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Kilka słów o praktycznej donio
słości badań gieologicznych dla 

rolnictwa naszego.
przez

Józefa  Siemiradzkiego.

Są rzeczy na niebie i ziemi, o których się 
nie śniło naszym agronomom—a jednak są— 
i co dziwniejsza, bardzo ich blisko obchodzą.
O wpływie nieba na rozwój cukrownictwa 
przemawiał niedawno energicznie i z pomyśl
nym skutkiem w Towarzystwie popierania 
przemysłu i handlu p. Eugienijusz Dziewulski, 
aż dla wszystkich stało się zrozumiałem, że 
stacyje meteorologiczne są niezbędnie w kraju 
potrzebne. Mnie przypadło dzisiaj w udziale 
mówić o rzeczy jeszcze bliższej naszyA zie
mianom—o ziemi samej, a mianowicie o zna
czeniu praktycznem znajomości gieologicznej 
budowy kraju dla rolnictwa w ogólności, a dla i 

racyjonalnej taksacyi gruntów w szczególno
ści.

Racyjonalna taksacyja gruntów opierać się 
! powinna na dokładnej znajomości ich części 

składowych oraz własności fizycznych—decy
dujących o sile produkcyjnej czyli wydajności 
ziemi. Podobna znajomość jednakże bez pod
stawy gieologicznej jest wprost niemożliwą, 

j  a to ze względu, że grunty pozornie do jednej 
! należące kategoryi—czy to jeżeli za normę 

weźmiemy przestarzały system 6  klas Thae- 
ra przyjęty w niedawno wydanej mapie 
Rosyi europejskiej Dokuczajewa i CzasJaw- 
skiego, czy też podział pruskich agronomów 
na 28 klas rozmaitych—w rzeczywistości są 
jeszcze mocno od gieologicznego ustroju oko
licy zależne. Potrzebę doświadczalnych stacyj 
agronomicznych uznajemy wszyscy—zadanie 
ich jednak jest niezmiernie utrudnione przez 
brak prac podstawowych—brak gieologicznej 
mapy kraju. Rozbiór chemiczny nadesłanej 
do stacyi próbki niczego nas nie nauczy, je 
żeli nie znamy warunków fizycznych, w któ
rych się badana warstwa znajduje,—jej gru
bości, upadu, głębokości warstw przepuszczal
nych lub nieprzepuszczalnych i t. d. Na zu
pełnie podobnych gruntach, położonych na 
podkładzie kredowym np. i g liniastym wydaj
ność będzie zupełnie odmienną—w pierwszym
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bowiem wypadku pożywne części nawozów 
w krótkim przeciągu czasu wsiąkają wraz 
z wodą deszczową w podkładowe warstwy, 
podczas gdy na drugich nawóz się bardzo 
długo utrzymać może. Jest różnica pomię
dzy piaskiem a piaskiem,—na dyluwijalnych 
piaskach kwarcowych zaledwie jałowiec we- 
gietować może—podczas gdy na piaskach 
wulkanicznych u stóp Wezuwijusza najpięk- | 
niejsze winnice i ogrody kwitną, a na szczy
tach Andów mais i pszenica bogate wydają 
plony;—jest różnica wielka pomiędzy żwirem 
złożonym z jałowych okruchów kwarcytu a 
żwirem lodowcowym, który wietrzejąc dostar
cza ziemi coraz to nowych ilości alkalijów 
i wapna; jest różnica pomiędzy cienką piasz
czystą warstwą o podkładzie nieprzepuszczal- i 
nym a piaskiem sięgającym na kilka sążni 
wgłąb ziemi.

Z dokładną mapą gieologiczną warstw pod 
kładowych i pokrywających je napływów 
w ręku, taksator z góry może już określić na
turę ocenianego gruntu, też same bowiem po
kłady gieologiczne w rozmaitych miejscowo
ściach posiadają z małemi różnicami jednako
we części składowe; gieologiczny ustrój oko
licy pozwala mu ocenić przypuszczalną głębo
kość warstw nieprzepuszczalnych;—wreszcie 
z natury skał okolicznych i podkładowych 
wnioskować może o składnikach gruntu, któ
re spłókiwane ze wzgórz okolicznych przez 
wody deszczowe, zasilają nieustannie pokład 
badany, nadając mu w mniejszym lub więk
szym stopniu charakter lokalny. I  tak np. 
jeżeli w kotlinie pośród wzgórz piaszczystych 
lub żwirowych może się znaleść pokład czy
stej gliny należącej do jakiej bądź określo
nej formacyi—takiż sam pokład położony 
wśród wzgórz wapiennych będzie zawierał 
znaczny procent marglu. Z takiemi i tym 
podobnemi wskazówkami w ręku taksator 
jest panem położenia i nie potrzebuje chodzić 
poomacku—pozostaje mu bowiem tylko oce
nić wartość samej uprawy—resztę wiadomo
ści potrzebnych dostarcza mu mapa gieolo- 
giczna.

