 
w płucach ( i w plwocinach) suchotników, 
przecinając tem samem sporną oddawna kwe
styję zaraźliwości gruźlicy (suchot). W koń
cu zaś zeszłego (1883) i w pierwszym kwar
tale obecnego (1884) roku, tenże sam dr. 
Koch, przewodniczący w komisyi wysłanej 
przez rząd niemiecki dla zbadania cholery, 
odkrył poczęści jeszcze w Egipcie, lecz osta
tecznie dopiero w Indyjach wschodnich, bak- 
teryję w kiszkach cholerycznych chorych (i w 
ich wydzielinach) znajdowaną, a mającą—jak 
się zdaje—niepątpliwy etyjologiczny związek 
z chorobą. Rzecz ta zresztą wymaga jeszcze 
pewnych uzupełniających szczegółów, na któ
re zapewne nauka długo nie będzie potrzebo
wała czekać.

30. Mikrografija powietrza. Skończywszy 
z naszkicowaną tu w ogólnych zaledwie zary
sach historyję wielkich postępów nauki, bę
dących w związku ze znajdowaniem się pył
ków w otaczającym nas świecie powietrznym 
i wśród wody we wszelkich jej w naturze po
staciach, rzućmy okiem choć pokrótce na 
skromną historyję bardziej ograniczonego 
przedmiotu, który nas tu właśnie zajmuje, na 
historyję bezpośrednich studyjów nad pyłka
mi powietrza. Badania te są nowe i—-jeśli 
pominiemy doświadczenia F . Schultzego i 
Schrodera z Van Dushem (§ 17), którym nie 
o badanie, lecz o usunięcie pyłków przecież 
chodziło,— datują zaledwie od doświadczeń D. 
Thompsona (§ 18), te bowiem były pierwsze- 
mi, z wracaj ącemi uwagę na jakość pyłków. 
Potem bada Samuelson, jak  już wspomnieli
śmy (§ 22), zanieczyszczające atmosferę pyłki, 
a z nim jednocześnie nad naturą kurzu pra
cują Pouchet i inni (§ 19); aeroskop Poucheta
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choć nie zasługuje na nazwę narzędzia nau
kowego, pobudził dość wielu przyrodników do 
działania i prób na tem polu. Lecz dopiero 
doświadczenia Pasteura polegające na otwie
raniu flaszek z wyjałowionemi substancyjami 
w różnych miejscowościach porównawczo, da
ły rzeczywisty początek usiłowaniom nauko
wego badania pyłków wśród atmosfery dane
go miejsca, a więc stworzyły dział nauki, któ 
ry można nazwać mikrografiją powietrza, a 
z którym łączy się mikrografija wód natural
nych, opadów atmosferycznych i t. d. Wy
znać trzeba, że formująca się jednocześnie e- 
tyjologija chorób zaraźliwych nader znacząco 
wpłynęła na rozwój tych usiłowań. W roku 
1866 szuka lekarz w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki połnocnej, dr. Salisbury, mijazmatu 
febry, grasującej podówczas w stanach Ohio 
i Misisipi i znajduje w zebranem powietrzu 
ciekawe materyjały do aerografiii. Dalej 
pracują Lemaire, Lund, Beale, Burdon-San- 
derson, Parfitt, Reed, Dancer, Angus Smith, 
Yung, lecz głównie dr. Maddox (1870—1881) 
i Douglas Cunningham (1873) przyczyniają 
się do wyświetlenia kwestyi pyłków w atmo
sferze i opadach atmosferycznych. W r. 1886 
rząd francuski zakłada w skutek starań aka
demii, obserwatoryjum mikrograficzne w 
Montsouris pod Paryżem w celu badania za
nieczyszczeń atmosfery w zależności od pór 
roku, pogody, stanu sanitarnego, i t. p.; w 
pracowni tej spostrzegalni naukowej, pracują 
kolejno Schoenauer i Miquel, których prace, 
jakkolwiek bez głębszego znaczenia, dostar
czają wszakże sporo faktycznego porównaw
czego materyjału. W każdym razie, przy
znać należy, że mikrografija powietrza, a 
bardziej jeszcze mikrografija wód i opadów 
jest zaledwie w kolebce i że dopiero od przy
szłości, może zresztą niedalekiej, oczekiwać 
należy ważniejszych i pewniejszych rezulta
tów.

31. Wynik ogólny poszukiwań naukowych. 
Przedstawiony tu (§§ 12—30) zarys history
czny prac, odnoszących się pośrednio lub bez
pośrednio do pyłków i do istotek, które z pył
ków tych biorą początek, nie mógł bynaj
mniej zapoznać czytającego z dziedziną naj
drobniejszych tych przedstawicieli żywej 
przyrody, z tajemniczym działem istotek, sto
jących na kresach naszego tegoczesnego wi
dzenia i obserwacyi, przy całej pomocy udo

skonalonych środków naukowych. Przecho
dząc kolejno rozmaite badania, w nauce nad 
tym przedmiotem dokonane, nie zatrzymywa
liśmy się wcale nad pytaniem, czem są wła
ściwie rozliczne te istotki, które tak doniosły 
w zjawiskach przyrodzonych mają udział, jaka 
jest natura owych pyłków czy żyjątek pyłko
wych, które sprowadzają przemianę materyi 
a więc gnicie, psucie się, fermentacyją i t. p. 
Ograniczyliśmy się, a raczej posiłkowaliśmy 
się historyją, aby wykazać rozliczność i do
niosłość skutków działalności istot najmniej
szych, pyłkowych i sądzimy, że czytelnik któ
ry miał cierpliwość przeczytać z uwagą na
szkicowaną przez nas historyję przedmiotu, 
wyniósł dostateczne wyobrażenie o potężnem 
znaczeniu pyłków w ekonomii żywej i mar
twej przyrody. Nie uszło zapewne jego zdol
ności wnioskowania, że najdrobniejsze istotki 
pyłkowe osiedlają się wszędzie i roją w mate
ryi organicznej, do której mogą mieć przy
stęp z powietrza, z wody, czy z innego jeszcze 
ośrodka, jako też że rozwój życia ich w tej 
materyi spowodowuje jej rozkład chemiczny, 
bardzo daleko zazwyczaj sięgający. Rozkład 
ten idzie stopniowo bowiem aż do zupełnej 
zamiany złożonej, organicznej cząsteczki che
micznej, na cząsteczki bardziej proste, na 
ciała mineralne, nieorganiczne. Tym sposo
bem istotki owe z pyłków się rodzące, są 
oczywiście tem k o n i e c z n e m  w p r z y 
r o d z i e  ogniwem, które łączy żywą przy
rodę z martwą; zamieniając wytworzone w or
ganizmach związki roślinne i zwierzęce na 
proste połączenia chemiczne (z których po
przednio związki te w organizmie danym lub 
w szeregu organizmów powstały), żyjątka pył
kowe jedynie czynią możliwym o b i e g  ma 
t e r y i  w przyrodzie k o n i e c z n y  d l a  
ż y c i a  roślin i zwierząt. Bez naszych ta 
jemniczych działaczy, życie żywej przyrody 
nie mogłoby trwać i odnawiać się ciągle, gdyż 
raz wytworzone związki organiczne nieprze- 
chodziłyby napowrót w stan martwy lub zale
dwie przechodziłyby w nieznacznym chyba 
stopniu (przez utlenienie i t. p.) drogę czysto 
chemiczną.

