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P od róż  Stanleya w  p o p rze k  ciem 
nego  kon tynen tu .

W  tym samym czasie, w którym Cameron od
bywał podróż wpoprzek Afryki na krańcach 
porzecza kongowego, > niemając jeszcze jasne
go pojęcia dokąd wpływają rzeki i ich dopły
wy, które po drodze przechodził, zbliżał się 
Stanley do Lualaby, gdzie miał rozstrzygnąć 
najzawilszą do owego czasu zagadkę hidro- 
graficzną w Afryce.

Henryk M. Stanley nazywa się z ojca Ja -  
kób Rowland, urodził on się w roku 1840 w o- 
kolicy Deubigh w Walii i wychowany został 
w zakładzie dla ubogich w St. Asaph. W 13 
roku wypuszczony z zakładu wstąpił w służbę 
na okręcie, a następnie u kupca Stanleya w

Nowym Orleanie w Stanach Zjednoczonych, 
który go adoptował. W wojnie Unii walczył 
początkowo po stronie konfederacyi południo
wej, ale wzięty w niewolę przez wojsko Sta
nów Zjednoczonych przydzielony został do 
załogi okrętu wojennego Tinconderoga i tam 
dosłużył się stopnia podchorążego. Po za
warciu pokoju podróżował Stanley po Azyi a 
w roku 1868 wziął udział w wyprawie angiel
skiej do Abisynii jako korespondent New 
York Heralda. Jego ówczesne koresponden- 
cyje do tej gazety zwróciły na siebie powsze
chną uwagę i to było powodem, że właściciel 
Heralda J . G-. Bennett, ten sam, który zorga
nizował własnym kosztem wyprawę Jeanetty 
do bieguna północnego, powierzył mu do
wództwo wyprawy mającej odszukać Living- 
stona w Afryce środkowej. Wspomnieliśmy 
już powyżej, że udało mu się rzeczywiście od- 
naleść Livingstona w Udschidschi nad Tanga- 
njiką. W r. 1872 był on już z powrotem 
w Europie. Tu połączyły się redakcyje no
wojorskiego Heralda i londyńskiego Daily 
Telegrapha, aby wyprawić Stanleya powtór
nie do Afryki środkowej. Tym razem miał 

, on zbadać okólice jezior równikowych.
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W Listopadzie 1874 wyruszył Stanley z 300 
żołnierzami i z łodzią składaną Lady Alice z 
Bagamoyo, miejscowości leżącej na kontynen
cie naprzeciw Zanzibaru. Żołnierze jego 
byli po części ze szczepu murzyńskiego z Zan
zibaru zwanego Wangwana, poczęści ze szcze
pu Wangamwezi, który mieszka na kontynen
cie, oprócz tego zabrał on z sobą trzech an
glików Jana i Edwarda Pococków i Frydery
ka Barkera i pięć psów; bagaże które zabrał 
ze sobą ważyły 8  165 kilogramów. Z kobie
tami i chłopcami liczyła cała wyprawa 356 
osób. ale nim Stanley doszedł do Mpwapwy 
uciekło f>0 ludzi. Ponieważ nas interesują 
tylko okolice nadkongowe, nie będziemy się 
rozwodzili nad marszem Stanleya przez Afry
kę wschodnią. Objechawszy po drodze jezio
ro Ukerewe stanął on w Maju 1876 roku 
w Udschidschi nad Tanganjiką.

Jezioro to odkryli, jak wzmiankowaliśmy, 
Burton i Speke w r. 1857 a Cameron okrą
żył jego część południową, Stanley sam zwie
dził w roku 1871 razem z Livingstonem część 
brzegu północnego, teraz zaś postanowił ob
jechać całe jezioro i uskutecznił to w 51 dni, 
długość brzegów wymierzył Stanley na 800 
mil gieograficznyoh.

.Na zachodnim brzegu mniej więcej i środ
ka jeziora wypływa rzeka Lukuga i dąży do 
Lualaby. Tak przynajmniej twierdził Came
ron, Stanley przeciwnie skonstatował, że Lu
kuga wpada do Tanganjiki. Potwierdzali to 
i okoliczni mieszkańcy, którzy mniemali, że 
Tanganjika niema żadnego odpływu, tylko ro
śnie coraz wyżej i pożera ich pola. Stanley 
kombinuje, że łożysko Lukugi obecnie tak 
zamulone, że nie pozwala wodzie uchodzić z 
Tanganjiki, ale skoro woda w jeziorze wzro
śnie do pewnej wysokości, przerwie pokłady 
mułu i odpłynie Lukugą do Konga.

O powstaniu Tanganjiki krąży dużo podań, 
jedno z nich tłumaczy niezdecydowany bieg 
Lukugi. Gdzie dziś jest Tanganjika, powia
da ono, rozciągała się szeroka nizina, przez 
którą płynęły dwie rzeki Lukuga z zachodu i 
Luwegeri ze wschodu, pewnego razu ze
szły się owe rzeki tamując sobie nawza
jem drogę i wylały swe wody na nizinę, 
i tak powstało jezioro Tanganjika. Inne po
danie głosi, że na miejscu dzisiejszego Tan- 
ganjiki były bardzo żyzne pola obsiane wio
skami, w jednej z nich mieszkała nader szczę

śliwa familija, posiadała bowiem na podwó
rzu studnię z czystą wodą, w której żyły naj
smaczniejsze ryby. Familii tej było wiado
mo, że skoroby o studni swej rozpowiadali 
publicznie, spotkałoby ich wielkie nieszczęście, 
zachowali więc tajemnicę przez wiele pokoleń, 
ale raz pokochała się żona właściciela studni 
w innym męźczyznie z tej samej wioski i za
nosiła mu często owe smaczne ryby, niepowia- 
dając skąd je bierze. Kiedy jednakże pewne
go razu męża nie było w domu, zaprowadziła 
owego obcego mężczyznę do studni; skoro 
wzrok jego padł na tajemniczą wodę, zaczęła 
ona się wznosić i rosła tak długo, aż zalała 
całą okolicę.

Dnia 25 Lipca przeprawił się Stanley z ca- 
łą wyprawą przez Tanganjikę do państwa 
Uguha, mieszkańcy tamtejsi zwani Waguha 
byli dla karawany bardzo uprzejmi, chociaż 
na białych niebardzo pochlebnie się zapatru
ją, poznali oni byli już poprzednio Livingsto- 
na i Camerona. „Biali nie mogą mieć do
brych zamiarów, mawiali Waguhańczycy, bo 
oni nie przychodzą do nas po towary. Ich 
nóg nigdy zobaczyć nie można, bo od stóp do 
głowy pokrywają się ubiorem, a kto taką się 
otacza tajemnicą, ten nie może być dobrym, 
dla tego i biali są najprawdopodobniej nie
bezpiecznymi czarownikami1*. Waguhańczy
cy okazują wielkie zdolności rzeźbiarskie, 
wszędzie widać statuy z drzewa, a domy ozdo
bione są rzeźbami. Szczepy graniczące z Wa- 
guhańczykami z zachodu stoją daleko niżej, 
jeden z nich należy do najszkaradniejszych 
jakie Stanley spotkał, zaostrza on sobie zęby 
przednie, na szyi zawiesza głowy myszy i skó
ry żmij a ma mimo to o swej piękności tak 
wielkie wyobrażenie, że postać białych zdaje 
mu się nie być podobną do ludzi.

Bez wszelkiej trudności przeszedł Stanley 
jedną część państwa Manyema, którego mie
szkańcy znani są ze swych ludożerczych skłon
ności i stanął 15 Października nad Lualabą. 
Tu poznał się z handlarzem arabskim Tippo- 
Tib (Tipo-Tipo Camerona) i zaproponował 
mu, żeby tak jak Cameronowi towarzyszył 
mu w głąb Afryki ale nie inną drogą, tylko 
nad Lualabą. Tippo-Tib postanowił naprzód 
zasięgnąć rady przyjaciół, przyszedł więc na
stępnego dnia do Stanleya z kilku arabami, 
z których jeden odbył już podróż kilkunasto- 
milową nad Lualabą. Wszyscy z obecnych
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odradzali tak niebezpieczną podróż i opowia
dali, jakie wieści krążą o krajach Afryki środ
kowej. Znajduje się w nich dużo kości sło
niowej, ale przystępu broni szczep karłów, 
który ma różnokolorowe pręgi jak żebra, wie
dzie życie koczujące i jest nadzwyczaj złośli
wy. Do obcych strzela strzałami zatrutemi 
i wydaje przytem krzyk przerażający. Całe 
obszary Afryki równikowej pokrywa las nie
skończony a tak gęsty i wysoki, że podróżny 
idzie dnie, tygodnie i miesiące niedostrzegłszy 
a,ni razu słońca na niebie. W  państwie U- 
regga żyją po lasach węże takiej wielkości, 
jak Boa constrictor, które zawieszają się o- 
gonami na drzewach i czatują na podróżnych, 
pełno też tam mrówek olbrzymiej wielkości, 
które kolą jak osy. W innych miejscach 
znajdują się małpy zwane soko, te jeżeli czło
wieka spotkają, przyskakują do niego chwy
tając go za rękę i obgryzają mu palce, a sko
ro który ugryzą wyplują go. Co do Lualaby 
zaręczali arabowie Stanleyowi, że płynie ona 
ciągle w kierunku północnym.

Wszystkie te opisy upiększone żywą wyo
braźnią arabów nie zachwiały Stanleya, prze
ciwnie wzmianka, że Lualaba płynie ciągle 
w kierunku północnym podsyciła w nim tem 
większą żądzę skonstatowania, gdzie ona się 
w końcu podziewa. Że nie mogła uchodzić 
do Nilu, wykazał już Cameron, bo przy Ny- 
angwe posiada tylko 450 metrów wysokości. 
Frank Pocock, któremu Stanley zwierzył się 
ze swymi zamiarami, aby zasięgnąć jego rady, 
dodawał mu tem większej odwagi, bo i on, 
chociaż człowiek niewykształcony, chciał mieć 
udział w sławie, jaka mogła spłynąć na Stan
leya z odkrycia tak wielkiej rzeki, zresztą i 
arab Tippo-Tib niebardzo zdaje się wierzył 
w czarne kolory, jakiemi malowali niebezpie
czeństwa podróży do środkowej Afryki jego 
ziomkowie, bo zdecydował się towarzyszyć 
Stanleyowi przez cwTierc roku, jeżeli mu z gó
ry zapłaci 5 000 dolarów i będzie się starał 
o utrzymanie jego ludzi. Stanley przystał na 
te warunki i wyruszono więc do Nyangwe, 
gdzie chciano ostateczne porobić przygotowa
nia potrzebne do tak dalekiej wyprawy.