Gdziekolwiek wprowadzonym został system 
podatków gruntowych i zawiązał kredyt rol
ny,—potrzebę gieologicznego zbadania kraju 
uznały naprzód osoby i stowarzyszenia naj
bliżej zainteresowane—ziemianie i ziemskie 
towarzystwa kredytowe,—ograniczając się je 

dnak zwykle tylko na badaniu zwierzchnich 
napływów, ponieważ, powiedzmy nawiasem, 
mapy gieologiczne warstw podkładowych dla 
większości państw europejskich znacznie już 
dawniej istniały. Z biegiem czasu mapy te 
uznano za niedokładne—z jednej więc strony 
towarzystwa rolnicze w całej Europie wzięły 
się gorliwie do pracy, z drugiej rządy niektó
rych państw i prowincyj przyjęły na siebie 
inicyjatywę dokładnej rewizyi istniejących 
map gieologicznych. W tym celu wyznaczo
no w Prusach, Austryi, Czechach, Włoszech, 
Anglii, Szwecyi i Pinlandyi osobne komitety 
gieologiczne, rozporządzające znacznemi środ
kami materyjalnemi i sporą liczbę uzdolnio
nych pracowników, w celu ułożenia systema
tycznej, nadzwyczaj drobiazgowej mapy gieo- 
logicznej tych krajów. Przed trzema laty, po 
ostatnim kongresie gieologicznym w Bolonii, 
podobno komitety gieologiczne zawiązały się 
i w pozostałych państwach europejskich,— 
pomiędzy innemi i w cesarstwie rosyjskiem.

Nawet krajp tak dalekie od ideału cywili
zacyi, bezludne, jak Chili, Peru, Argentyna i 
Ekwador, od lat kilkunastu lub kilkudziesię
ciu nawet posiadają własnych gieologów 
rządowych, którzy są pijonierami cywilizacyi 
w głębi puszcz dziewiczych, wskazując kolo
nistom okolice bądź obfitujące w bogactwo 
mineralne, bądź też żyzne przestrzenie zdatne 
do uprawy. Nawet malutka Martynika, ma
jąca zaledwie 2 0  mil kwadratowych obszaru, 
zachęcona pobieżną mapką gieologiczną, na
szkicowaną przezemnie podczas kilkotygod- 
niowego pobytu na wyspie, krząta się usilnie 
około ułożenia szczegółowej mapki gieologi- 
cznej gruntów, mającej wywołać przewrót 
w tamecznych stosunkach ekonomicznych.

Co do nas, od czasów Staszica i jego dziel
nego współpracownika Puscha, pod względem 
gieologicznego badauia kraju nie zrobiliśmy 
nic prawie. Luźne prace Zejsznera, Jurkie
wicza, Kosińskiego, Kontkiewicza, Michalskie
go, Trejdosiewicza i innych ograniczają się 
głównie do okręgów górniczych gubernii po
łudniowych Królestwa Polskiego, przez Pu
scha i Roemera bardzo sumiennie badanych, 
niewiele przynosząc nowych szczegółów do 
ziemioznawstwa krajowego,—podczas gdy ca
ła  przestrzeń na prawym brzegu Wisły, gdzie 
prawie od podstaw rozpoczynać trzeba, leży 

i dotychczas odłogiem. Od czasu do czasu do
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chodzi nas wiadomość o jakimś szczątku zagi
nionego zwierzęcia wykopanym w dobrach p. 
X . lub Y, od czasu do czasu widzimy setki 
i tysiące rubli wyrzucane przez obywateli na 
poszukiwania węgla lub wody w miejscach, 
gdzie jeden rzut oka praktycznego gieologa 
wystarczyłby do oszczędzenia bezowocnych 
trudów i kosztu—a jednak gieologicznej mapy 
niema dotychczas i zapewne długo jeszcze nie j  

będzie. Czyja w tem wina,—czy nielicznych 
gieologów naszych, którzy ziemi swych ojców 
poznać niechcąc, otwierają praktycznym są
siadom z nad Sprei szerokie do działania pole; 
czy stosunków ekonomicznych kraju, zmusza
jących tych gieologów gdzieindziej szukać 
chleba;—czy naszych „nieobecnych" i insty- 
tucyj finansowych, które w dobrze zrozumia
nym interesie własnym mogłyby dostarczyć 
środków, wcale skromnych zresztą, na rozpo
częcie tej ważnej dla gospodarstwa naszego 
pracy—nie mnie o tem rozstrzygać. Na te
raz, korzystając z uprzejmie otwartych mi 
łamów „Wszechświata" rzucam tylko ziarnko 
myśli, które oby w czyn jaknajprędzej urosło.