Obecnie więc, po przebieżeniu dziejów nau
ki, wracając do tego, co wyżej przy rozpatry
waniu optycznych własności pyłków (§ 6) było 
powiedzianem, możemy śmiało już twierdzić, 
że znaczący wpływ pyłków na fizyczno-opty-
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czne własności atmosfery nie jest najwybit
niejszym objawem działalności ich w przyro
dzie;—poznaliśmy bowiem w rysach ogólnych 
ich potężną działalność chemiczną (odnośnie 
do materyi, w której pyłki się rozwijają) i fi- 
zyjologiczną (odnośnie do samych istotek pył
kowych) .

Nie zapoznaliśmy się przytem jednak by
najmniej z samymi działaczami, ciągle dla 
nas jeszcze tajemniczymi, niewierny nic o ich 
własnościach, o formie i o objawach życio
wych, nie wiemy w jakich warunkach i w jaki 
sposób wpływ swój rozkładowy wywierać mo
gą, nie znamy ich odrębnych—w ogóle i w 
szczególe—właściwości, z jakiemi życie ich 
związanem jest w naturze, lub przy wytworze
niu sztucznych warunków przez człowieka. 
Przypuszczać tylko możemy z poznanej już 
różnostronnej ich działalności i z rozlicznych 
skutków, jakie istoty pyłkowe wywołać mogą, 
że tak forma i objawy życiowe jak  i warunki 
bytu najdrobniejszych działaczy naszych, mu
szą być wielce rozmaite. Zapoznanie się 
z działaczami, tak potężne wywołującymi 
zmiany, i tak różnostronnymi, będzie przed
miotem następnych artykułów, powiązanych 
z niniejszym w jedną organiczną całość.

0 B A R W IK A C H  Z W ĘGLA KAMIENNEGO
napisał 

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

(Dokończenie).

Lekkie oleje smoły węgla kamiennego są 
prawie wyłącznie złożone z węglowodorów; 
w olejach ciężkich oprócz tych ostatnich znaj
dujemy zasady i kwasy gotowej aniliny, a 
prócz tego fenol.czyli kwas karbolowy, ciało 
tak powszechnie dzisiaj używane jako środek 
przeciwmiazinatyczny. Ten ostatni produkt 
to jest kwas karbolowy oddał również pewne 
usługi w farbiarstwie. W  1834 r. Runge 
przygotowując ten kwas znalazł pomiędzy o- 
sadami przy tej operacyi powstalemi ciało 
żółte, które nazwał koraliną albo kwasem 
rosołowym, a Persoz ogrzewając go z amoni-

jakiem, otrzymał piękną materyję, kolor któ
rej był podobny do koloru piwonii, zwanej pe- 
oniną. W krótkim czasie ten sam kwas 
rosołowy dał początek barwnikowi niebieskie
mu zwanemu azuliną.

Naj ważniejszemi ciałami wydobywanemi 
z ciężkich olejów są antracen i naftalina;—oba 
ciała również z węgla tylko i wodoru zło
żone.

Dla wydzielenia z owych olejów naftaliny 
nie potrzeba tyle kłopotu jak do wydzielenia 
benzolu; sposoby są nierównie prostsze.

Ponieważ naftalina jest stała w zwyczajne j 
temperaturze i krystalizuje bardzo łatwo 
w cienkie blaszki, przeto dosyć jest oleje cięż
kie na dni kilka pozostawić w spoczynku, 
wówczas na dnie naczynia osadzi się naftali
na, jako najłatwiej krystalizująca,—którą 
też łatwo oddzielić od płynu nad nią znajdu
jącego się. Ponieważ naftalina należy do tego 
samego szeregu ciał co i benzol, przeto pró
bowano czy tymże samym ulegać będzie 
przeobrażeniom co benzol. Rzeczywiście o- 
trzymano z niej zasadę podobną do aniliny 
zwaną naftylijakiem; jak anilina tracąc wo
dór zamienia się w rozanilinę, tak samo i naf- 
tylamina przechodzi w rozonaftylijak. Pierw
szy p. Schiendl w Wiedniu otrzymał w zu
pełnie czystym stanie rozonaftylijak a p. 
Scheurer Kestner, w Alzacyi zaczął ją  wyra
biać na wielką skalę. Nie będziemy tu szcze
gółowo opisywać działań mających miejsce 
podczas fabrykacyi, to tylko powiemy, że z 

| rozonaftylijaku otrzymano ciało podobne do 
fuksyny pięknego różowego koloru, nawet 
czystszego i mniej fijoletowego niż fuksyna, 
łatwo dające się zastosować do farbowania 
wełny, a jedwabiom nadające szczególniejszy 
przepyszny odcień. Rospuszcza się w spiry
tusie i płyn okazuje zadziwiające własności. 
Różowy płyn badany przy świetle w pewnych 
warunkach, okazuje odcienia świecące—fos- 
forescencyjne, a pozostawiony w spokoju, 
traci spirytus skutkiem parowania, przyczem 
ściany naczynia w którem jest zawarty, po
krywają się pięknemi zielonemi irryzującemi 
igiełkowatemi kryształkami. Nakoniec naf
talina dosta rcza pięknych żółtych barwników, 
z których najpospolitszemi są żółty barwnik 
Manchester i żółty de Martins.