Nyangwe leży nad Lualabą, jestto najdalej 
posunięte miasto, w którem mieszkają kupcy 
arabscy, odbywają się w niem regularne ja r
marki, na które zdążają karawany ze wschodu 
z towarami europejskiemi i krajowcy z pro

duktami swych okolic. Dnia 5 Listopada 
wyruszył Stanley dokompletowawszy swych 
ludzi do 154 z Nyangwe, Tippo-Tib przyłą
czył się do niego z 700 ludźmi, ale 300 z nich 
mieli po kilku dniach odłączyć się od kara
wany Stanleya; małych czółen miała karaw a
na 18, oprócz tego większą łódź Lady Alice. 
Karawana posuwała się po prawym brzegu 
Lualaby, dnia 6  już weszła w ciemny las zwa
ny Mitamba, w którym zanurzyła się formal
nie na 3 tygodnie, niewidząc przed sobą i nad 
sobą nic, jak tylko olbrzymie drzewa i zgęsz- 
czone konary. „Co moment, pisze Stanley, 
trzeba było przystawać i torować sobie na
przód drogę, która już po kilku krokach zno
wu była zatarasowana, z drzew spadały zaś 
bezustannie wielkie krople rosy, z każdego 
listka łzy kapać się zdawały. Nad nami spla
tały się gałęzie gęstym pokryte liściem w 
dach, który nie przepuszczał promieni słone
cznych, tak iż nie widzieliśmy wcale, czy nad 
lasem słońce świeci, czy dzień pochmurny, 
wlekliśmy się krok za krokiem śród zmroku, 
jaki u nas nastaje po zachodzie słońca. Ścież
ka nasza wprowadziła nas wkrótce w rozmo
czoną glinę, gdzie przy każdem stąpnięciu pry
skało błoto na idących w pobliżu. Śród g ru 
bych drzew olbrzymich rośnie gąszcz krzewów 
do 20 stóp wysokich, ziemia ma kolor ciemno
brunatny i składa się z humusu, w którym 
gniją liście opadłe i gałązki, dodajmy do tego 
powietrze przesycone wilgocią i wieczny cień, 
a taki las zwrotnikowy wyda się olbrzymią 
cieplarnią'1.

Stanley zwraca uwagę na jednę jeszcze wła
ściwość tego lasu, która w interesujący spo
sób wykazuje, jak przyroda umie płody swoje 
zastosować do warunków otoczenia. Niezli
czone gatunki roślinności, które podszywają 
las, mają wszystkie tak cienkie łodygi, że pier
wsza burza powali/aby je na ziemię, ale tego 
właśnie obawiać się nie potrzebują, bo żaden 
ostrzejszy powiew nie zdolen wtargnąć do ta
jemniczego wnętrza, nawet przy największej 
burzy panuje tam zupełna cisza. Z tego wzglę
du i krzaki nie zapuszczają głęboko korzeni, 
tak iż łatwo ręką wyrwać je można, a nawet 
olbrzymie drzewa utrzymują się więcej zapo
mocą szeroko rozpostartych, niż głęboko za
puszczonych korzeni.

W osadzie Kampunzu w państwie Uregga, 
gdzie Stanley stanął 17 Listopada, stały dwa



148 W S Z E C H Ś W IA T . N r  10.

rzędy pozatykanych czaszek, kupcy arabscy 
mniemali, że to czaszki małpy soko; Stanley 
nie dowierzał temu i kazał zawołać naczelnika 
szczepu, ale i ten twierdził, że to czaszki m ał
pie. Soko, mówił naczelnik, chodzi prosto 
jak człowiek, biega on po lesie z laską, którą 
uderza o drzewa hałasując nieznośnie, przy 
tem zjada nam banany, dla tego robimy na 
niego obławy a mięso jego spożywamy. Stan
ley kupił dwie czaszki i oddał je w Anglii do 
badania, wykazało się, że to były czaszki ludz
kie. Mieszkańcy Ureggi są więc także ludo
żercami, ale wobec tak licznej karawany bali 
się do tego przyznać.

Ponieważ las Mitamba zdawał się nie mieć 
końca, postanowił Stanley zbliżyć się do Lua- 
laby, aby przeprawić się na drugą stronę, albo 
probować płynąć po rzece, trzeba było bo
wiem koniecznie wydostać się z tego okropne
go lasu, bo ludzie już mdleli, a Tippo-Tibein 
wielką okazywał chęć opuścić Stanleya i wró
cić do domu. Ale towarzysze Stanleya nie 
mieli wielkiej ochoty wsiąść na łodzie, tylko 
jedna część odważniejszych wpłynęła na rze
kę, reszta maszerowała z Tippo-Tibem po lą
dzie. Płynięcie Lualabą nie przyniosło też 
korzyści, jakich się spodziewał Stanley, bo 
nieprzyjazne usposobienie mieszkańców, któ
rych wioski coraz gęściej zaczęły się pokazy
wać nad Lualabą, utrudniało podróż. Prze- 
wódzca karawany starał się wszelkiemi spo
sobami zawiązać przyjazne stosunki z murzy
nami, ale bezskutecznie; raz nawet na samym 
początku starania te byłyby go niemal przy
prawiły o stratę kilkunastu ludzi, pomiędzy 
którymi znajdował się Pocock. Dzicy uda
wali skłonność do zawarcia ugody, ale żądali, 
żeby jeden z białych zawiązał z nimi przyjaźń 
krwi. Ceremonija ta polega na tem, że ci, 
którzy taką przyjaźnią się łączą, zadają sobie 
małe rany na ramieniu i piją krew z nich 
wzajemnie. Pocock postanowił poddać się 
tej operacyi i udał się na wyspę, gdzie krajo
wcy na niego czekali. Stanley przeczuwał 
zdradę, dał mu więc 1 0  ludzi, a sam stał w 
pogotowiu nad brzegiem; przeczucie ’ go nie 
zawiodło, bo dzicy napadli natychmiast na 
Pococka i tylko nadejście Stanleya z odsieczą 
zdołało go po zaciętej walce ocalić. Była to 
pierwsza z 32 walk, które miał stoczyć Stan
ley podczas wyprawy nad Kongiem.

Niedługo pokazały się pierwsze porohy na

I Kongu, ominięcie ich było tem trudniejsze, 
! źe krajowcy bronili przepływu na swych czół

nach. Do tych trudności przystąpiła najnie
bezpieczniejsza ze wszystkich, była nią ospa, 
na którą zachorowała znaczna część ludzi- 
Stanley kazał pozbijać kilka łodzi, które za
brano dzikim i urządzić w nich rodzaj pływa, 
jącego lazaretu; śmiertelność była tak gwał
towna, że dziennie po dwu lub trzech tru
pów spuszczano do Konga.

Krótko przed Bożem Narodzeniem znajdo
wał się Stanley w wielkiej osadzie Yinga 
Ndschara. Aby się zabezpieczyć od napadu 
zdobyto jednę część osady i oszańcowano. 
Tu postanowiła karawana odpocząć przez kil
ka dni; w tym czasie miał nastąpić rozdział 
ludzi Stanleya od Tippo-Tiba, któremu Stan
ley pozwolił wrócić do domu, chociaż brakło 
jeszcze ośm dni drogi do liczby kontraktem 
zagwarantowanej; Stanley obawiał się, że je 
go ludzie będą chcieli wrócić z kupcem arab
skim, ale Wangwana przywiązali się już byli 
do niego i poznali zresztą w tylu niebezpie
czeństwach, że pod dowództwem ,,msungu,“ 
t. j. białego, daleko pewniej podróżować, niż 
z kupcem arabskim; nadspodziewanie oświad
czyli więc Stanleyowi, że pójdą za nim aż do 
ujścia rzeki.

W  sam dzień Bożego Narodzenia urządził 
Stanley małą zabawę, podczas której pona- 
dawał imiona swej flotyli. Jedną łódź na
zwał Oceanem, drugą Livingstonem, Stan- 
łeyem, Heraldem, Mirambem, Mtezą, Jaso- 
nem i t. d. Dnia 28-go Grudnia wyruszyła 
karawana Tippo-Tiba z powrotem, a Stanley 
wsiadł z 149 ludźmi do łodzi i popłynął dalej 
Lualabą. Ale niedługo pokazały się znowu 
porohy; tą razą daleko liczniejsze, niż poprze
dnio, cziasem kilka mil trzeba było naprzód 
wyciąć las, a potem lądem transportować ca
łą flotylę i bronić się przed nacierającymi 
dzikimi. W pobliżu równika skończyły się 
wreszcie wodospady, a Kongo rozszerzył się 
do 3 mil angielskich, czyli 3/t mili gieografi- 
cznej, czasem nawet rozlewał się w jezioro 1 0  in. 
angielskich szerokie. Flotyla Stanleya by
łaby mogła płynąć szybko i swobodnie z prą
dem rzeki, ale mieszkańcy tamtych okolic po
siadali także znaczne floty, któremi zaczepiali 
wyprawę. Przy ujściu rzeki Aruwimi do Kon
ga wywiązała się formalna bitwa wodna po
między flotylą Stanleya a licznemi łodziami
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krajowców; skończyła się ona, jak wszystkie 
inne, ucieczką murzynów, ale wstrzymała po
dróż. Mieszkańcy kraju Koruru, z którymi 
stoczyła wyprawa ową bitwę, posiadają tak 
znaczną ilość kości słoniowej, że wyrabiają 
z niej najpospolitsze narzędzia, a nawet uży
wają za materyjał budulcowy do świątyń. W  
jednej z wiosek nadbrzeżnych zabrał Stanley 
133 sztuk tej kości, wartości 18 000 dolarów; 
pomyślne to widoki dla przyszłego handlu.

Im bliżej ku ujściu rzeki, tem częściej spo
tykał Stanley szczepy, które nieoddając się 
ludożerstwu, zawięzywały przyjacielskie sto
sunki z wyprawą, przynosząc żywność za per
ły, które w środkowej Afryce zastępują pie
niądze. Przy ujściu Konga miała miejsce 
ostatnia bitwa; odtąd spotykał Stanley szcze
py, które prowadziły handel z Europejczyka
mi, a to wpłynęło na złagodzenie ich chara
kteru. Ale poniżej Bagnisk Stanleya (Stan
ley Pool) pokazały się znowu katarakty, zno
wu trzeba było łodzie przenosić, albo gdzie 
wodospady mniejsze przedstawiały niebezpie
czeństwo, dać się porwać pieniącej się fali 
i nieść z szybkością strzały. Przy jednej 
takiej przeprawie zginął Frank Pocock, osta
tni z trzech Europejczyków, których zabrał 
Stanley w głąb Afryki.