Ujednostajnienie i skrócenie w oznacze
niu miar i wag metrycznych.

Niejednokrotnie stowarzyszenia i instytu- 
cyje naukowe proponowały już, ażeby pewne 
w ciągłem używaniu będące dane naukowe 
raz nazawsze oznaczyć stale i o ile możności 
znak odpowiedni uprościć, wskutek czego 
wzory i formułki w dziełach dotyczących ró
żnych gałęzi wiedzy i w jakimkolwiek języku 
wydawane, stałyby się na pierwszy rzut oka 
zrozumiałe dla każdego. Przedmiotem tym 
szczególnie zajmuje się międzynarodowa Ko- 
misyja, która obecnie ponawiając dawniejsze 
zalecenia, stara się usilnie wprowadzić na ra
zie dla miar i wag metrycznych następujący 
skrócony system, mianowicie w oznaczeniach:

1 ) długości, km (kilometr), m (metr), dm 
(decymetr), cm (centymetr) i mm (milimetr).

2 ) powierzchni, km,2, ha (hektar), a (ar), 
m2, dm2, cm2, mm2.

3) objętości, km3, m3, dm3, cm3, mm3, hl 
(hektolitr), dal (dekalitr), / (litr), dl (decylitr),
l (centylitr).

4) wagi, t (tona), q (centnar metryczny czyli 
1 0 0  kilogramów), kg (kilogram), g (gram), 
dg (decygram), eg (centygram) i mg (mili
gram).

Znaki powyższe w celu łatwiejszego odróż
nienia od pionowych czcionek tekstu zalecono 
drukować t. z. sposobem włoskim w kierunku 
pochylonym na prawo, przyczem oznaczenia 
wszelkie powinny być Umieszczane na końcu 
liczb, rozdział zaś pomiędzy liczbami całko- 
witemi i dziesiętnemi ma stanowić przecinek 
a nie kropka jak to dawniej powszechnie i 
dzisiaj jeszcze często bywa używane. Kropka 
ma nadal przedstawiać jedynie znak mnoże
nia, z tego też powodu nie należy stawiać 
kropek przy wyżej wskazanych skróconych 
znakach miar i wag metrycznych.

Wreszcie wspominana Komisyja zaleciła 
liczby całkowite, składające się z więcej ani
żeli trzech cyfr, nie rozdzielać przecinkami 
lub kropkami, lecz pozostawiając małe przer
wy ułatwiać tym sposobem przeczytywanie 
długich liczb.

Dla przykładu wybierzmy długość w kilo
metrach średniego promienia kuli ziemskiej 
(elipsoidy raczej). Zastosowawszy powyższe 
prawidła, oznaczenie przedstawi się jak na
stępuje : 6  370,9 km. E. P.

0 pęcherzu pławnym u pierście
nic (Annelida).

napisał

M. Kow alewski.

(D okończenie).

Wróćmy teraz do naszych robaków. Ponie
waż pęcherz^ pławne tych zwierząt nie posia
dają wcale naczyń krwionośnych, nie może 
być więc mowy o wydzielaniu się w nich tle
nu. Wszelako nic nie sprzeciwia się przyję
ciu, źe proces ten odbywa się w żołądku, źe 
obficie cyrkulująca w ściankach jego krew, 
podobnie jak u ryb w pęcherzach, może w 
pewnych okolicznościach przesycać się tlenem 
i nadmiar jego wydzielać dla zachowania go 
w obok leżących pęcherzach tych zwierząt na
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wypadek potrzeby. A  potrzeba taka często 
musi się zdarzać u nich. Pomijając już wy
stępowanie w pewnych razach złych warun
ków oddychania, polegających na jakości wo
dy, musimy wziąć pod uwagę, że rolę organu 
oddychania pełni tu przeważnie kanał pokar
mowy, organ, który musi także przyjmować 
pokarm i przetrawiać go, a więc tem samem 
już postawiony jest w niemożności bezustan
nego przeprowadzania przez się prądu wody. 
Tymczasem proces oddychania na dłuższy 
czas zatrzymanym być nie może; zapasowy zaś 
tlen zapobiega temu w takim wypadku w zu
pełności.

W ten sposób korzyść, wypływająca z po
siadania zapasu tlenu, staje się zupełnie wido
czną i tłumaczy nam zarazem powody, dla 
których powstał i wykształcił się (lub tylko 
przekształcił się) będący w mowie organ.