Koroną prac przedsiębranych nad produk
tami z węgli kamiennych było wytworzenie
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alizaryny. Od dawna znano marzannę far- 
bierską obficie uprawianą we Erancyi, Bel
gii i inny krajach, w korzeniach której znaj
duje się barwna zasada, nazwana alizaryną, 
pierwszy raz analizowana przez Robiqueta i 
Colina. W  1868 r. pp. Grraebe i Lieberman 
poczynili szereg prac nad alizaryną, wykonali 
jej analizę, tylko analizę nie tego rodzaju, 
która nas uczy jakie pierwiastki wchodzą w 
skład danego ciała—zwaną analizą elemen
tarną, a bynajmniej nie daje nam wyobraże
nia o jego strukturze, konstytucyi. Praw
dziwa analiza nie rozdziela odrazu nagle 
wszystkich elementów danego ciała, ona nie 
łamie, ani druzgocze całej machiny stanowią
cej dany związek, nie stara się go zamienić' 
na okruszyny, ale przeciwnie, rozbiera go 
sztuka po sztuce, ażeby przeniknąć jego ta 
jemnice a następnie pozwala pracownikowi 
znów zbudować i połączyć wszystkie kółka 
w całej machinie. Taką to analizę przedsię
brali pp. Grraebe i Lieberman, skutkiem któ
rej wydobyli z alizaryny węglowodór bliski 
poprzedzających węglowodorów, zwany antra
cenem, a istniejący w oleju węgla kamien
nego. Antracen, który dzisiaj dziennie sta- 
rai centnarów bywa wyrabiany, przed 15 laty 
był rzadkością znajdującą się tylko w niektó
rych zbiorach chemicznych. Ten węglowo
dór w smole węgla kamiennego znajduje się 
w dość obfitej ilości, niekiedy wynosi 7 do 8%  
i zaobserwowano źe im mniej w smole jest 
toluolu, tem zawiera więcej antracenu, a Ber- 
thelot okazał, iż toluol w wysokiej tempera
turze wytwarza antracen. Po otrzymaniu an
tracenu z alizaryny—krok jeden do wytworze
nia alizaryny z antracenu. Rzeczywiście 
w tymże samym roku udało się tymże uczo
nym z antracenu otrzymać farbnik zupełnie 
jednakowy z farbnikiem otrzymanym z ma
rzanny. Dla przemysłowego zastosowania 
swego wynalazku pp. Graebe i Lieberman 
zawiązali stosunek z badeńską anilinową fa
bryką w Ludwigshafen nad Renera, potem 
powstały samodzielne fabryki tego barwnika, 
a w Niemczech dzisiaj jest 8 wielkich zakła
dów i jedna fabryka w Anglii produkująca 
sztuczną alizarynę z antracenu, Z początku 
proces chemiczny uskuteczniający się w labo- 
ratoryjum spotykał wielkie trudności przy za
stosowaniu go na wielką skalę. Przedewszy
stkiem należało przygotowywać antracen w

znacznych ilościach i to w zupełnie czystym 
stanie, następnie z rozmaitych dróg, które 
w teoryi prowadzą do przerobienia antracenu 
na alizarynę, wybrać tę, któraby była naj
prostszą i najtańszą. Pytania te rozwiązali 
oprócz wynalazców alizaryny szczególniej 
Perkin, Caro i Koch i to tak szczęśliwie, iż 
dzisiaj sztuczne fabryczne otrzymywanie ali
zaryny zalicza się do najprostszych czynności 
chemicznej technologii. Metoda podług któ
rej obecnie alizarynę fabrycznie otrzymują 
jest w krótkości następująca. Powiedzieliśmy 
wyżej, iż z olejów ciężkich, pozostawionych 
w spokoju na zimnie osadzają się ciała stale,

| ciała te poddane wyciskaniu tworzą masę cia- 
j  stowatą, zawierającą wiele kryształów naftali

ny. Jeżeli podnieść temperaturę do 250° to 
naftalina i inne ciała zamieniają się w parę 
i oddalają, pozostaje antracen, który nale
ży oczyścić od rozmaitych domieszek. Po 
oczyszczeniu poddają go działaniu środków 
otleniających i otrzymują antrachinon, po- 
czem działa się na ten ostatni kwasem siarcza- 
nym, w skutek czego tworzy się kwas antra- 
chinowosiarczany. Kwas ten zamieniają na 
sól sodową, topią w zamkniętych żelaznych 
kotłach z dodaniem chloranu potasu i sody 
gryzącej, w skutek czego powstaje sól sodowa 
alizaryny, z której działaniem kwasu solnego 
oswabadza się sama alizaryna. Oprócz ali
zaryny z antracenu otrzymują jeszcze i inne 
farbmki a podobnież i sama alizaryna jest 
punktem wyjścia dla niektórych farbników. 
Sztuczna alizaryna i inne tak zwane farby an
tracenowe, jak purpuryna, błękit alizaryno- 
wy, barwnik pomarańczowy i t. p. obecnie 
w tak znacznej ilości się wyrabiają, iż wartość 
rocznej produkcyi stanowi 30—40 milijonów 
marek.

Samo się przez się rozumie, iż sztuczne u- 
tworzenie alizaryny zgubny wpływ wywarło 
na kulturę marzanny, która z każdym dniem 
upada do tego stopnia, iż roczna jej produk- 
cyja w 1878— 79 lat wynosiła już tylko 500 
ton, a cena marzanny z 28—32 marek spadła 
na 6—8 marek, a więc alizaryna prawdopodo
bnie zupełnie wyruguje uprawę marzanny.

Dla zaokrąglenia tego krótkiego rysu farb
ników wydobywanych z smoły węgla kamien
nego, wspomnieć musimy o sztucznym otrzy
maniu niebieskiego farbnika zwanego indygo. 
Punktem wyjścia dla otrzymania tego ostat-
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niego jest węglowodór podobny do benzolu [ 
czyli benzyny, zwany toluolem, który pod ' 
wpływem całego szeregu działań przechodzi 
w indygo, pierwszy raz sztucznie otrzymane 
przez Baeyera. Według jednak obecnego spo
sobu przygotowywania sztucznego indygo nie 
ma wcale obawy, aby to ostatnie mogło wy
trzymać konkurencyją z naturalnem, albo
wiem cena tego ostatniego jest stosunkowo i 
dosyć niską.

Otrzymanie sztucznej alizaryny podo
bnież jak i sztucznego indygo, bez zaprzecze- j 
nia stanowi najpiękniejszy tryumf nowej nau- j 
kowej chemii, a przemysł przygotowujący f 
sztuczne farbniki ze smoły węgli kamiennych 
przedstawia dziwnie charakterystyczne zja
wisko. Przemysł ten jest najmłodszy, a po- 
mimo tego porównawszy go z innemi, śmiało [ 
wyrzec można, że żaden z nich nie doszedł tak | 
szybko do kwitnącego stanu. Od czasu od
krycia pierwszego sztucznego farbnika, mo- 
weiny, z smoły węglowej w 1856 r., nie upły- I 
nęło 3 lat a już istniało około 70 wielkich 
fabryk, w których roczna produkcyja tego I 
barwnika wynosiła 80 milijonów marek. Fakt 
także godny uwagi, iż pierwiastkowo prze- j 
mysł ten pows tał we Francyi i Anglii, a  do- j  

piero później rozwinął się w Niemczech, w i  
których za to przeszedł produkcyę wyżej wymię- j  
nionych narodów, tak że obecnie ł/3 sztucz- \ 
nych farbników produkuje się w Niem- j  

czech, a z 70 fabryk około 40 znajduje się I 
w tem ostatniem państwie.