Gdy wyprawa Stanleya zbliżała się już do 
celu, pojawiła się nowa trudność, nie mniej
sza od poprzednich: zabrakło jćj towarów na 
zakupienie żywności. Podobnie jak Came
ron umierał prawie i Stanley ze swymi ludźmi 
z głodu, ale w naj krytyczniej szej chwili na
deszła pomoc z miasta Bomy, dokąd dał znać 
dowódzca wyprawy o swem przybyciu. Dnia 
9 Sierpnia 1877 r. stanął Stanley schorzały 
i z pobielonym włosem w Bomie; był to 99-ty 
tydzień od opuszczenia Zanzibaru, od wyjścia 
z Nyangwe upłynęły trzy ćwierci roku. Dłu
gość całej drogi wynosiła 11 520 kim., czyli 
przeszło 1 557 mil gieograficznych; długość 
Lualaby-Konga obliczył Stanley na 630 mil, 
z tych przypada 225 mil na część środkową, 
wolną od porohów, a więc spławną.

Po skończeniu podróży odwiózł Stanley 
swoich ludzi do Zanzibaru a stamtąd wyru
szył do Europy, gdzie odrazu przyznano mu 
miejsce pomiędzy najpierwszymi podróżnika
mi świata.

„Amerykański korespondeut Henryk M. 
Stanley, pisał Petermann w Mittheilungen

etc. (Rocznik 1877, t. X II, str. 466), jest Bi
smarckiem w badaniu Afryki. Jak  ks. Bi
smarck połączył pojedyńcze części Niemiec 
i stworzył z nich wielkie państwo, tak Stan
ley złączył wszystkie disjecta membra badań 
afrykańskich i spoił je w jednolitą formę; je
go odkrycia uzupełniły badania całego lat 
tysiąca. Czyny Kolumba, Vasca de Gamy 
Magelhaensa są od nas tylko kilka set lat od
dalone, ale znajomość Afryki cofa się wstecz 
aż w mroczne początki historyi. . . .  Cokol- 
wiekbądż znali Klaudyusz Ptolemeusz i inni 
badacze starożytni z źródeł i początków Nilu, 
tyle pewnem, źe znajomość ich nie dochodzi
ła do Konga, którego całość dopiero Stanley 
umieścił na karcie Afryki.* ‘

Stanley dowiódł nietylko podczas wypra
wy sprężystości i szybkości działania, ale i w 
opracowaniu rezultatów swej podróży, bo już 
w cztery miesiące po powrocie do Anglii wy
dał dwa pierwsze tomy: Throgh the Darie 
Continent, or the Sources of the Nile, aro- 
und the Great-Lakes of Eąuatorial Africa, 
and down the Livingstone River to the Atlan
tic Ocean. By Henry M. Stanley. London 
L878. (Wpoprzek ciemnego kontynentu, 
czyli przez źr ódła Nilu, wokoło wielkich je 
zior Afryki równikowej, nad rzeką Living- 
stone (tak chciał Kongo nazwać Stanley, aż 
do oceanu Antlantyckiego).

0 pęcherzu pfawnym u pierście
nic (Annelida).

napisał

M. K ow alew ski.

(C iąg  dalszy).

Postaramy się teraz zapoznać czytelnika 
bliżej z organem powyżej wspomnianym, zna
lezionym u naszych pierścienic morskich. 
Gęba położona na przednim końcu ciała zwie
rzęcia prowadzi do długiej rurki o ściankach 
cienkich kurczliwych, do t. zw. przełyku (oe- 
sophagus). Dalej następuje żołądek, podo
bnież w kształcie rurki lecz o większej średni
cy i znacznie grubszych ściankach. Obie te
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części kanału pokarmowego łączą, się ze sobą 
króciutką, wąską rureczką o ściankach nader 
kurczliwych, posiadającą na brzusznej swej 
stronie dwa małe, tuż obok siebie leżące o- 
tworki. Otóż otworki te prowadzą do dwu 
pęcherzy pławnych, posiadających kształt bar
dzo długich, mniej więcej walcowatych wor
ków, ciągnących się wzdłuż na znacznej prze
strzeni z boków kanału pokarmowego. Ścianki 
tych worków są cienkie i nadzwyczaj kurczli
we, wskutek czego bywa wielka różnica w 
objętościach pęcherzy: raz, gdy nie zawiera
ją  one wcale lub bardzo mało gazu, drugi raz, 
gdy są napełnione nim w nadmiarze. Na 
mocy budowy pęcherzy tych u innych, pokre
wnych gatunków robaków (np. Thyrrena Cla- 
paredis), Eisig przychodzi do przekonania, że 
są one wypuklinami żołądka, a mianowicie tej 
odpowiednio zmienionej przedniej części jego, 
która łączy go z przełykiem.

Przystępując teraz do poznania zawartego 
w pęcherzach tych gazu, musimy zaznaczyć na 
wstępie, że wprost t. j. drogą bezpośredniej 
analizy dokonać tego nie możemy z powodu 
nadzwyczaj małej ilości jego, z jaką mamy tu 
do czynienia. Jesteśmy więc zmuszeni tem 
samem wybierać drogi uboczne, pośrednie, 
starać się wnioskować o naturze gazu z jego 
pochodzenia i przeznaczenia.

Najprawdopodobniej pęcherze wspomniane 
są wypełnione powietrzem, ptzeznaczonem do 
oddychania. Gdyż, l-o  jeśli pęcherz pozo
staje w połączeniu z kanałem pokarmowym;
2 -o jeśli gaz ten w stanie elastycznym, przez 
gębę lub otwór tylny kiszki w pewnych okolicz
nościach wychodzić może nazewnątrz; logicznie 
można byłoby przypuścić, że w takim stanie 
i tą samą drogą, tylko w sposób odwrotny, 
może on dostawać się z zewnątrz do ciała, 
czyli że zwierzę zapomocą gęby lub tylnego 
otworu kiszki musi wciągać w siebie powietrze 
z atmosfery. Tymczasem ścisłe obserwacyje 
odnośne w ciągu całych tygodni dały rezultat 
ujemny: zwierzęta nigdy nie wypływały w 
tym celu na powierzchnię wody, jak to robią 
np. ryby o pęcherzu pławnym otwartym; na
wet w takim razie, gdy woda, w której je u- 
mieszczano, była zupełnie pozbawiona powie
trza przez przegotowanie, albo stawała się 
zupełnie niezdatną do oddychania wskutek 
przesycenia jej dwutlenkiem węgla.

Drugie z kolei przypuszczenie, że robaki

nasze mogą połykać zawarte w wodzie pęche
rzyki powietrza, podobnie jak to wykazali 
Forel, v. Siebold i Pauly dla rozmaitych mię
czaków płucnych wód słodkich, po dokładnych 
obserwacyjach też musiało upaść. Pomimo 
ścisłych poszukiwań w zatoce Neapolitańskiej, 
w których żyją Hesiony, nigdzie nie wykryto 
obecności pęcherzyków w wodzie. Posydonie 
trzymane w akwaryjum, nawet przy najsilniej- 
szem oświetleniu nie wydzielały z siebie tlenu 
w postaci pęcherzyków. Zresztą, kiedy u- 
myślnie wprowadzono do wody wielką ilość 
pęcherzyków powietrza, robaki nasze zacho
wywały się wobec nich zupełnie obojętnie; 
Eisig nie zauważył ani razu, aby Hesione lub 
Syllis połykała taki pęcherzyk.

Jeśli tedy zawarty w pęcherzach pławnych 
tych zwierząt gaz nie może pochodzić z ze
wnątrz, musimy przyjąć powstawanie jego we
wnątrz ciała zwierzęcia. Za tem przemawia 
przedewszystkiem dwojaka funkcyja kanału 
pokarmowego tych istot, odżywiania organi
zmu i oddychania. Rytmiczne kurczenie się 
ścianek przewodu pokarmowego, odgrywając 
jakby rolę pompy ssącej, spowodowuje bezu
stanny prąd coraz to świeżej wody przez ka
nał pokarmowy. Ścianki żołądka zaś są tak 
bogato zaopatrzone w naczynia krwionośne, 
że przeważna ilość krwi tu właśnie podlega 
utlenieniu i tylko część jej niewielka utlenia 
się wprost przez skórę, gdyż żadnych innych 
specyjalnych narządów oddychania robaki te 
nie posiadają.

Przypuszczenia, że w pęcherzach pławnych 
naszych zwierząt zbierają się produkty oddy
chania z żołądka, nie możemy przyjąć, gdyż teo
retycznie byłoby to dziwnem, aby zwierzę 
zbierało i przechowywało w sobie materyje 
zużyte, a więc do niczego już niezdatne. Owy- 
dzielaniu zaś tych produktów przez ścianki 
samych pęcherzy nie może być mowy popro- 
stu dlatego, że naczyń krwionośnych wcale 
w nich niema. Natomiast przypuszczenie, 
że zawarty w pęcherzach tych gaz jest dopie
ro przeznaczony na zużycie, że jest on tlenem 
i pochodzi z żołądka tych istot, ma za sobą 
wszelkie prawdopodobieństwo wobec analo
gicznego zjawiska u ryb.

A. F. Moreau wykazał szeregiem ścisłych 
doświadczeń, że w pęcherzach pławnych ryb 
wydziela się pierwiastkowo jedynie czysty 
tlen, jeśli zaś analiza chemiczna wykrywa w
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nich prócz tego azot i dwutlenek węgla, to po
chodzi stąd, iż tlen zostaje w pewnych okoli
cznościach zużywany przez rybę i zastępowa
ny przez dwa wspomniane składniki powietrza. 
Ma to miejsce np. zawsze i na wielką skalę, 
gdy zwierzę znajduje się w złych warunkach 
oddychania. Jeśli rybę umieścimy w wodzie, 
przez pewien czas nieodmienianej, to ilość 
rozpuszczonego w niej tlenu coraz bardziej 
maleje; odpowiednio ilość jego i we krwi staje 
się mniejszą, przez co powiększa się stosunek 
zawartych w niej (we krwi) azotu i dwutlenku 
węgla. Brak tlenu w wodzie zmusza krew 
do czerpania go z pęcherzy; natomiast, nad
miar we krwi azotu i dwutlenku węgla (szcze
gólniej zaś pierwszego) wydziela się na miej
sce absorbowanego przez nią gazu (do pęche- 
rzy).