Rzeczywiście, rozwój pęcherzy ściśle się 
wiąże z oddychaniem żołądkowem: gatunki 
pokrewne Hesione i Syllis, które mają cienką 
skórę na ciele (np. Thyrrena), umożebniającą 
oddychanie skórne, mają żołądek ubogi w na
czynia krwionośne; pęcherze pławne ich są 
bardzo małe, a nawet brak ich zupełnie (np. 
Odontosyllis).

Ryby, jako zwierzęta oddychające zapomo
cą skrzeli,- jakkolwiek zużywają często za
warty w swych pęcherzach pławnych tlen, 
prawie wcale nie posługują się niemi, jako or
ganami oddychania ad hoc, jak to dalej zoba
czymy. Ze jednakże organ ten pełnił i u nich 
tę funkcyją w takim stopniu, jak np u Hesio
ne, że i u tych zwierząt (ich przodków odle
głych, naturalnie) powstanie jego zostało wy
wołane przez oddychanie żołądkowe, mamy 
tego wskazówkę na rybce Cobitis fossilis, któ
ra do dziś dnia, pomimo obecności skrzeli, od
powiednio do woli czy okoliczności, może od
dychać zapomocą bogato w naczynie krwio
nośne uposażonej kiszki.

Przechodzimy teraz do innej strony zajmu
jącego nas przedmiotu. Bez zaprzeczenia, 
rola pęcherza pławnego, jako rezerwoaru tle
nu jest korzystną. Wszelako ze zjawieniem 
się zbiornika gazu, wprowadzonym zostaje do 
ciała zwierzęcia czynnik wpływający ujemnie 
na jego ruchy. Objętość, resp. ilość gazu w 
pęcherzach, pozostając w ścisłej zależności od 
wydzielania lub pochłaniania go przez krew, 
od procesu odbywającego się stopniowo, po

woli, naturalnie, nie może się zmieniać^z taką 
szybkością, aby w każdej danej chwili mogła 
odpowiadać każdej danej głębokości (ciśnie
niu), w której zwierzę zapomocą organów 
miejscozmienności mogłoby się znaleść. Szyb
kie więc podnoszenie się zwierzęcia w górę 
lub opadanie na dół jest tem samem znacznie 
utrudnione.

Powszechnie panująca teoryja Bergmanna 
i Leuckarta, według której ryba stosownie 
do chwilowćj potrzeby może zapomocą mus
kulatury ciała uciskać pęcherz pławny i 
zmniejszać jego objętość, jako też zaprzestać 
uciskania i pozwalać zawartemu w pęcherzu 
gazowi rozszerzać się,—teoryja, uważająca 
tedy pęcherz pławny, jako organ, ułatwiający 
zwierzęciu szybką zmianę miejsca pobytu po 
linii pionowej, nie może się ostać wobec od
nośnych doświadczeń Moreau, dowodzących, 
że muskulatura ciała nic prawie nie wpływa 
na zmianę objętości pęcherza.

W odpowiedniem naczyniu, całkiem napeł- 
nionem wodą i urządzonem tak, aby najmniej
sze powiększenie się objętości w niem wody 
notowanem być mogło sposobem graficznym 
na okopconym walcu, Moreau umieszczał roz
maite ryby. Zmuszając rybę bądź zapomocą 
prądu elektrycznego, bądź też dotykania się 
jej do pręta metalicznego, będącego w naczy
niu, do kurczenia ciała, widział on, że wywo
ływane przez to zmniejszanie się objętości 
ciała, a więc i wody w naczyniu, notowane 
na walcu, było zawsze bardzo nieznaczne.

Przeciwko znaczeniu pęcherza pławnego u 
ryb, jako organu lokomocyi, w myśl wzmian
kowanej powyżej teoryi, przemawia i to, że 
właśnie najznakomitsi pływacy spomiędzy ryb, 
np. ryby chrząstkowate, nie posiadają go 
wcale.