Nakoniec parę słów dodamy o farbowaniu far
bami anilinoweini i antracenowemi, albowiem 
zachodzi pod tym względem między niemi różni- i 

,ca. Farby anilinowe są rozpuszczalne w wodzie | 
i spirytusie i z tych roztworów łatwo i bezpo- ! 
średnio przyjmują je włókna zwierzęce i j  

zatrzymują je, tak że działaniem wody, ! 
przez przemywanie z nich nie wydzielają się. 
Przeciwnie włókna roślinne jak bawełna lub ■ 
len nie okazują przyciągania do cząstek o- 
wycb barwników; dla tego też poprzednio 
muszą być traktowane takiemi ciałami, któ- j  

reby materyje barwne mogły przyciągać i nie
jako przymocowywać je do włókien - to jest 
tak zwanemi łącznikami czyli bejcami. F a r 
by antracenowe służą prawie wyłącznie do 
farbowania tkanin bawełnianych i w małej 
ilości do wełnianych, wszakże te ostatnie ró- I 
wnież muszą być poddanemi bejcowaniu. Przy- i

tem alizaryna z rozmaitemi bejcami wydaje 
rozmaite zabarwienia, tak że jedną i tąż samą 
barwę materyi można używać do farbowania 
na rozmaite kolory.

JO ąESPON DENC W A  W SZEC H ŚW IA TA .

Oreł, w Sierpniu 1884 r.

Grad, którego rysunek załączam, spadł na 
stacyi dr. żel. Orłowsko-Witebskiej Sieszcza 
w gub. Smoleńskiej, pow. Rosławskim, dnia 
19 (3!) Lipca r. b. Jak  widać z rysunku 
składa się z warstw sferycznych koncentry-

W ielkość naturalna.

A m asa śniegow a nieprzezroczysta.

15,—  m asa lodow a przezroczysta.

cznych, w środku z jądra śniegowego, dają
cego się bardzo łatwo wyłuszczyć po rozerz- 
nięciu ziarna i z trzech łupin, z których jedna 
nieprzezroczysta śniegowa a dwie naprze- 
mian lodowate przezroczyste. Przed gradem 
temperatura w Sieszczy była na słońcu około 
-+- 37° R.

Klimat Sieszczy zajmuje środek między 
klimatem Witebska, wystawionym na działa
nie morza Bałtyckiego, jego prądów i wia
trów, a klimatem Orła, prawie nie odczuwa
jącym wpływu Bałtyku i niemal całkowicie 
kontynentalnym. To też w Orle wiosna (roz
wijanie się drzew ’) następuje o 1—1'/2 mie‘ 
siąca później niż w Witebsku, mimo że odle
głość jednego od drugiego wynosi zaledwie 
500 wiorst (koleją). Lato bieżące w Orle nie

' )  Topole włoskie rosną tn, lecz zdaje się iż wyżej ku 
północy już icli niema.
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należy do zbyt znojnych, jednak mieliśmy tu 
w przeszłym tygodniu w cieniu po -j- 29° R., 
od początku Lipca deszcze obfite, co drugi — 
trzeci dzień i niebyło tygodnia bez większego 
lub mniejszego gradu. Urodzaje pomimo to 
rokują rezultat świetny, tem śmielej spodzie
wany, iż żniwa już od tygodnia rozpoczęte.

Szczególnym zbiegiem okoliczności, w tej 
samej miejscowości, w której wypadł grad 
według powyższej wzmianki, w tej samej Sie- 
szczy i wsiach przyległych zwraca na siebie 
uwagę pokład fosforytów. Znany Aleks. 
Engelhardt, były prof. chemii, w Instytucie 
Leśnictwa (petersburskim) przedsięwziął w 
tym roku poszukiwania w przedmiocie leśni
ctwa i bytu ludu wiejskiego w gub. Smoleń
skiej ku granicy Orłowskiej i rezultatem tych 
poszukiwań są owe fosforyty—nie wiemy o ile 
i komu przedtem znane czy nieznane. Od je
dnego z współpracowników prof. E. dowiadu
jemy się, że fosforyty smoleńskie zawierają 
28% kwasu fosfornego, a więc są uboższe od 
podolskich. Zapewne owoce studyjów tych, 
bę-Ią ogłoszone, Engelhardt bowiem lubi 
się dzielić spostrzeżeniami z publicznością, 
czego dowodem jest słynna książka jego Li
sty z£ wsi, rozchwytane w Rosyi równie z po
wodu materyjału jaki dostarcza etnografii i 
agronomii, jako też pewnego odcienia polity
czno - ekonomicznego. Nadto publicysta 
ten, zmuszony zwinąć swoją stacyję rol
niczą, w której urządził „artiel“ robotników 
z różnych warstw społeczeństwa złożoną (w ma
jątku własnym Batiszczewo, stac.Drohobuż dr. 
żel. brzesko-moskiewskiej) oddał się podobno 
wyłącznie studyjom wyżej wymienionym, które 
dodajmy, więcej sprzyjają jego ruchliwej na
turze trybuna niż hodowla inwentarza i upra
wa roli, pomimo wszelkich podjętych przezeń 
urządzeń i nowości.

Winniśmy zwrócić uwagę na rozwój olejar- 
stwa w gub. smoleńskiej. W  jednym roku 
przeszłym powstało w niej podobno 5 nowych 
olejarni, jak nas o tem poinformował mecha
nik gubernijalny smoleńsko - mohilewski p. 
Turnajew. Jego zdaniem ta gałęź przemysłu 
rokuje w tych stronach wielką przyszłość. 
Rzeczywiście zdanie to jest słuszne, bowiem 
wiadomo, że gubernija Orłowska i przyległe 
jak Mohilewska i dalsze wzdłuż dróg żela
znych orłowsko-witebskiej i od Orła do Cary- 
cyna produkują znaczną ilość nasienia konop-

hego a zwłaszcza lnianego, które stanowi 
rzec można główny produkt wywozu tych gu
bernii transportowany rzeczoną drogą do Ry
gi a libawsko-romeńską do Libawy; B. Tur
najew opracowuje podręcznik technologii o- 
lejarstwa. Wiadomość powyższą komunikuję 
wam nie tylko jako informacyję przydatną 
naszemu handlowi, lecz nadto jako obchodzą
cą liczne koło obywateli polaków, którzy w 
ostatnich paru dziesiątkach lat rozsiedli się 
w gub. smoleńskiej na pograniczu mohilew- 
skiej. Ta nowa posiadłość nasza powstała 
i powiększa się rok rocznie z powodu, że gub 
smoleńska należy do wielkorosyjskicli i wolno 
nam nabywać tu ziemię, gdy w mohilewskićj 
ukaz 1865 roku zabrania.