Aby dowieść, że głównym gazem, którego 
wydzielenie ma na celu pęcherz pławny u ryb, 
jest tlen, Moreau przeprowadził liczne do
świadczenia.

Zapomocą cieniutkiego troakaru przekłu
wał on pęcherz pławny ryb z zamkniętym pę
cherzem (Perca—okoń, Sparus, Labrus), wy
ciągał zeń powietrze i analizował. Po tej o- 
peracyi, którą badane ryby znosiły zupełnie 
dobrze, umieszczał je wśród najlepszych wa
runków fizyjologicznych na dni kilka, poczem 
wyjmował z nich pęcherz pławny i znowu za
warty w nim gaz analizował. Okazało się, 
że w 1-szym wypadku u Labrus np. było tlenu 
17% ogólnej ilości gazów w pęcherzu, w dru
gim zaś 85%- Jeśli teraz zwrócimy uwagę, 
że zapomocą troakaru (w pierwszym wypadku) 
nie mogliśmy w zupełności opróżnić pęcherza, 
że tedy została w nim pewna ilość gazu boga
tego w azot (dwutlenku węgla prawie zawsze 
bardzo mało bywa), to będziemy musieli przy
znać, że to właśnie stało się powodem, dla 
czego w drugim wypadku nie znaleźliśmy w 
pęcherzu jedynie czystego tlenu.

Podobny rezultat otrzymujemy przez zasto
sowanie ciśnienia. Zwiększając ciśnienie w 
naczyniu, w którem umieściliśmy rybę, lub 
też—co na jedno wychodzi—zmuszając rybę 
do życia w pewnej większej głębokości, wywo
łujemy powiększenie się ilości gazu wpęcherzu 
pławnym (zwiększające się ciśnienie zewnętrzne 
ściska pęcherz, zmniejsza jego objętość, przez 
co ciało ryby staje się cięższem i opada na 
dno; aby utrzymać się w jednakowym pozio-

I mie, zwierzę musi zachować jednakową obję
tość pęcherza, do czego dochodzi tylko przez 
powiększenie w nim ilości gazu); powiększe
nie zaś to odbywa się przez wydzielenie się 
nowej ilości gazu ze ścianek pęcherza. Okazu
je się, że np. u Trigla, która przy normalnem 
ciśnieniu, ma 16% tlenu, w głębokości 7 — 8  

metrów jest go już 52%- Mamy więc powód 
I do przyjęcia, że wydzielający się gaz naddat- 

kowy jest tlenem.
Podobnie rzecz się ma i z rybami o otwar

tym pęcherzu pławnym. Przy zmniejszaniu 
się ciśnienia zewnętrznego ryby te (np. Cy- 
prinus tinca—lin, Muraena conger) dla utrzy
mania się w jednakowym poziomie zmniejsza
ją  w ten sam sposób, jak i robaki nasze, ilość 
zawartego w pęcherzu gazu, t. j. wyrzucają 

; go z ciała w postaci pęcherzyków. Operując 
j  z rybami temi w tym kierunku w przeciągu 
; dłuższego czasu, Moreau zmuszał je tem sa

mem do możliwie największego opróżnienia 
pęcherzy; tak że nawet najmniejsze powięk
szenie ciśnienia zewnętrznego spowodowywało 
wtedy natychmiastowe opadanie zwierzęcia 
na dno i pozostawanie tam czas jakiś w stanie 
zupełnej bezwładności. Ryba będąca w takim 
stanie, umieszczona następnie wśród najlep
szych warunków fizyjologicznych i przy nor
malnem ciśnieniu zaczyna pomału przycho 
dzić do siebie, próbuje od czasu do czasu pod
skoczyć do góry, aby zaczerpnąć powietrza 
z atmosfery. Umieszczona wszakże tuż pod 
powierzchnią wody siatka nie pozwala jej na 
to. Jednakowoż po kilku dniach ryba przy
chodzi do stanu normalnego w zupełności, po
trzebna ilość gazu wytworzyła się już w pę
cherzu. Analiza tego gazu wykazuje dla lina 
60%, dla Muraena 62% tlenu, jakkolwiek 
normalnie jest u nich tylko: u pierwszego 8 %  
u drugiej 30%- Wreszcie u Muraena, która 
dwa razy z rzędu poddana była powyższej o- 
peracyi, okazało się w końcu 87% tlenu. Jeśli 
i tu odliczymy coś na korzyść niedokładnego 
opróżnienia pęcherzy, to znowu będziemy mu
sieli uznać tlen za jedyny gaz, którego wydzie
lenie ma na celu pęcherz pławny ryby.

Wspominaliśmy już wyżej, że brak tlenu 
w wodzie pociąga za sobą absorpcyją, zużycie 
jego przez krew, cyrkulującą w ściankach pę
cherzy pławnych ryb i zastąpienie go azotem 

| i dwutl. węgla. Zupełnie w sposób po- 
j dobny nadmiar tlenu w wodzie,—a co ma
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miejsce zawsze w większych głębokościach, 
pociąga za sobą przesycenie nim krwi •) i wy
dzielenie nadmiaru jego do pęcherzy. Jedno
cześnie wielkie przesycenie krwi tlenem daje 
nam poniekąd klucz do zrozumienia, gdzie po- 
dziewają się z pęcherzy azot i dwutl. węgla, 
według wszelkiego prawdopodobieństwa zo
stają one absorbowane napowrót przez krew 
dla złagodzenia zanadto energicznego utlenia
nia się jej w takim wypadku.

Na wydzielanie tlenu w pęcherzach wywie
rają też wpływ i nerwy odpowiednie, jedne 
z nich powiększają je, inne zaś wstrzymują.

(d. n.J.

ROZKŁAD MATERYI ORGANICZNO

P R Z E Z  Ż Y JĄ T K A  P Y Ł K O W E ,
skreślił 

Józef Natanson.

Pojęcia z bijologii o grzybkach najniższych.

b) Grzybki rozszczepkowe czyli Bakteryje.

64. Wielopostaciowość grzybków. Gdy z je 
dnej strony, jak widzimy, systematyka jest 
utrudnioną przez liczne przejścia pomiędzy 
formami, napozór tylko zupełnie odrębnemi, 
to z drugiej strony z uważnego przypatrzenia 
się tablicy naszej (patrz N r 8 ) widzimy inne 
jeszcze, większe dla systematyki niebezpie
czeństwo. Pod jedną i tą samą figurą znaj
dujemy dość różne postaci, a nietylko odnosi

*) K rew , podobnie ja k  i w oda, pod wpływ em  w ięk
szego ciśnienia rozpuszcza w sobie większą ilość gazów 
niż zwykle. M oreau w yciągnął rap tem  z wody okonia 
(P e rc a ) , który przeżył dni k ilka  pod ciśnieniem  sześciu 
atm osfer i w łożył go do naczynia z wodą, w którem  ci
śnienie było norm alne. I’o kw adransie okoń zdechł, a 
jeg o  naczynia krwionośne okazały  się przepełnione, jakby 
pere łkam i,—  pęcherzykam i pow ietrza, k tóre przy zm niej- 
szonem tak  znacznie ciśnieniu n ie  m ogło  ju ż , że użyjemy 
wyrażenia, pomieścić się we krw i w stanie  rozpuszczo
nym  i część jeg o  m usiała przejść w stan elastyczny. 
Podobno doświadczenia nad wyższemi zw ierzętam i robił 
ju ż  dawniej Paw eł Bert.

się to do różnych liter z jednej figury, ozna
czających oddzielne grzybki, lecz i do jednej 
litery, w kilku odmianach przedstawionej (np. 
fig. 2  lit e,, e2 i e3, podług Neelsena, bakte- 
ryja z mleka), a odmiany w jednej literze oz
naczają nie rozmaite grzybki, lecz różne epo
ki w życiu jednego grzybka. Tu dopiero po
czynają się prawdziwe trudności dla systema
tyki, trudności, których bezwarunkowe rozwią
zanie dla nauki wymagałoby poznania zupeł
nego rozwoju i wszelkich zewnętrznych mody- 
fikacyj, jakie dany grzybek w rozmaitych wa
runkach przybierać może. Nietylko bowiem 
ruchome w jednym okresie życia formy, mogą 
stać się w swem dalszem życiu nieruchomym, 
pleśniową np. powłokę przypominającym ko
żuszkiem, nietylko podczas rozwoju początko
wa forma kulista (a więc mikrokokus?), prze
chodzi w wydłużoną, najpierw pałeczkowatą 
(bakteryjum?), następnie pręcikowatą (bacyl- 
lus?), niekiedy obustronnie wypukłą (klostry- 
dyjum ?) formę i t. d. i t. d.; nietylko grzybek 
danej postaci, charakteryrujący się jaskra
wym barwnikiem, który w danym ośrodku 
(w płynie lub na podłożu) wydziela, skoro do 
innego przeniesiony zostanie ośrodka, nie 
zmienia często formy lecz traci własność two
rzenia barwnika, przez co go poznać zupełnie 
niepodobna; nie w tem leżą największe tru
dności. Prócz tych wielorakich zmian formy 

i ciała i cech zewnętrznych, grzybki te zdolne 
; są zupełnie inne jeszcze przechodzić przeobra- 
! żenią: w pewnych, niedość dobrze zbadanych 

jeszcze warunkach, mogą one tworzyć szcze
gólne śluzowe czy galaretowate skupienia, 
czyli kolonije i wewnątrz śluzu tego plenią się, 
żywią a nawet tworzyć mogą zarodniki (? Leu- 
conostoc mesenterioides), nowe jakgdyby roz
poczynając życie. Grzybki te wytwarzają 
śluz, w którym żyją albo przez szczególne na- 
pęcznienie i zgalaretnienie niejako błony cia
ła, albo też—jak w niektórych przynajmniej 
być musi wypadkach, produkują znaczne ilo
ści galaretowatej substancyi, kosztem której 
się żywią (np. kosztem cukru u grzybka Leu- 
conostoc, fig. 1 / ) .  Śluzowe kolonije oznacza
ne są—a nazwa ta pochodzi z czasu, gdy nie 
wiedziano o ich wspólności z bakteryjami— 
mianem łacińskiem: zoogloea, a takie sku
pienia żyć mogą na powierzchni płynów, na 
miękich i wilgotnych podłożach i t. p. (fig. 1 2  

a także fig.' 2  e3). Niektóre znów grzybki,—
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a zastęp ich przy badaniach nowszych, coraz 
bardziej się zwiększa, mają zdolność wielce 
charakterystyczny do tworzenia w ciągu roz
woju przy plenieniu się, a może przy utru- 

. dnionem plenieniu, pewnej ilości form niezwy
kłych, nienormalnych, a lepiej się jeszcze wy
rażając, f o r m  p o t w o r n y c h  (Involutions 
formen, Nageli), których znaczenie bijologicz- 
ne nie jest jeszcze określonem, ale które pozo
stają w pewnym stosunku i do form śluzowo- 
galaretowatych (Cieńkowski) i do zjawiska o- 
wocowania (Prażmowski, Clostridium polymy- 
xa). Niepodobna przytem nie zwrócić uwagi na 
wielkie fizyjologiczne podobieństwo tworzenia 
się tych form potwornych z temi warunkami, 
przy jakich otrzymujemy w y c i e ń c z o n ą  
modyfikacyją drożdży (por. § 55). Fig. 13 a 
przedstawia inwolucyją bakteryi octowej (por. 
fig. 2  d).