Przeciwnie, będący w ■ mowie organ może 
stać się w każdej chwili wielce niebezpiecznym 
dla swego posiadacza. Już wspominaliśmy 
dawniej, że raptowne zmniejszenie się ciśnie
nia zewnętrznego (np. jeśli zwierzę zostanie 
wskutek jakichbądź okoliczności wyniesione 
szybko w górę), dając możność zawartemu 
w pęcherzu gazowi rozszerzać się coraz bar
dziej, łatwo stać się powodem śmierci zwie
rzęcia. Podobnie, takież powiększenie się 
ciśnienia zewnętrznego (np. jeśli zwierzę zo
stanie wypadkiem zanurzone głębiej) łatwo 
otrzymać może przewagę nad ciśnieniem gazu
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wewnętrznego, coraz bardziej zmniejszać ob
jętość pęcherza, a zwiększając w ten sposób 
ciężar ciała zwierzęcia, zmuszać je do opada
nia coraz głębiej i głębiej. Jeśli weźmiemy 
pod uwagę, że powiększenie się ciężaru zwie
rzęcia następuje także skutkiem uciskania 
zewsząd całego ciała przez coraz to zwiększa
jące się ciśnienie zewnętrzne i zgęszczanie się 
stąd jego masy, to musimy przyznać, że zwie
rzę musi znaleść się w końcu wśród takich 
warunków głębinowych, gdzie życie jego wo
bec ogromu ciśnienia staje się już niemoże- 
bnem.

Prawda, przeciwko zgubnym skutkom 
zmniejszenia ciśnienia zewnętrznego posiada
cze otwartych pęcherzy pławnych (część ryb 
i pierścienice nasze) są do pewnego stopnia 
zabezpieczone. Ścianki pęcherza, będąc ela- 
stycznemi, przeciwdziałają poniekąd rozszerza
niu się zawartego w nim gazu, wskutek czego 
prężność tego gazu powiększa się i nadmiar 
jego (spowodowawszy zmianę ciśnienia zewnę
trznego) szuka sobie ujścia przez t. z. kanał 
powietrzny do kanału pokarmowego a stam
tąd przez gębę i otwór tylny na zewnątrz 
(w postaci pęcherzyków). Naturalnie, dla 
robaków, u których kanały powietrzne są 
krótkie i dość szerokie, okoliczność powyższa 
posiada znaczenie większe, niż dla ryb, u któ
rych kanał powietrzny jest znacznie dłuższy 
i węższy, przez co szybkość opróżnienia pęche
rzy musi być daleko mniejszą, niż u pierw
szych. W  każdym razie, musimy pamiętać, 
że korzyść, odnoszona przez te zwierzęta z ta
kiego urządzenia pęcherzy, jest bardzo ogra
niczoną. każde gwałtowniejsze wyniesienie się 
zwierzęcia w górę, czy to bierne, czy czynne, 
może pociągnąć za sobą przekroczenie granic 
elastyczności ścianek pęcherza i stać się wre
szcie powodem śmierci.

Ryby z otwartym pęcherzem pławnym mo
gą też stosownie do potrzeby powiększać 
w nim ilość gazu przez zaczerpnięcie go 
wprost z atmosfery; naturalnie, jeśli siłą 
płetw i ogona będą w stanie wznieść się z głę
bokości, w której w danej chwili przebywają, 
do powierzchni wody.

Ryby z zamkniętym pęcherzem pławnym, 
będąc pozbawione możności bezpośredniego 
zmniejszania i powiększania w nim gazu, po
siadają natomiast nieporównanie bogatsze na
czynia krwionośne w pęcherzu, a tem samem

wydzielanie i pochłanianie gazów przez krew 
jest u nich znacznie szybsze, niż to ma miej
sce u ryb z pęcherzem pławnym otwartym.

Wszelako, choć pęcherz pławny przedsta
wia niedogodności dla ryb i robaków przy po
ruszaniu się po linii pionowej, z drugiej stro
ny jednakże przy poruszaniu się po linii 
poziomej jest on dla nich wielce poży
tecznym aparatem hidrostatycznym. Gdy 
zwierzę znalazło się już w pewnym po
ziomie, nie potrzebuje więcej żadnych wy
siłków (np. przy zachowaniu równowagi po
trzebnych), aby się w nim utrzymać, skutkiem 
czego otrzymuje ono nadzwyczajną swobodę 
i łatwość ruchów. W  położeniu takiem, zwa- 
nem przez Moreau położeniem najmniejszych 
wysiłków (le plan des moindres efforts), po
siadacze pęcherzy pławnych stoją nieporów
nanie wyżej od wszystkich zwierząt lądowych, 
a nawet i wodnych, pozbawionych przyrządów 
analogicznych, z będącemi w mowie organami.

Ze wszystkiego, cośmy powiedzieli o zna
czeniu pęcherza pławnego u pierścienic i ryb, 
wypływa, że u pierwszych odgrywa on głó
wnie rolę organu oddychania, znaczenie jego 
hidrostatyczne stoi u nich na drugim planie; 
u ryb zaś, jako zwierząt, posiadających spe- 
cyjalny organ oddychania (skrzela), odwrotnie 
głównie ma on znaczenie aparatu hidrostaty- 
cznego, rola zaś jego, jako organu oddychania 
jest tu podrzędną.