Inż. A. Pawłowski.

KRONIKA NAUKOWA.

(Fizyka).

— G r u p a  D w i d m a  s l o n e c z n e -  
g o. W miarę jak narzędzia spektroskopijne 
coraz się d oskonalą, powiększa się też i liczba 
linij ciemnych widma słonecznego, a zarazem 
też i dokładne zbadanie widma staje się zada
niem coraz inozolniejszem. Badacze też biorą 
obecnie pod rozwagę oddzielne, często nie
wielkie wcale działy widma słonecznego i sta
rają się wyjaśnić każdą z występujących w 
działach tych linij. Niedawno przytoczyliśmy 
tu rezultaty poszukiwań p. Cornu nad grupą 
a *), świeżo znów p. Thollon zajął się bada
niem najlepiej zapewne znanej okolicy widma, 
mianowicie linii sodowej D. Fraunhofer opi
sywał ją  jako liniję pojedynczą, silniej roz
szczepiające spektroskopy wykazały w niej 
liniję podwójną D| i D2, a następnie poznano, 
że pomiędzy obu temi linijami D występuje 
jeszcze znaczna liczba linij bardzo cienkich, 
znaczenie ich wszakże pozostawało zagadko- 
wem.

Tą właśnie grupą widmową zajął się p. 
Thollon; przyrząd przez niego użyty posiadał 
rozszczepienie takie, że odległość kątowa mię
dzy obu linijami I) wynosiła 12'; w przestrze-

*) Patrz Wszechświat, N r. 20  r. b., str. 3 17.
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ni tej można było wyróżnić 12 linij cienkich, I 
ale bardzo wyraźnych i ostrych. Dziewięć 
z nich ma pochodzenie teluryczne,—wywołane 
są przez substancyję znajdującą się w naszej at
mosferze w zmiennych ilościach a niewątpli
wie przez parę wodną. Linije i nie są 
teluryczne, pierwsza należy do niklu, druga 
do pierwiastku nieznanego. Linija du za
chowuje się po części, jak linija metaliczna, 
t. j. blednie, gdy ęąsiednie jej linije telury- ! 
czne w skutek zmiany wysokości słońca t t  ają 
się silniejszemi, z drugiej jednak strony, gdy 
się ją  porównywa z liniją niklową ^G, jest ona 
od niej w południe znacznie słabszą, wieczo
rem znów, gdy słońce jest bliżej poziomu, 
staje się silniejszą,—zmienia się zatem jak > 
linija teluryczna. Właściwość tę można wy- ; 
tłumaczyć przypuszczeniem, źe utworzoną ona 
jest przez dwie słabe linije, — jedną telury- 
czną, drugą słoneczną, które się nawzajem 
zupełnie nakrywają. Spektroskopy silniej 
rozszczepiające wykażą w przestrzeni D t D2 
zapewne więcej jeszcze linij ciemnych; p. 
Thollon sądzi wszakże, że liczba ich nie przej
dzie dwudziestu. S. K.

— D w u t l e n e k  w ę g l a  w s t a n i e  
s t a ł y m .  Od niejakiego czasu zaczęto dwu
tlenek węgla w stanie ciekłym otrzymywać 
na większą skalę dla potrzeb przemysłu. Dwu
tlenek węgla skroplony, bywa rozsyłany we 
flaszkach żelaznych; gdy z flaszki takiej sub- i  
stancyję tę przepuszcza się w worek sukienny 
postaci stożkowej, krzepnie ona w skutek o- 
ziębiania spowodowanego przez parowanie 
i w ten sposób otrzymać można dwutlenek 
węgla w stanie stałym, mianowicie zaś w po
staci śniegu w ilościach znacznych. Śnieg 
ten dwutlenku węgla utrzymuje się nawet 
dosyć długo na powietrzu, tak że można pod- ! 
dawać go różnym doświadczeniom. Otóż p. 
Landolt umieściwszy śnieg taki w formach 
walcowych z twardego drzewa, poddał go sil
nemu ciśnieniu za pomocą tłoka; otrzymał 
stąd grube i twarde walce, wewnątrz których 
ulatnianie nie zachodzi, a stąd się trwałość 
ich w stanie stałym znacznie podwyższa.

Walce dwutlenku węgla w ten sposób o- 
trzymane posiadają wejrzenie i mniej więcej 
twardość kredy do pisania, nożem krajać się 
niedają; można je nawet ująć w rękę, byleby 
jch nie naciskać, ściśnięcie bowiem dwutlenku

węgla stałego, jak wiadomo, powoduje bolesne 
rany.

Ulatnianie odbywa się zwolna, a walce u- 
trzymują się w ogóle tem dłużej, im silniejsze
mu uległy ściśnięciu. Jeżeli śnieg dwutlenku 
węgla w formach drewnianych został skropio
ny eterem i wtedy dopiero poddany tłoczeniu, 
otrzymywano bryły przezroczyste słabej wy
trzymałości, które wszakże również się długo 
utrzymywały.

Ciężar właściwy tak zbitego dwutlenku wę
gla nie dochodzi 2. Gdy się go rzuca na wo
dę, większe bryłki opadają natychmiast na 
dno, mniejsze zaś, unoszone pęcherzykami 
rozwijającego się gazu, unoszą się na po
wierzchnię wody i pływają po niej, nie ulega
jąc wilgoceniu. S. K.