Idźmy dalej po drodze morfologicznych tru 
dności w systematyzowaniu grzybków roz- 
szczepkowych. Jeśli pomiędzy wielce rzeczy
wiście zbliżonemi formami, odwzorowanemi 
na fig. 1 — 8  naszej tablicy, ustanowienie 
przejść wyraźnych i granic określonych jest 
trudnem, to—zdawałoby się—podobne do wo
dorostów formy, jak na fig. 9, 10, 11 są przed
stawione, powinnyby wybitniej różnić się od 
tamtych, niższych widocznie grzybków. Tak 
jednak nie jest. Leptothrix (fig. 8 ), który 
zbliża się z jednej strony do spiryllów lub wi- 
bryjonów, z drugiej strony jest nitką, niczem 
w zasadzie nie ustępującą nitce Beggiatoa 
(fig. 9). Nitki u tej czy u owej formy, rów 
nieź jak i u Crenothrix lub Cladothrix, a tak 
samo zupełnie niteczki śrubowatego Spiro- 
chaete (S. plicatilis), okazują rzadko wpraw
dzie w uaturalnym stanie, lecz zawsze przy- 
użyciu takich odczynników jak słabe kwasy, 
jodyna, nawet czysta woda przy dłuższem dzia
łaniu, roztwory alkoholowe, anilinowe barwni
ki i t. p., widoczne złożenie z szeregu krót
kich odłamków, na które nitka ostatecznie na 
całej swej długości się rozpada, a wtedy za
miast charakterystycznej formy długiego włó
kna mamy sznureczek czy paciorki mniej lub 
więcej jednakowych, krótkich członeczków 
(fig. 14, schematyczna), a wtedy niedawna ni
teczka już przeszła w stan, najbardziej zbli
żony do paleczkowatych nitek bacyllów lub 
klostrydyjów (fig. 3 a, b, c, fig. 4) a nawet

bakteryj (fig. 2 d i / ) .  Odczynniki, jakich 
użyć wypada w celu wybitnego rozczłonkowa
nia takich nitek grzybkowych, są po większej 
części dość gwałtownej chemicznej natury. 
Czy odczyuniki te wpływają tylko na u w i 
d o c z n i e n i e  przegródek, istniejących 
stale i normalnie w żywych istotach jak to 
przypuszczają Nageli i Zopf, czy też działanie 
to jest sztuczne i następuje dopiero wraź z 
śmiercią grzybka lub przynajmniej jako objaw 
patologiczny (Cohn i inni uczeni) rzeczą to 
jest nierozstrzygniętą i z trudnością w przy
szłości nawet do rozstrzygnięcia możliwą. 
Fakt sam rozpadania się długiej nici na kró
tkie członki, gdyby się ograniczał do powyż
szych doświadczeń, byłby drugorzędnego za
ledwie znaczenia. Lecz badania nad rozwo
jem wielu nitkowatych grzybków rozszczepko- 
wych wykazały, że z końców nitek zawieszo
nych w płynie, odpadają i oddzielają się krót
kie odłamki okrągłe lub podłużne, które 
przez pewien czas mogą żyć jako mikrokoki 
lub bacylle, a takie spirylle (por. fig. 1 0 , fig. 
9 b, c), mogą nawet tworzyć skupienia w tym 
stanie i t. p.; tak np. Cieńkowski w r. 1876 
opisał pierwszy odpadanie od nitek Leptothri- 
xowych odłamków, stających się bakteryjami 
i mikrokokami; Cohn i Zopf zbadali rozwój 
Crenothrix Kiihniana, grzybka rozmnażają
cego się zupełnie jak niższe wodorosty, przez 
odmładzanie zawartości u końców swych ni
tek; Cieńkowski (1876) pierwotnie zbadał, a 
po nim Zopf (1881) dowiódł, że drobne odga
łęzienia wodorostowatego grzybka Cladothrix 
dichotoma, odrywając się od macierzystego 
ustroju, mogą żyć i poruszać się samodzielnie 
jako spirylle czy spirochety; wreszcie Zopf 
udowodnił, że tenże wodorostowaty grzybek, 
Cladothrix dichotoma, przechodzi w formę 
śluzowato galaretowatą, opisywaną dawniej 
jeszcze jako zoogloea ramigera, a więc i co do 
tej własności niema różnicy żadnej pomiędzy 
wyższemi a niższemi grzybkami rozszczepko- 
wemi. Czy mikrokoki, bacylle lub spirylle, 
wytworzone z nitkowych form wyższych, — 
przedstawiają czasowe, młodociane okresy 
życia odmłodzonych form nitkowych, jakby 
wnosić należało, czy też utworzone w ten spo
sób grzybki niższe tnogą dalej żyć i rozple
niać się przez nieokreśloną liczbę pokoleń w 
swej nowej postaci, niewyrastając w nitki —
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jak to utrzymują Zopf, Cieńkowski ') i inni 
zwolennicy tej szkoły trausformistycznej,— 
na to znów odpowiedzi stanowczej dzisiejsza 
nauka dać nie może i tymczasem pytanie to 
bez odpowiedzi zostawić nam wypadnie.— 
W każdym razie na grzybki rozszczepkowe 
zapatrywać się dziś musimy jako na szereg 
różnych, zbliżonych do siebie form, które 
z wielką łatwością zmieniają postać ciała i 
objawy życiowe, zależnie od zewnętrznych 
warunków 2).

65. Rozmaitość warunków życia. Nie na
leży jednak przypuszczać, aby zewnętrzne wa
runki dla jednej istoty z szeregu rozszczep- 
kowców mogły się w bardzo szerokich zmie
niać kierunkach; pod łatwością zastosowania 
się organizmów tej grupy do zewnętrznych 
warunków należy, rozumieć trzeba zaledwie 
możebność życia ich przy mniejszej lub więk
szej wilgoci, przy takiem i innem jeszcze roz
cieńczeniu, przy pokarmie czystym lub przez in
ne, niepożywne substancyje zamaskowanym, 
przy rozmaitych wreszcie temperaturach i t. p. 
Wszędzie tam jednak, gdzie zachodzi różnica 
kategoryczna czy to w składzie chemicznym 
ośrodka żywiącego, czy w obecności lub nieo
becności tlenu, czy w oddziaływaniu chemi- 
cznem,—wszędzie znajdujemy oddzielne zu
pełnie formy grzybkowe, odrębne dla każdego 
z tych wypadków organizacyje, których mię- 
szać ze sobą niepodobna, gdyż nic nas do ta
kiego połączenia bijologicznego nie upowa
żnia; przeciwnie, formy, występujące w tych 
różnych warunkach, odznaczają się dostate
czną odrębuością i charakterem bijologicznym

*) P rof. C ieńkow ski uw aża najw yższe grzybki roz
szczepkowe z powodu pow inow actw a z rozszczepkowem i 
zielonem i w odorostam i za form y wodorostowe i w ten 
sposób utrzym uj o iż , ,bak tery je  pochodzą od wodoro
stó w " , Zopf, Nfigeli i inni zaliczają  te wodorosty do tćj 
sam ćj co i bak tery je  g rupy  grzybków  rozszczepkow ych, 
m y tu taj ten ostatn i pogląd przy jąć uw ażaliśm y za sto
sowne. O bjaśnienie niniejsze zaś dajem y ze względu 
n a  drukow aną w W szechświecie N r 8 6  —  3 9  z r . 1 8 8 4  
pracę prof. Cieńkow skiego p. t. , ,M ik roorgan izm y , istoty 
baktery jne1*, po r. zw łaszcza N r  3 8.

(P rzy p . A u to ra ).
2) Bliższe zatrzym anie się n ad  zależnością form y cia

ła  od pokarm u i innych wpływów m usim y tym czasowo 
pozostawić aż do tej części naszej pracy , w której rozpa
trywać będziemy sztuczne kultury  g rzybków .

(P rzy p . A u to ra ).