ROZKŁAD MATERYI ORGANICZNEJ

P R Z E Z  ŻY JĄ T K A  PY Ł K O W E ,
skreślił 

Józef Natanson.

Pojęcia z bijologii o grzybkach najniższych.

b) Grzybki rozszczepkowe czyli Bakteryje.

6 6 . Trudności charakterystyki fizyjologicznej. 
I  fizy jo log iczny  jednak systemat, jaki narzuca 
nam się przy powyższym przykładzie z grupy 
bacyllów-klostrydyjów, a mianowicie podział 
na żyjątka powietrzne i bezpowietrzne, nie
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wytrzymuje należytej krytyki, jak to już przy 
fizyjologii drożdży (§ 57) wykazać się starali
śmy. Nietylko, że ściśle bezpowietrznych 
grzybków, takich jak właśnie dla kontrastu 
zacytowany Clostridium butyricum, ilość jest 
bardzo ograniczona i nie przewyższa według 
dotychczasowych naszych wiadomości liczby 
kilku zaledwie, ale od form powietrznych do 
takich krańcowo tlenu unikających grzybków 
wiele bardzo jest form przejściowych (a może 
tylko okresów życia przejściowych?). Jak  to 
już z powodu fizyjologii drożdży zaznaczyć 
nam wypadło, istnieją żyjątka, swobodny tlen 
w celu chemicznej zmiany pokarmów przyj
mujące; dalej takie, które obok gazowego tle
nu (z powietrza i z roztworu) mogą przyjmo
wać na potrzeby życia tlen ze związków, z sa
mych więc pokarmów; nareszcie drobna bar
dzo tylko ilość może być takich, które niezdol
ne są do życia tlenem wolnym, gazowym i któ
rym nietylko tlen czysty ale i powietrze (t. j. j 

domięszka tlenu do innych gazów) szkodzi.
A i co do tej fizyjologicznej różnicy niewiado
mo, czy utrzymuje się ona przez całe życie, 
czy też rozmaitą być może w różnych jego o- 
kresaoh. Owszem, co do oddychania tlenem 
z roztworu i z powietrza, wiadomem jest już 
mniej lub więcej dokładnie, iż niektóre formy 
grzybkowe, żyjące z początku kosztem tlenu 
w roztworze, wybiegają następnie na powietrze 
i tam tworzą kożuszki lub zooglee (Bacillus 
subtilis, por. fig. 3 a i 1 2  b). Zresztą, jeśli 
mówić o fizyjologicznych cechach, to własność 
czerpania tlenu w ten lub w ów sposób nie jest 
najcharakterystyczniejszą w ich rzędzie. N ie
wątpliwie chemiczny s k ł a d  m a t e r y i ,  
stanowiącej pokarm, wybitniejsze zajmuje 
miejsce, a i inne jeszcze są cechy i własności 
c h e m i c z n e j  strony życia różnych grzyb
ków. Mamy tu na myśli mianowicie r e a k -  
c y j ą czyli chemiczne oddziaływanie ośrod
ka w czasie życia rozmaitych rozszczepków. 
Przy ogólnej charakterystyce rozmaitych sa- 
profitów, wspomnieliśmy już (§ 39), że roz- 
szczepkowce żyją w obojętnych a lepiej jeszcze 
w alkalicznych i-oztworach lub podłożach.
W samej rzeczy, większość znaczna grzybków 
rozszczepkowych, zwłaszcza gnilnych, żyć po
czyna w mniej lub bardzićj zasadowo oddzia
ływających płynach lub wilgotnych ciałach; } 
życiem swem rozszczepki zmieniają jednak j  

chemiczną naturę ośrodka o tyle, że oddziały- j

wanie alkaliczne przechodzi powoli w kwa
śne. Gdy płyn bardzo t. j. wyraźnie kwaśnym 
się staje, rozszczepki giną, a natomiast po
wstają pleśni, jeżeli zaś ośrodek przedstawia 
odpowiednią dla życia dr ożdży chemiczną na
turę, to przy słabokwaśnej reakcyi poczyna 
3ię życie i tych pączkujących grzybków. Ta
kie są warunki dla większości, lecz nie brak 
i tutaj odstępstw i wyjątków. Najpierw, ko- 
żuszkowo żyjące wszystkie, a przynajmniej 
prawie wszystkie rozszczepkowce, spalające 
po większej części materyją pożywną płynu, 
pod względem fizyjologicznym ogromne do 
pleśni przedstawiają podobieństwo, sadowią 
się one i plenią przeważnie na kwaśnych, choć 
słabo kwaśnych płynach. Co więcej, istnieją 
pewne charakterystyczne formy, jak Sarcina 
ventriculi np., które w mocno nawet kwaśnych 
żyć mogą ośrodkach. Nareszcie życie dwu 
dobrze w tym kierunku zbadanych grzybków, 
a mianowicie: Micrococcus ureae i Ascococ- 
cus Billrothii, poczyna się w cieczach o kwa- 
śnem oddziaływaniu, a dopiero naskutek ich 
życia pierwotnie kwaśna reakcyja płynu prze
chodzi w wybitnie zasadową, a więc odwro
tnie niż u całego niemal ogółu rozszczepków. 
Dla wielu bakteryjalnych grzybków, co pra
wda, wpływ na reakcyją chemiczną ośrodka 
jest niedostatecznie lub wcale niezbadany.