— D z i a ł a n i e  e l e k t r y c z n o ś c i  
n a  p o w i e t r z e  z a p y l o n e .  W osta
tnich czasach pył w powietrzu zwrócił na sie
bie uwagę wielu fizyków, i to zarówno pył po
wstający z zarodków organicznych, jak i pył 
nieorganiczny, zanieczyszczający powietrze. 
Tyndall, Raleygh, Aitken, i inni rozpatrywali 
głównie wpływ ciepła i wykazali drogi, wiodą
ce do wywołania przestrzeni zupełnie wolnych 
od pyłu. Nietylko wszakże ciepło poprowa
dzić może do oczyszczania „powietrza; Aitken 
przekonał się, że skutkiem wyładowywań ele
ktrycznych w kominie, dym uchodzący staje 
się mniej czarnym. Na większą jednak skalę 
badania nad tym wpływem elektryczności 
przeprowadził 01iver J . Lodge, który spra
wozdanie ze swych doświadczeń złożył nieda
wno towarzystwu królewskiemu w Dublinie. 
Doświadczenia te nauczyły, że pył w pobliżu 
ciał elektrycznych zbija się w większe cząstki 
wytłomaczyć się to daje tem, źe drobniutkie 
cząstki pyłu elektryzują się przez wpływ, po 
obu końcach swoich nabierają elektryczności 
różnoimiennej, a skutkiem tego szczepiają się 
w szeregi, podobnie jak opiłki żelazne w po
bliżu magnesów, — do wywołania tego działa
nia wystarcza nawet ciało słabo naelektryzo- 
wane, a gdy w ten sposób cząstki grubieją, 
łatwo i szybko opadają na ziemię. Silniejsza 
elektryczność rozpędza je na wszystkie strony 
i uczepiają się wtedy różnych powierzchni. 
Drobna mgła wodna w dzwonie szklanym po 
naelektryzowaniu zamienia się w gęstą mgłę 
a następnie w deszcz; cząstki dymu zbiegają
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się a przestrzeń cała staje się od nich wolną. 
Czarny, gęsty dym terpentyny po słabem na- 
ełektryzowaniu łączy się w' czarne masy, ma
jące przeszło cal długości; przy dalszem ele
ktryzowaniu dzwon szklany pokrywa się sa
dzą, a powietrze staje się czystem. Przepro
wadzić się to daje łatwo i na większą skalę; 
pokój, wypełniony tak gęstym dymem terpen
tynowym, źe płomień gazowy jest niewido
czny, zaczyna się oczyszczać w ciągu jednej 
lub dwóch minut od chwili, gdy wprawiono 
tam w ruch machinę elektryczną. Po upły
wie kwadransa ściany pokryte są kleistą sa
dzą, która zwłaszcza osiada na rurach gazo
wych i na wszystkich powierzchniach, łatwo 
elektryzujących się przez wpływ.

Według p. Lodge działanie elektryczności 
na pył jest daleko silniejsze, aniżeli ciepła, — 
i sądzi on, że może ono nabrać znaczenia 
praktycznego. W tunelach np. możnaby o- 
czyszczać powietrze przez wyładowywanie 
w nich elektryczności, do czego posłużyćby 
mogły machiny Holtza, albo też pewne urzą
dzenia hydroelektryczne, tak że para ucho
dząca z lokomotywy mogłaby być źródłem 
elektryczności;—dla oczyszczenia pokoju wy
starcza mała maszyna, ręką obracana.

Zjawiska te zostają zapewne w związku 
z tym faktem, że burza oczyszcza powietrze. 
W pobliżu naelektryzowanej chmury mgła 
zbiega się i tworzy większe krople, które prze
skakują między chmurami i tworzą razem gę
stą chmurę deszczową,—a gdy następuje wy
ładowanie chmury w postaci błyskawicy, kro
ple spadają, tworząc gwałtowną ulewę. Przy 
tem przeskakiwaniu kropel, dodaje p. Lodge, 
ułatwia się ich ulatnianie, a następstwem 
powstającego stąd oziębienia być może grad.

Chmura naelektryzowana działa przez 
wpływ na ziemię, miejsca wyniosłe elektryzu
ją  się, a wraz z niemi i atmosfera. Przy wy- 
ładywaniu elektryczności pył i zarodki w po
wietrzu się unoszące w wyżej opowiedziany 
sposób osiadają na ziemi—i na powierzchnie 
różnych ciał, które uledz mogą ich działaniu 
a p. Lodge przypomina tu — ostrożnie zresztą 
o kwaśnieniu mleka podczas burzy. Wnioski 
praktyczne wyprowadzić wszakże będzie mo
żna dopiero z doświadczeń prowadzonych na 
większą skalę. S. K .

( Technologija).
— P a r o w ó z  b e z  o g n i a  H o n i g -  

m a n a znajduje się już od paru miesięcy 
w ruchu na drodze żelaznej między Akwiz
granem i Julich, prowadząc pociągi osobowe. 
Według Berg u. Huttenmanische Zeitung 
Nr. 26, r. 84, parowozy tego systemu, których 
zasadę podało pismo nasze w Nr. 11, za rok 
bieżący, mają wejść z pewnością w użycie na 
drodze St. Gotarda. Ostatniemi czasy H. 
Gruneberg i E. Hardt w Kolonii zamierzają 
w podobnym celu jak to Honigman uczynił 
zużytkować ciepło powstające przy gaszeniu 
palonego wapna. Jeżeli znajdzie się odpo
wiedni korzystny zbyt dla otrzymywanego 
przytem gaszonego wapna, nowy ten wynala- 
lazek miałby tę wyższość nad systemem Ho- 
nigmana, że usunięte są przy nim koszta od
parowywania ługu sodowego. (Dingler Polyt. 
Journal, 1884, str. 131). St. Pr.

— C i e p ł o  s ł o n e c z n e  w h u t n i 
c t w i e .  Ostatniemi czasy Clark patentował 
zastosowanie promieni słonecznych przecho
dzących przez soczewkę lub odbitych od wklę
słych zwierciadeł, jako źródła ciepła i użycie 
przytem gazowych odczynników do redukcyi 
metali z rud. Te ostatnie umieszczają się 
w ognisku optycznem, przyczem na rudę skie
rowany jest strumień odpowiedniego odczyn
nika gazowego. (Berg u. Hiitten. Ztg., z 84, 
p. 265). St. Pr.

— C y n k  m e t a l i c z n y ,  j a k o  ś ro 
d e k  z a p o b i e g a j ą c y  t w o r z e n i u  
s i ę  k a m i e n i a  k o t ł o w e g o ,  od kil
kunastu lat był już zalecanym, nie znalazł 
jednak szerszego zastosowania. Według ba
dań Lesneura, szczególniej pomyślne wyniki 
otrzymuje się przy użyciu cynku w kotłach 
zasilanych wodą morską, a więc na parow
cach. Zarząd cesarsko-niemieckiej marynar
ki zamówił ostatniemi czasy w jednej z hut 
górno-szląskich 4 000 centnarów cynku meta
licznego na ten użytek. Praktyka wykazała, 
że najlepiej stosować należy cynk w kształcie 
5 cm. grubych listw, zawieszonych na hakach 
wewnątrz kotła, rozumie się, że niechodzi 
przytem o cynk zupełnie czysty. Zwykłe za
nieczyszczenia np. ołów, nieoddziaływają szko
dliwie. Zazwyczaj silnie do ścian kotła przy
stający osad t. z. kamień kotłowy wydziela 
się przy użyciu cynku w postaci łatwo dające
go się usunąć szlamu.
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Dla przemysłu cynkowego sposób ten zuży
cia cynku może byó tem więcej pożądanym, 
że cynk w tyra celu użyty, niepowraca w koło 
biegu produkcyi. (Berg u. Hiitten. Ztg., 84 r., 
Nr. 27). St. Pr.