dość wybituie określonym, aby w nich samo
dzielne, na wzór wyższych istot żyjących, u- 
znawać żyjątka. Pamiętać tylko należy, że 
zewnętrzna forma ciała tych samodzielnych 
istotek ulega daleko większym tutaj niż gdzie
kolwiek zmianom i nie można klasyfikacyi 
istot li tylko na morfologicznych oprzeć zasa
dach (por. § 47). Nie możemy dziś żadną 
miarą uznawać osobnego rodzaju M i c r o -  
c o c c u s sp. lub S p i r  i 11 u m albo Y i- 
b r i o sp., gdyż są to dziś tylko wyrażenia 
na określenie formy, czasem zaledwie dające 
conajwyżej słabe pojęcie o ruchliwości lub 
nieruchawości żyjątka. Bardziej odpowiadają 
rodzajowym typom, nazwy nadawane formom 
wodorostowatym, jak C r e n o t h r i x  lub 
O 1 a d o t h r i x; kształt i zróżniczkowanie 
ciała, bardziej tu już udoskonalone, warunki 
fizyjologiczne bardziej ograniczone i ścieśnio
ne, nadają tym organizmom ogólne piętna 
rodzajowego wyosobnienia. Rozmaite grzyb
ki wodorostowe są pomiędzy sobą w rzeczywi
stości nietylko co do formy lecz i co do wa
runków życiowych zbliżone; najmniejszego zaś 
podobieństwa, prócz zewnętrznych obrysów 
ciała, dopatrzeć chyba nie można pomiędzy 
gnjlnemi mikrokokami (Monas crepusculum 
dawniejszych autorów) a mikrokokiein moczo
wym (M. ureae), lub też pomiędzy gnilnemi 
bakteryjami (Bacterium termo u różnych au
torów) a bakteryjami fermentacyi cukru in
wertowanego (Actinobacter) lub mlecznego 
(Bact. lacticuml, bardziej zaś jeszcze pomię
dzy temi bakteryjami a żyjątkami kożuszka 
octowego (Mycoderma v. Bacterium aceti), 
również pałeczkowatą posiadającemi formę. 
Naodwrót, podobieństwo wielkie przedstawia 
paciorkowato rozpleniający się Micrococcus 
oblongus, pod którego działaniem glukoza 
przechodzi w sole kwasu glukonowego, z fer- 
mentacyjnemi bakteryjami w rozkładach 
mleczno masłowych z jednej, a z octową my- 
kodermą z drugiej strony. Coż znaczy bowiem 
drobna różnica w formie przy podobieństwie 
warunków, w jakich żyjątko istnieć i działać 
jest zdolnem, przy podobieństwie sposobu 
karmienia się i skutków, jakie wywiera na 
chemiczną naturę żywiącego ośrodka? Przyj
rzyjmy się oto morfologicznie najściślej do 
siebie nawzajem podobnym różnym gnilnym 
grzybkom pręcikowatym a czasem nitkowa
tym, oznaczanym pod rozmaitemi gatunkowe-
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mi nazwami rodzajów Bacillus i Clostridium, 
jako to B. amylobacter, 0 . butyricum, (fig. 4)
B. ulna (fig. 3 £>,), B. subtilis (fig. 3 a), C. po- 
lymyxa. ' Podobieństwo zewnętrzne jest cza
sem tak wielkie, że jednę z tych form często 
brano za drugą. A jednak, jeśli weźmiemy 
dwie przytoczone, najbardziej podobne formy 
Clostridium, C. polymyxa i C. butyricum, 
widzimy, źe przy calem podobieństwie pręci
ków i niteczek, jakie składają się ze zrasta
jących się tych pręcików,—C. polymyxa żyje 
w rozmaitych roztworach, chętniej zaś jesz
cze na miękich podłożach ciał azotowych, za
wsze jednak do życia swego potrzebując zna
cznych ilości tlenu, przez energiczne oddycha
nie spalając raczej niż rozkładając materyją 
pokarmową, istnienie zaś C. butyricum nie
tylko ograniczonem jest do ośrodków, zawie
rających sole kwasu mlecznego lub związki, I 
z których kwas mleczny powstać łatwo może, 
lecz związanem jest koniecznie z absolutnym 
brakiem tlenu w rozkładanym płynie i przed
stawia typ Pasteurowskiej anaez-obijozy (por. j 
§ 57); C. polymyxa, jak większość grzybków 
ma własność i skłonność nawet do tworzenia 
na miękich podłożach (skrawki jarzyn, skrze
płe roztwory) galaretowatych kolonij zoogle- 
alnych, gdy skazany na bezpowietrzne życie 
grzybek fermentacyi masłowej do tworzenia 
odmiany śluzowatej nie jest zdolny; nie wy
twarza on nawet bardziej wybitnych form po
twornych (inwolucyjnych), jeśli dwustronnie 
wypukłej formy (typ. Clostridium, por. § 63) 
nie zechcemy poczytywać za anormalne od
stępstwo od regularnej pręcikowatej formy 
(obie te postaci jednakowo często, o ile się 
zdaje, właściwemi są C. butyricum),—gdy 
tymczasem u C. polymyxa występują wśród 
szeregu pałeczek, zrośniętych w nitkę, wielkie 
bardzo, baniowato rozszerzone i wydęte poje
dyncze członki, pochodzące z morfologiczuej 
przemiany (inwolucyi) pręcików. Możemy 
zatem, ze względu na podobieństwo n o r 
m a l n e j  f o r m y  obu tych grzybków na
zywać jeden C. butyricum a drugi C. polymy- 
xa, ale nie powinno nam to przeszkadzać wi
dzieć w pierwszym organizm, bardziej zbliżo
ny do septycznych grzybków pasorzytnych 
lub gnilnych (bacylle i wibryjony septycemi- 
czne i sep tyczne) a w drugim najściślejszego 
towarzysza wyrastających na powietrzu bacyl- 
lów, jak B. ulna, B. subtilis i t. p. (d c. «.).

SPRAWOZDANIE.

I  Stosunki gieologiczne formaeyi solono śnij 
Wieliczki i  Bochni. Skreślił Julijan Niedźwie- 
dzki, profesor mineralogii i  gieologii w c. k. 
Szkole Politechnicznej we Lwowie. 11. Z ta
blicą 111 Odbitka z „Kosmosu". Lwów 1884. 
Nakładem polskiego towarzystwa przyrodni
ków imienia Kopernika. 8-ka, str. 81—121.

W tomie Ill-iin „Wszechświata" (r. 1884, 
nr. 18), zamieściliśmy już sprawozdanie z czę
ści pierwszej powyżej zatytułowanej roz
prawy, a obecnie podajemy treść części jej 
drugiej, obejmującej opis „utworu solnego 
w Wieliczce". W opisie tym autor podaje 
naprzód krótkie wiadomości górnicze o ko
palni wielickiej, a następnie jej skład i budo
wę gieologiczną.

W utworze solnym wielickim można odró
żniać dwa oddziały: spodni i wierzchni, które 
znamionują się odmienuym składem petro
graficznym, a głównie odmienną budową, czy
li przedstawiają się jako dwa odrębne utwo
ry co do sposobu i co do czasu powstania.

Najgłówniejszem znamieniem oddziału spo
dniego pokładów solodajnych, jest wyraźne 
ich uwarstwienie. Opierając się na dotychcza
sowych robotach górniczych, wypada, iż dłu
gość tych pokładów wynosi 3,4 kilometra, 
szerokość miejscami przechodzi 0 , 8  km., a 
grubość tam, gdzie wszystkie one razem wy
stępują, dosięga 150 metrów. Spodni od
dział tworzą skały następujące: ił solny, pia
skowiec solny, skała anhydrytowo-iłowa, gips 
i sól kamienna.

I ł  s o lny , często posiadający złożenie łup
kowe, ma barwę popielato-szarą i domięszkę 
piasku, miki, wapienia, a także soli; sól je
dnakże niezawsze jest w takiej ilości, iżby 
mogła być wykrytą tylko zapomocą samego 
smaku.

P i a s k o w i e c  so lny , barwy ciemno-sza- 
rej, ułożenia drobno i grubo ziarnistego, po
siada spój składający się zawsze z soli kry
stalicznej, przez co wyx-óźnia się całkiem nie
tylko od innych piaskowców karpackich i 
podkarpackich, lecz wogóle od wszystkich do
tąd znanych odmian tej skały. Stosunek
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ilościowy spoju do ziarn piasku jest bardzo 
zmienny.

S k a ła  a n h y d r y t o  wo-  iło w a  składa się 
przeważnie z iłu, który warstwuje się naprze- 
inian z płytami i soczewkowatemi bryłami an
hydrytu, a także wypełnia przestwory, znaj
dujące się między jego pojedyńczemi kawa
łami. Anhydryt jest niebieskawo-biały i zbi
ty, rzadziej jawno krystaliczny.

Gi p s  znajduje się tylko w poprzedniej 
skale, w której tworzy cienkie płyty o złoże
niu włóknistein.

Sól k a m i e n n a  tworzy warstwy i przed
stawia trzy łatwo się odróżniające odmiany; 
sól szybikową, spiżową i zieloną. Sól szy
bikowa, barwy szarawej i złożenia grubo
ziarnistego, nie posiada żadnych okiem się 
dających dostrzedz zanieczyszczeń; zanieczy
szczenia te wogóle nie dosięgają 1 %  na wagę 
i składają się przeważnie z siarczanu wap
nia. Grubość pojedyńczych pokładów tej 
odmiany soli dochodzi niekiedy do 2 0  me
trów. Sól spiżowa jest drobno krystaliczną 
i zawiera stale domięszkę ciał obcych, pomię
dzy któremi przeważają ziarnka kwarcu w po- 
mięszaniu często z wapiennemi skorupkami 
organicznemi i okruchami skorupek więk
szych. Od znacznej domięszki piasku, od
miana ta soli tworzy tak zwany smulec, t. j. 
przejście do piaskowca solnego. Grubość 
oddzielnych pokładów soli spiżowej wynosi 
od 2 do 5 metrów, a czasem nawet do 8  me
trów dochodzi. Sól zielona występuje w wiel
kich masach, które przy świetle lampki gór
niczej mają barwę zielonawo-szarą. Prawie 
zawsze w tej odmianie soli, oprócz zanieczy
szczeń mikroskopijnych, znajdują się wrostki 
anhydrytu i iłu, które ujawniają się na odła
mach soli jako żyłki i gniazda.

Powyżej wymienione skały tworzą niezaw- 
sze warstwy płaskie, ale miejscami 'powygi
nane. Warstwy powyginane przedstawiają 
głównie płyty anhydrytu, a nierzadko i cień
sze pokłady soli spiżowej. Autor uważając 
pogięcie tych warstw za postać pierwotną, 
a nie za wytworzoną już później w skutek ci
śnienia bocznego, przypisuje ich nieregularuo- 
ści tworzeniu się na drodze chemicznej anhy
drytu i soli.

Co do skamieniałości, znajdujących się w 
spodnim oddziale utworu solnego w Wielicz
ce, autor poprzestał na dokładnem tylko za

poznaniu się z ich sposobem występowania, 
gdyż są one już znane i opisane starannie w 
pracach dawniejszych Reussa, Ungera i Stu- 
ra. Skamieniałości znajdują się prawie za
wsze w soli spiżowej. Szczątki zwierzęce, z 
wyjątkiem Planorbis, należą do żyjątek mor
skich i przedstawiają: 6 8  gatunków otwornic 
(foraminiferów) jeden gatunek korala Caryo- 
phyllia salinaria, 22 gat. mszanek, 5 gat. mię
czaków i 8  gat. raczków; oprócz tego znala
zły się także szczątki jeżowców i pierścienic, 
lecz tylko w odłamkach, z których niepodo
bna oznaczyć gatunku. Prawie wszystkie 
skamieniałości są mniej lub więcej obtarte 
i przedstawiają jakby odłamki skorupek wa
piennych, z czego wnosić można, iż są one 
miałem, który razem z piaskiem kwarcowym 
był zdaleka naniesiony przez prąd wody na 
miejsce tworzenia się soli, czyli że nie pocho
dzą one od istot żyjących kiedyś na temże sa
mem miejscu, w jakiem się obecnie też ska
mieniałości znajdują. Skamieniałości roślin
ne przedstawiają szczątki roślin lądowych i 
były także przez wody naniesione. Należą 
one do 15 gatunków roślin drzewnych i wy
obrażają głównie szyszki drzew iglastych, 
często obgryzione przez wiewiórki; dalej tra
fiają się nasienia orzechowate drzewa rodza
ju  Carya i odłamki drzewa bukowego i brzo- 
zowego; był znaleziony także owoc palm rodza
ju Raphia.