Zarysowane powyżej pobieżnie tylko naj
bardziej zasadnicze cechy morfologiczne i fi- 
zyjologiczne, jakie do grupy rozszczepkowców 
się stosują, wykazują najdobitniej, z jaką roz
maitością form i warunków mamy tu do czy
nienia '). Z powodu tej wielkiej różnorodno
ści i trudnego przeto jakiegokolwiek uogól
nienia, wyczerpujące bijologiczne traktowanie 
przedmiotu mogłoby jedynie być osiągniętem 
przez szereg krótkich monografij, przez kolej
ne opisanie różnych, chociażby typowych tyl
ko, lepiej znanych form. Do takiego przed
stawienia jednak trzebaby nieodzownie peł
niejsze i dokładniejsze mieć dane naukowe

') Systom at prawdziwy w dziale grzybków  rozszczep- 
kowych, tak  ja k  w każdym  innym  dziale, m usi z cza
sem  powstać na  zasadach m ieszanych, morfologicznych 
i fizyjologicznych; dopóki opierać się będzie wyłącznie 
na  jednej lub drugiej stronie, które razem  dopiero sk ła 
d a ją  życie w całem  znaczeniu, dopóty będzie systema- 
tem  sztucznym , istocie rzeczy nieodpow iadającym .

(P rzy p . Autora).
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tak co do przebiegu rozwoju u różnych grzyb
ków, jak i co do fizyjologicznych i chemicz
nych warunków ich życia, niż dzisiejsze skąpe 
i szczerbate wszędzie materyjały, z rozmaitych 
pochodzące źródeł. Dla tego też nie dotknie
my tu głębiej ogólnej charakterystyki roz- 
szczepkowców i pozostawimy bliższe o nich 
wiadomości do kolejnego rozpatrywania sa
mych zjawisk rozkładu, gdzie przy każdem 
zjawisku zatrzymamy się szerzej lub krócej — 
zależnie od materyjału i od doniosłości zja
wiska—na żyjątkach, które rozkład ten spra
wiają. Metoda ta, odrębna od tej, jaką o- 
braliśmy sobie przy poznaniu drożdży, zdaje 
nam się uzasadnioną wskutek gorzej tutaj niż 
tam zgromadzonego materyjału faktycznego, 
wskutek różnorodności organizmów samych a 
również i skutków, jakie życie ich w przyro
dzie sprowadza; te to właśnie względy skło
niły nas, jak już zauważyliśmy wyżej, do za
poznania czytelnika najpierw z drożdżami a 
następnie dopiero z grzybkami grupy roz- 
szczepkowej.

67. Owocowanie. Zwrócimy tu jeszcze tyl
ko uwagę na ważne bardzo, na wstępie ni
niejszego zarysu już podznaczone (§ 35) zja
wisko owocowania, jak ono się przedstawia 
u grzybków rozszczepkowych.

Niejednostajność zawartości ciała wielu 
bardzo pałeczek, pręcików i niteczek (por. fig. 
3 c, 3 b2, 4 i 5), obserwowanych przy mocniej
szych powiększeniach mikroskopu, od dośó 
dawna stosunkowo zwracała uwagę badaczów. 
Najnowsze jednak dopiero ulepszenia w bu
dowie soczewek mikroskopowych, pozwoliły 
lepiej zbadać ciemniejsze skupienia i kropki, 
jakie się w wielu razach tu i owdzie wśród 
grzybkowego ciała zjawiają. Że zaś kuliste 
te, o występującym wyraźnie przy użyciu od
powiednich powiększeń obwodzie, kołowym 
lub elipsoidalnym, ziarnka wewnątrz grzybka, 
są rzeczywiście zarodnikami, ostatecznie prze
konał się bardzo niedawno pierwszy dopiero 
Brefeld (1878), następnie zaś Prażmowski 
(1880), którym udało się obserwować i zbadać 
dokładnie cały przebieg kiełkowania wydzie
lonych na zewnątrz zarodników u Bacillus 
subtilis i u Clostridium butyricum.