— Z a p a ł k i  s z we d z k i e .  W yrób za
pałek szwedzkich dochodzi do olbrzymich roz
miarów. zwiększając się corocznie. W  roku 
1883 w lecie przybyło do Jonkoping 20 pa
rowców i 8 żaglowców jedynie z drzewem osi- 
nowem na pręciki do zapałek. Ładunek wy
nosił około 200 000 stóp sześciennych, warto
ści 120 000 koron t. j. mniej więcej 65 000 rs. 
Większej części drzewa dostarczają Inflanty 
i Finlandyja. Oprócz tego wyładowano w 
Sztokholmie 70—80 000 stóp sześciennych 
drzewa, pochodzącego z innych okolic z prze
znaczeniem go dla fabryki Jónkóping. (Chem. 
Centralblatt, Nr. 12, 84 r.) St. Pr.

(Botanika).

— R o ś l i n a  n a p a s t u j ą c a  r y b y .  
Na stawach naszych spotkać można na wiosnę 
lub w początku lata piękną roślinkę wodną 
zwaną pływaczem Utricularia vulgaris. Od
znacza się ona tem, że prócz drobnych, wą
skich listeczków łodyga i gałązki jej są gęsto | 
pokryte szczególnemi maleńkiemi pęcherzy- j  
kami kulistemi. Pęcherzyki te posiadają na j  
wierzchołku otworek, zakryty błoneczką w po
staci klapki, która tak jest przymocowaną do j  
brzegu otworka, iż może się otwierać w kie
runku do wnętrza pęcherzyka, lecz nie 
naodwrót. Pęcherzyki te podwójne mają 
znaczenie dla życia pływacza Ku jesieni za
pełniają się one szczególnym płynem gęstym 
przez ścianki pęcherzyka wydzielanym, stają 
się przeto cięższe i ściągają swym ciężarem 
roślinkę na dno, gdzie też spędza ona zimowe 
miesiące roku. Na wiosnę, gdy słońce całą 
przyrodę do życia znów powoła, pęcherzyki 
pozbywają się gęstej swej zawartości, stają 
się lżejsze i pociągają roślinkę ku powierzchni 
wody, gdzie też niebawem zakwita. Ale rola i  
pęcherzyków pływacza jest jeszcze inną,
o wiele ważniejszą, a mianowicie służą one do 
chwytania drobnych zwierzątek, któremi się 
pływacz karmi. Oddawna wiedziano już o tem, 
źe pływacz należy do roślin mięsożernych; 
drobne raczki jak pchły wodne lub cyklopy,

gąsienice owadów i inne maleńkie zwierzątka 
wodne stają się pastwą pływacza. Wabione 
szczególnemi nitkowatemi wyrostkami ze
wnętrznej ścianki pęcherzyka, które prądem 
wody poruszają się bezustannie, małe te zwie
rzątka uderzają o klapkę pęcherzyka, która 
w kierunku do wnętrza się otwiera i małych 
gości wpuszcza; ale raz dostawszy się do wnę
trza pęcherzyka, zwierzątka te wydostać się 
już na zewnątrz nie mogą, gdyż klapka w tym 
kierunku otwierać się nie może. Pozostając 
wewnątrz pęcherzyka za pośrednictwem szcze- 

j  gólnych gruczołowych wyrostków wyssysają 
I z nich różne pożywne dla rośliny części. 

W  jednym z ostatnich numerów czasopisma 
Angielskiego „Naturę11 opisane są niezmiernie 

I ciekawe nowe poszukiwania nad życiem pły
wacza. G. E. Simens w Oxfordzie przekonał 
się mianowicie, że Utricularia nie tylko kar
mi się raczkami, wrotkami lub gąsieniczkami 
małemi, lecz źe nawet pęcherzyki jej chwyta
ją  małe rybki, że jednem słowem i zwierzęta 
kręgowe służą tej żarłocznej roślince za po
karm. Simens dostarczył znanemu zoologowi 
panu H. N. Moseley’owi egzemplarz pływa
cza, który pomieszczono w szklanem naczy
niu z wodą, gdzie mieściły się też liczne mło
dziutkie rybki, dopiero co z jajek się wylęgłe. 

Po kilku godzinach zauważył Moseley, że wię
cej niż tuzin rybek w niewoli się znajdowało. 
Większość była za głowę schwytaną, tak że 
główki rybek jak najgłębiej wsunięte były 
przez otworek do wnętrza pęcherzyka; przez 
ściankę tego ostatniego można było wyraźnie 
odróżnić małe czarne oczki ryby. Niektó
re rybki sterczały ogonkami swemi z pęche
rzyków, mniej lub więcej w jego wmętrzu bę
dąc zagłębione. Były zaś i takie egzempla
rze, których główki siedziały w otworkach 
jednych,'ogonki zaś w otworkach innych, są
siednich pęcherzyków, tak że ciała tych rybek 
spajały jakby ze sobą dwa sąsiednie pęche
rzyki. Moseley’owi nie udało się zaobserwo
wać, w jaki sposób rybki chwytane zostają 
przez pęcherzyki, badając zaś martwe już 
rybki przekonał się, źe te części ciała ryby 
które wewnątrz pęcherzyka się znajdują, ule
gają rozkładowi, tak że wnętrze pęcherzyka 
wypełnione jest płynem, obfitującym w rozło
żone części organiczne. Dowodzi to, że rybki 
prawdopodobnie jak i raczki służą za pokarm 
pływaczom. Uczeni angielscy obiecują prze-
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prowadzić jeszcze nowe specyjalne badania 
nad tą  ze wszechmiar ciekawą kwestyją.

J. N.
— D z b a n e c z n i k i  (Nepenthes). Prof. 

Suringar z Leydy, wraz z p. Treub dyrekto
rem ogrodu botanicznego w Buitenzorg, na 
wystawie w Amsterdamie 1883 r. urządzili 
zbiór bardzo rzadkich i ciekawych roślin. Naj
większy podziw wzbudziły dzbaneczniki (Ne- 
penthes), szczególne rośliny owadoźerne, któ
rych liście posiadają kształt dzbanuszka i za
wierają w sobie płyn, zdolny rozkładać po
karmy azotowe, czyli mięsne. Badania poka
zały, że skład chemiczny jako też własności 
wspomnianego płynu są takie same jak soku 
żołądkowego, że zawiera substancyję odpo
wiadającą pepsynie

Nazwa jamajska Nepenthesa jest Seroc, 
malajska zaś Ketakong. Na archipelagu In
dyjskim rośliny te czołgają się po skałach i 
po ziemi w lasach. Końce ich liści płaskich 
zamieniają się w grube dzbanuszki napełnio
ne płynem bezbarwnym i mogące się zamykać 
przy pomocy pokryweczki. W liczbie gatun
ków które były wystawione, znajdowały się : 
Nepenthes Raffłesiana, N. bicalcarata i N. 
albo-marginata. Jeżeli Nepenthesy są rośli
nami archipelagu Indyjskiego, to śmiało rzec 
można, źe wyspa Borneo, jest ich uprzywile
jowaną ojczyzną. Posiada ona około 18 ga
tunków Nepenthesów, z pomiędzy których 
ważniejsze s ą : Nepenthes Rajak, N. Lowii 
i N. Edwardsiana. Na szczególną uwagę 
zasługuje Nepenthes Rajak, przez swoje dzba
nuszki liściowe ubarwione i wywołujące naj
większe wrażenie. Widok ich przypomina 
olbrzymie flakony stojące na ziemi i docho
dzące do 70 czntimetrów wysokości.