Autor, opierając się na powyższej faunie 
i florze kopalnej, jest zdania, iż złoże soli w 
Wieliczce jest osadem morskim, utworzonym 
w części jakiegoś morza, położonego blisko 
brzegu i lądu. Podziela także pogląd, iż sól 
wielicka osadzoną została z zatoki morskiej 
przez zgęszczenie się jej rostworu aż do prze
sycenia; zatoka zaś, w której miało miejsce 
tworzenie się soli wielickiej, była oddzielona 
od oceanu walem płaskim, który na przypływ 
wody słonej z oceanu do zatoki dozwalał tyl
ko od czasu do czasu, przy wezbranej fali. Po- 
równywając jednak utwór solny wielicki ze 
stasfurckim, autor w końcu czyni bardzo 
sprawiedliwą uwagę, że „odpowiedniej będzie 
odłożyć szczegółowe tłumaczenie sposobu po
wstania. układu solonośnego Wieliczki aż do 
czasu, gdy pierwotne rozmiary i stosunki o- 
graniczenia dokładniej zostaną wyjaśnione, 
niż to po dziś dzień ma miejsce.“

{d. «.).
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PjESPONDENCYJA WSZECHŚWIATA.

Akademija Umiejętności w  K rakow ie .

Posiedzenie sekcyi gieologicznej Komisyi fizyjo- 
grąficznej Akademii Umiejętności </. 19 Lutego 

1885 roku.

W  dniu 19 Lutego bieżącego roku odbyło 
się posiedzenie sekcyi gieologicznej Komisyi 
fizyjograficznej Akad. Umiejętności w K ra
kowie. Przewodniczący prof. dr. A. Alth. 
Na porządku dziennym sprawy bieżące i pro
jekt dalszych badań kraju pod względem gieo- 
logicznym podczas mającego nastąpić lata.

Ze spraw bieżących zastanawiano się głó
wnie nad tem, jaką ilość może sekcyja opra- ! 
cować, przygotować do druku i wydać rocznie 
arkuszy rozpoczętego wydawnictwa atlasu 
gieologicznego Galicyi. Wydawnictwo to, 
przedsięwzięte z inicyjatywy Komisyi fizyjo
graficznej przaz sekcyją gieologiczną, rozpo
częło się opracowaniem dotychczas czterech 
arkuszy w skali 1 : 75 000, które oddane dla 1 

wykonania do kartograficznego zakładu pań- ' 
stwowego w Wiedniu, w krótkim już czasie 
wyjdą z pod prasy litograficznej. Dwa z nich 
opracowane zostały przez prof. dra Altha, a 
dwa drugie przez p. Bieniasza. Regulując za
kres czynności wydawniczych do środków, ja- 
kiemi rozporządza na ten cel Komisyja fizyjo- 
graficzna, okazuje się, iż takaż ilość arkuszy 
mogłaby być wydawaną każdorocznie w przy
szłości. W razie zaś takim, jeżeli Wydział 
krajowy zechce przyczynić się do powiększenia 
zasobów wydawniczych, a to w tym celu, aby 
prace gieologów lwowskich przy Wydziale tym 
pracujących, były także przez Komisyją jed
nocześnie publikowane, wówczas Komitet re 
dakcyjny liczy na możność przygotowania i 
wydawania corocznie podwójnej ilości opraco
wanych arkuszy, co umożliwiłoby ukończenie 
całego przedsięwzięcia w ciągu mniej więcej 
lat dziesięciu.

Przechodząc dalej do następnej kwestyi 
porządku dziennego, t. j. do projektowanych 
podczas przyszłego lata badań gieologicznych 
kraju, prof. dr. Alth i p. Bieniasz przyjęli na

siebie obowiązek opracowania gieologicznie 
tych właśnie przestrzeni, które stanowią ob
szary przylegające do miejscowości objętych 
tegorocznemi czterema arkuszami, rozpoczy- 
nającemi wydawnictwo atlasu Galicyi. Dr. 
Zaręczny podjął się zupełnego wykończenia 
w ciągu tego lata swej mapy gieognostycznej 
okręgu krakowskiego i zastosowania jej roz
miarów do ogólnej skali atlasu, a p. G. Os
sowski, dalszego prowadzenia badań fauny 
zaginionej w namuliskach jaskiń okolic Oj
cowa.

Po wyczerpańiu ożywionej nad temi przed
miotami dyskusyi, w której udział brali wszy
scy członkowie sekcyi, posiedzenie zostało 
zamkniętem. G. O

KRONIKA NAUKOWA.

( Technologija).

— U ż y t e k  z t r o c i n  d r z e w n y c h .  
W Stanach Zjednoczonych, jak donosi czaso
pismo „Techniker“ psuje się bezpożytecznie 
sporo tych odpadków. Świeżo wzięto kilka 
patentów na użycie trocin w miejsce piasku 
przy tynkowaniu ścian w domach. Według 
jednego z nich stosuje się mięszaninę równych 
części trocin i gipsu lub cementu ze zwykłą 
ilością szczeciny (odpadków wojłoku) i wody. 
Nie zaznaczono czy mięszaniny podobne są 
tańsze lub droższe od zwykłego tynku gipso
wego; w każdym jednak razie będą one lżej
sze, lepiej będą do ścian przystawać, nie będą 
się zrysowywać lub odpadać. Używano już 
przesianych trocin do zewnętrznego tynku, 
okazał się on wytrzymałym na mróz i wodę, 
nie zrysowywał się i nie odpadał.

St Pr.

(Botanika).

— T e t r a  i u y x a  p a r a s i t i c a. Pod 
tą nazwą opisuje prof. K. Goebel (Flora, 
1884, Nr 28) nowego śluzowca, żyjącego pa- 
sorzytnie na grzęśli (Ruppia rostellata). Na 
łodyżce, szypułkach kwiatowych i liściach tej 
roślinki wodnej badacz ten znalazł ciemno
brunatne narośle cebulkowate około 1  centy
metra długości i pół cm. szerokości. Naro-
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śla te zbudowaue są—jak pokazały badania 
mikroskopowe—z tkanki parenchymatycznej, 
w której można łatwo odróżnić cienką i bez
barwną część obwodową, zawierającą liczne 
przestrzenie międzykomórkowe i silnie rozwi
niętą część środkową koloru ciemnobrunat
nego. W  komórkach miękiszu zabarwionego 
znajdują się liczne po 4 ze sobą złączone spo
ry, których błony, gładkie i bezbarwne, za
chowują się względem odczynników zupełnie 
tak, jak błony grzybów, mianowicie nie za
barwiają się od jodu rozpuszczonego w chlor
ku cynku, od mięszaniny jodu z kwasem siar- 
czanym na kolor niebieski. Brunatny kolor 
komórek, zawierających powyższe spory, zale
ży według prof. Goebla od obumarłej ich za
wartości.

Badając niezupełnie jeszcze rozwinięte roz
dęcia, zauważył prof. Goebel w ich komór
kach plasmodyja, zawierające liczne jądra, 
przyczem plasmodyja te pierwiastkowo znaj
dują się także w obwodowej części narośli, 
jakkolwiek w niewielkiej ilości, w później
szych zaś stadyjach występują one wyłącznie 
w części środkowej. Pod wpływem wody, 
plasmodyja ściągają się w kule, ruchu w nich 
autor nie dostrzegł.

Tworzenie się zarodników opisuje prof. 
Goebel w sposób następujący. Plasmodyjum 
rozpada się na pewną ilość bryłek z jednem 
jądrem w każdej bryłce. Bryłki te zaokrą
glają się i przedstawiają macierzyste komór
ki, z których się zarodniki (spora) wytwarza
ją. Wskutek ich dzielenia na dwie, nastę
pnie cztery części powstają t. zw. tetrady 
spor. Każda spora posiada jądro i okrywa 
się błoną. Niekiedy plasmodyjum rozpada 
się tylko na dwie spory.

Z nadejściem zimy narośle Ruppia rostella- 
ta zanikają i spory dostają się do wody, co 
przynajmniej zauważył prof. Goebel u egzem
plarzy, hodowanych w pokoju.

Kiełkowania spor i zarażenia rośliny autor 
nie obserwował, przypuszcza wszakże, że od
bywa się jak u innych śluzowców, że miano
wicie błona spory pęka i zawartość jej tworzy 
t. zw. myxoamebę t. j. amebowato się poru
szającą nagą bryłkę protoplasmatyczną, która 
wchodząc do tkanki zdrowej rośliny zlewa się 
z innemi myxoamebami dla utworzenia plas
modyjum. Różni się Tetramyxa od innych 
śluzowców (Myxomycetes) tem, że spory pow

stają wskutek podziału plasmodyjum na 4  czę
ści. Szkody poczynione przez opisanego pa- 
sorzyta są nieznaczne. S. Gr.

(Zoologija).