Pomiędzy zbiorami ogrodu bot. w Buiten
zorg, znajdowało się drzewo chlebowe (Arto- 
carpus) z jadalnemi owocami i sokiem mlecz- j  
nym; oprócz tego, Styrax benzoin dostarczają- : 
cy żywicy benzoesowej,,Oeratophorus Leeci | 
który wydziela substancyję podobną do guta- I 
perchy. nadtó wiele pandanów jawajskich, 
z których indyjanie otrzymują włókna wybór- I 
ne na różne wyroby. A, S.

Zoologija.
— W p ł y w  r o z m a i t y c h  b a r w  

ś w i a t ł a  n a  r o ' z w ó j  z w i e r z ą t .
W I I  tomie „Mittheilungen der zoologischen

Station zu Neapel“ (1881 r.l, Dr. Emil Jung 
podał rezultaty swych obserwacyi w kwestyi 
powyższej, poczynionych nad szeregiem zwie
rząt, odbywających rozwój w wodzie, miano
wicie: Rana escułenta, Rana temporaria, Sal
ino trutta, Lymneus stagnalis, Loligo vulga- 
ris, Sepia officinalis i Ciona (—Ascidia) intes- 
tinalis. Do badań brał jaja  (u Ciona tylko 
gotowe larwy) z jednego lęgu i umieszczał je 
w osobnych naczyniach, wystawionych każde 
na działanie pewnego koloru promieni. Oka
zało się, że najbardziej sprzyjają rozwojowi 
promienie fioletowe, następnie, w znacznym 
stopniu - -  błękitne; później następują tuż po 
sobie: żółte i białe; wreszcie idą czerwone, 
a w końcu zielone; oba ostatnie wpływają już 
opóźniająco na rozwój. Rezultaty, otrzyma
ne przez Yung’a, zgadzają się z rezultatami 
w tej kwestyi innych badaczy: Beclard’a nad 
Musca carnaria), Pleasonton’a (nad młodemi 
świniami), Schnetzler’a (nad Rana tempora
ria) i Fatigatiego (nad rozwojem niższych or
ganizmów). M. K.

Higiena.
— T o r f  m c h o w y .  Z obszerniejszego 

artykułu: o zastosowaniu torfu mchowego do 
dezynfekcyi, przez M. Pounemann’a Chem. 
Centralblut Nr. 12 z 1884 r. dowiadujemy 

j  się, iż w Brunświku policyja, przychylająca 
się do propozycyi miejscowej rady zdrowia, 
nakazała użycie torfu mchowego do wywózki 
nieczystości kloacznych.

Rozporządzenie to ma na celu zapobieżenie 
swobodnego mieszania się z powietrzem wy
ziewów kloacznych zdrowiu szkodliwych, a 
dalej usunięcie przyczyny zanieczyszczenia 

! gruntu oraz wody studziennej, która w 570 
I studniach Brunświku nie odznaczała się wa

runkami, jakim woda do picia winna odpowia
dać. Torf mchowy, dzięki swej własno
ści chłonięcia gazów i cieczy, spełnia za
danie to należycie.

Pozwolimy sobie dodać, że „nie u nas,” za 
granicą, torf mchowy i jego zastosowanie ma 
jak na krótki czas, przez który się nim zajmują 
dość pokaźną literaturę, z której widocznem 
jest wzrastające jego użycie; my posiadamy 
obfite pokłady podobnego materyjału w Ot
wocku, wyrabiany tam jednak przetwór 
w mieście naszem uznaniem, na jakie zasługu
je, pochwalić się nie może. U nas inaczej!

St. Pr.
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5-go W rześnia 1 766  r. ar. Jan  Dalton. założyciel 
dzisiejszej teoryi atomowej, um. 2 7 Lipca 1 8 4 ł  r.

6-go W rześnia 182 8 r. ur. A. Butleroff, znany che
mik, obecnie prof. uniw. petersburskiego.

7-go W rześnia 1 707 r. ur. Jerzy Ludwik hr. L e
clerc de Buffon, jeden ze wpływowych pisarzy w najro
zmaitszych kwestyjach z nauk przyrodn.; um. 1 6 Kwie- I 
tnia 1 7 8 8 r.

TrfciSC : Zmysł topograficzny owadów, napisał B. K 
—  Ogólne pojęcia o pyłkach znajdujących się w po
wietrzu i o ich znaczeniu, skreślił Józef Natanson. —  
O barwnikach z węgla kamiennego napisał A . Matu
szewski. (Dokończenie). —  Korespondencyją Wszech
świata. -— Kronika naukowa. —  Kalendarzyk hijogra- 
ficzny. —  Ogłoszenia.

W ydawca E. Dziewulski. R edaktor Br. Znatowicz

Kalendarzyk bijograficziiy .

P A M I Ę T N I K  F 1 Z Y J 0 G R A F I C Z N Y
TOM W ZA BOK 41884

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  (Meteorolorjija i  H idrograńja).
J. Kowalczyka, Wykaz spostrzeżeń meteorologicznych Obserwatoryjum Warszawskiego 

z r. 1881 i 1882. Apol. Pietkiewicza, Zmienność roczna ciśnienią 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  (Grieologija).
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 Gieognozyi Polski, Y. Próba opi.su 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 liścifistych, 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. A. Slósarskiego, Zwierzęta zaginione (z ;4 tabl. litogr.).

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.
W D zia le  V (Miscellanea).

Prace M. Twardowskiej, Dr. Kozłowskiego, R. Sobkiewicza, Roślinność i zwierzęta okolicy
Żytomierza.

Komitet Redakcyjny Pamiętnika Fizyjograficznego stanowią:
P P . Dr. T . Chałubiński, J .  Aleksandrowicz byty dziekan uniw., K. Deike, D r. L . Dudrewicz, E . Dziewulski,
K. Jurkiewicz b. dziekan uniw., S. Kram sztyk, A. Ślósarski, 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. 50 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 zn eg o ,
P o d w a le  2 .

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

j l o ó B O j i e K o  Iten3ypoH>. B a p m a B a  17 A B rycia 1884 r. D ruk J. B ergera, E le k to ra ln a  N r. H.