— O b y c z a j e  j e ż ó w  m o r s k i c h .  
Nieraz obserwując jeża morskiego w naturze 
lub też w akwaryjach zauważono, że wiele o- 
sobników okrywa się róźnemi przedmiotami 
jako to: kawałkami muszli, kamykami i t. p., 
które utrzymują na sobie zapomocą szcze
gólnych przyssawek. Dr. O. Schmidt w jednej 
ze swoich wycieczek na pobrzeźe morza Śród
ziemnego badał szczegółowo zwyczaj jeża 
morskiego, Strongylocentrotus lividus. Po 
złowieniu osobnika pokrytego muszlami, po- 
odejmował je i wpuścił jeża do przygotowanego 
na ten cel naczynia z czystą wodą morską. 
Jeż morski pozbawiony swego sztucznego o- 
krycia, okazywał niepokój i ciągle przenosił 
się z miejsca na miejsce jakby szukając odpo
wiedniej kryjówki. Po pewnym czasie dr. O. 
Schmidt wrzucił do naczynia dość dużą musz
lę, Strongylocentrotus gdy na nią trafił zaraz 
ją  pochwycił i po długich wysiłkach zapomo- 

j  cą przyssawek (nóżek, pedicilarii), umieścił so
bie na grzbiecie, a natenczas dopiero się u- 
spokoił i pozostawał bez ruchu na jednem 
miejscu. Dohrn naliczył na jednym egzem
plarzu, dwa cale średnicy mającym, Toxo- 
pneustes breyispinosus, bardzo często spotyka
jącym się w morzu Sródziemnem, dwadzieścia 
sześć skorup muszli, każda mająca conaj- 
mniej cal długości i półtora szerokości. Jeże 
morskie są mięsożerne i bardzo żarłoczne, naj
bardziej zaś lubią Sąuilla mantis. Trzeba 
przypuszczać, że stosunkowo dużemu rakowi 
byłoby łatwo uciec przed małym i wolno po
ruszającym się jeżem morskim, tymczasem 
mówi Dohrn, gdy wpuściłem tuzin Sąuilla do 

| basenu, w którym znajdowała się taka sama 
liczba jeżów morskich, w ciągu niespełna 

j  dziesięciu dni pierwsze (raki) zostały przez te 
ostatnie pożarte. Dohrn obserwował też nie
raz w jaki sposób Toxopneustes swoją zdobycz 

I chwyta. Goniąc Sguilla jeż morski stara się 
przyczepić do ofiary choć tylko paru przyssaw
kami. Gdy mu się uda w ten sposób przy
trzymać raka (Sąuilla), natencz as łatwo dalej 

! idzie, ponieważ pochwycona ofiara, starając
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się uwolnić od prześladowcy, wykręca się na { 
wszystkie strony i tym sposobem daje mo
żność odleglejszym przyssawkom i pedicila- 
riom przyczepić się do swego ciała. Żeby 
nie być uniesionym przez pochwyconą zdo
bycz, mającą zwykle do sześciu cali długości, 
Toxopneustes kilku przyssawkami przyczepia 
się do dna basenu, następnie zapomocą pe- 
dicilarii zbliża pochwyconą ofiarę do jamy us
tnej i pożera ją, co trwa zwykle dni kilka.— 
Często też się zdarza, że kilka jeżów mor
skich, przyczepia się do jednej i tej samej o- 
fiary, w takim razie, proces pożerania trwa 
znacznie krócej. Toxopneuste3 , Strongylo- 
centrotus jako teź inne rodzaje jeżów mor
skich, napadając, zwykle bywają przykryte 
muszlami a nawet często w ten sposób, że 
nawet wprawny badacz nie może odrazu po
znać, czy cokolwiek pod pokryciem się znaj
duje. Opierając się na tych obserwacyjach 
Dohrn dowodzi, że pokrywanie się różnemi 
przedmiotami jeżów morskich, służy im tylko 
do'zamaskowania się, aby tem łatwiej podejść 
i pochwycić zdobycz. J. K.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— O l b r z y m i e  d z i a ł o .  Od czasu, 
gdy okręty wojenne otaczać zaczęto pance
rzami żelaznemi, rozwinęła się zacięta rywa- 
lizacyja między pancernikami a armatami.—
W miarę, jak powiększano coraz grubość pan
cerzy, starano się z drugiej strony budować 
armaty coraz potężniejsze, którychby pociski 
przebijać mogły warstwy żelaza, dochodzące 
już nieledwie metra grubości. O olbrzymich 
tych armatach pismo „Science et nature“ po
dało niejakie wiadomości, dosyć ciekawe, by 
je i czytelnikom naszym przytoczyć.

Pierwsze miejsce przypada Włochom. Okrę
ty Duilio i Dandolo posiadają armaty, mające 
45 centymentrów średnicy w otworze i ważące I 
po 1 0 1  ton; to jednak jeszcze nie wystarcza, 
obecnie bowiem budują się tam trzy okręty, 
z których każdy uzbrojony ma być armatami 
ważącemi po 106 ton. W Santa Maria (w za
toce Spezzii) znajduje się armata ważąca 103 
ton, o 45 cm. średnicy w otworze, wyrzuca i 
ona z szybkością początkową 453 metrów, po- |

cisk 1  0 0 0  kg., który łatwo przebija pancerz, 
mający 75 cm. grubości.

Niewiele ustępuje Anglija. Wybrzeża jej 
opatrzone są w działa ważące przeszło po 1 0 1  

ton i wyrzucające pociski po 907 kg. z szyb
kością 472 m. Ilość prochu na strzał wynosi 
204 kg., gdy armata z Santa Maria wymaga 
2 2 0  kg. prochu.

W  Niemczech i we Francyi starano się 
zmniejszyć ciężar i otwór armat, a natomiast 
nadać pociskom większą szybkość, aby przy 
mniejszym ciężarze osiągnęły większą skute
czność. Największa armata niemiecka waży 
tylko 72 tony i posiada otwór o 40 cm. śred
nicy. Przy ilości prochu 205 kg., nadaje ta 
armata pociskowi ważącemu 775 kg. szybkość 
502 m. na sekundę,—mógłby on przebić pan
cerz 82 cm. grubości.

We Francyi kilka świeżo zbudowanych o- 
krętów uzbrojono w działa o 79 tonach i 42 
cm. średnicy. Pocisk waży 780 kg. i przy 
prędkości początkowej 530 m. przebija pan
cerz grubości 85 cm.

Wszystkie te olbrzymie działa są ze stali.
S. K.

D o  d z i s i e j s z e g o  N - r u  W s z e c h ś w i a t a  

d o ł ą c z a j ą  s i ę  s c h e m a t y  d o  z a p i s y w a n i a  

| z j a w i s k  w  ś w i e c i e  i s t o t  o ż y w i o n y c h ,  

r a z e m  z  w e z w a n i e m  d o  p r z y j ę c i a  u d z i a 

ł u  w  t e j  p r a c y  i  o b j a ś n i e n i e m  z a d a n i a .  

U ł o ż e n i e  s c h e m a t ó w  i  s k r e ś l e n i e  o d e 

z w y  R e d .  P a m .  F i z .  z a w d z i ę c z a  p a n u  A .  

W a ł e c k i e m u .

T r e ś ć Porzecze Kongo przez Dra Nadmorskiego. 
— O pęcherzu pławnym u pierścienic (Annelida) napisał 
M. Kowalewski (ciąg  dalszy).— Rozkład materyi orga
nicznej przez żyjątka pyłkowe skreślił Józef Natanson 
(ciąg dalszy). —  Sprawozdanie. —  Korespondencyja 
W szochświata.— Kronika naukowa.— W iadomości bie
żące.—  Ogłoszenia.

D odatek : Odezwa od Red. Pam, F izyjog. i sche
maty do wpisywania zjawisk w święcie ożywionym.

W yd aw ca E. Dziew ulski. R ed a k to r Br. Zna tow icz ,
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W ydanie z zapom ogi Kasy pomocy 

DLA OSÓB PRACUJĄCYCH NA POLU NAUKOWEM,

imienia Dr“ Józefa  M ianow skiego.

wyszło dzieło p. t. *.

P R O F .  J .  D . E Y E R E T T

JEDNOSTKI
x

S T A Ł E  F I Z Y C Z N E .
PRZEKŁAD Z Ii-go WYDANIA ANGIELSKIEGO

dokonany przez

J. J. BOGUSKIEGO.
wydany

STARANIEM REDAKCYI WSZECHŚWIATA- 
Cena rs. I kop. 20.

Skład główny w Księgarni
E. W E N  D  E  G O i  S-ki.

  0 — 8

Najnowsze tomy Biblijoteki matematyczno- 
fizycznej, wydawanej pod redakcyją M. A. 
Baranieckiego z zapomogi Kasy pomocy nau

kowej im. Mianowskiego:
Seryja IV tom I I :  Rozwiązywanie równań

liczebnych J. Sochackiego. Cena rs. 2.

Seryja I I I  tom V : Początkowy wykład  
syntetyczny własności przecięć stożkowych
na podstawie ich pokrewieństwa harmonicz
nego z kołem M. A. Baranieckiego. Cena k. 85.

Skład główny w Księgarni E. Wendego i S-ki.
3—3

Ola użytku lekarzy i studentów medycyny
wydane zostały i z n a jd u j  się w handlu :

J . COHNHEIMA

Odczyty z patologii ogólnej.
Przekład z Ii-go przerobionego wyd, z 1882 r.

T rzy  to m y:  tom I, str. 608, — Tom II, 
str. 262,—Tom III , str. 340. Spis alfabe
tyczny str. 2 0 . Ogółem 76  i  p ó l a rk u szy  

druku. Cena rs. 5.
S. J A C C O U D

Wykład patologii szczegółowej.
Przekład z VII-go wyd. francuskiego z 1883 r. 
Dzieło ozdobione drzeworytami i tablicami 

chromolitograficznemi.
T rzy  to m y:  tom I, str. 928, — Tom II, 
str. 984,—Tom III , str. 961. Ogółem 1 85  

a rk u szy  druku. Cena rs. 13.
Skład główny w Księgarni 

G E B E T H N E R A  i  W O L F F A .  
15—8____________________ ________

Opuścił prasę IV tom

za rok 1884.
Tom IV „Pamiętnika Fizyjograficznego'1 

zawiera 2 4  rozpraw y napisane przez 22 
autorów, pomieszczone na 4 4 0  stronicach 
formatu wielkiej ósemki i objaśnione 16 ta 
blicami litograficznemi oraz 21 drzeworytami 
w tekście. 0— 12

   M -. i-------------

PRZEGLĄD TECHNICZNY<
CZASOPISMO MIESIĘCZNE POŚWIECONE SPRAWOM TECHNIKI i PRZEMYSŁU4> O

O R G A N  T E C H N IK Ó W  K R A JO W Y C H , 

rozpoczą ł w  ro k u  1 8 8 5  je d en a sty  ro k  swego is tn ien ia .

Przedpłata wynosząca w W arszaw ie: rocznie rs. 10, półrocznie rs. 5, 
z przesyłką pocztową: rocznie rs. 12, półrocznie rs. 6,

może być wnoszoną, w Biurze Redakcyi i adininistracyi (W arszaw a, Złota, 4 8 )  
i we wszystkich księgarniach krajowych.

A d m in is tr a c y ja  P rze g lą d u  Technicznego p r zy jm u je  ogłoszen ia  za
k ładów  fa b ry c zn y c h  i  ręk o d zie ln iczych , b iu r  techn icznych  i t. d.

4uJBOiCHo Llcu.ypoio. Uiipm.iBa 22 $eB pajia  1885 r. D ruk  J. Bergera, E le k to ra ln a  N r 14.