Bardzo często w miejscu, gdzie się tworzą 
zarodniki, cieniutkie ciało drobnego bardzo 
grzybka nabrzmiewa nieco, niby puchnie, a 
że u pałeczkowatych i pręcikowych grzybków

! miejscem powstawania ziarnka zarodnikowe- 
■ go jest zazwyczaj koniec ciała, przeto bakte- 

ryja przyjmuje wtedy kształt szpilki z główką 
lub żabiej czasami kijanki (fig. 5); gdy zaro- 

| dnik wytwarza się pośrodku pręcika, forma 
zewnętrzna ciała traci częstokroć typ bacyllo- 
waty a przybiera postać Clostridium ‘); za 
przykład służyć może przytoczony wyżej C. 
butyricum. Zarodniki wreszcie tworzyć się 
mogą w różnych potwornie wykształconych, 
nienormalnych osobnikach wśród kolonii roz
wijającego się grzybka, tak np. powstają one 
podobno —według Prażmowskiego—w wyżej 
wspomnianych baniowatych komórkach zro
śniętego w niteczkę Cl. polymyxa, a także— 
według van Tieghema—w nienormalnie wiel
kich, do wydętego niby (w szeregu drobnych 
paciorków) pęcherza podobnych, potwornych 
osobnikach grzybka śluzowatego, zwanego 
skrzekiem cukrowniczym (Leuconostoc mesen- 
terioides).

Że zarodniki wszystkich tych maleńkich je 
stestw są czemś nieskończenie drobnem, o tem 
już mówić byłoby zbytecznie. Samo się to 
przez się rozumie. Prawdopodobnie też u 
wielu grzybków tćj grupy, owocowanie tylko 
z powodu nikłości zarodników, jest dla nas 
niewidocznem. Białkowa materyja zdolna 
do rozwoju i do przeobrażenia się wtedy w 
rodzicielską formę bakteryjalną, okryta jest 
wyraźną jednowarstwową czy dwuwarstwową 
może nawet łuską, otoczką, której zadaniem 
jest obrona białka (protoplazmy) wewnętrz
nego od złych zewnętrznych wpływów. Nie
tylko że skorupka taka, twardej jak się zdaje 
konsystencyi, mało jest przepuszczalną i mało 
ulegającą wobec gazów i płynów, a mniej 
jeszcze zdolną do przewodnictwa ciepła z ota
czającego ośrodka do wewnątrz, ale nadto 
z powodu nikłych swych wymiarów otoczona 
jest warstewką fizycznie z nią związanego, 
skupionego niejako i zagęszczonego na powie
rzchni powietrza, która to warstwa dzielnie 
i skutecznie broni ją  jeszcze od wszystkich 
podobnych niebezpieczeństw jak dotkliwe zi
mno, gorąco, chemiczne oddziaływanie i t. d. 
Z tego względu zarodniki, twardszą otoczone

')  P o r. fig. 4 (a także co do ow ocow ania i kiełko
w ania rysunki 1 1 i 12 w Nr 3 6 , I I I  tom u W szech
św iata). ( P rzyp . A u t.) .
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skorupką, są nadzwyczaj wytrzymałe, z czem 
już poprzednio się spotykaliśmy (§§ 19, 28), 
z czem się i dalej jeszcze spotkamy.

Wytwarzanie zarodników w tej grupie nie 
jest wynikiem szczególnie sztucznie dobranych 
warunków, jak to poznaliśmy u grzybków 
pączkujących, lecz podobnie do tego, jak u 
Saccharomyces vini, odbywa się ono w przy
rodzie. Zazwyczaj poczyna się wtedy, gdy 
warunki fizyczne (ciepło) lub chemiczne (wil
goć, natura ośrodka), stają się dla dalszego 
życia danej formy grzybkowej niekorzystne
mu Wówczas najobficiej tworzą się wśród 
żywych istot zarodniki, istotki same potem 
giną, a pozostaje ziarnko maleńkie, zadatek 
przyszłego życia. Ziarna te, zarodniki grzyb
ka, pozostają na miejscu, aby wznowić później 
przecięte życie saprofitów, lub uniesione me
chaniczną śiłą przyrody, idą w świat szeroki, 
niosąc wraz z sobą zaród rozkładu, w którym 
zbudzi się życie, gdy w stosownym znajdzie 
się wreszcie ośrodku.

(d. c. n.).

SPRAWOZDANIA.

Stosunki gieologiczne formacyi solonośnSj 
Wieliczki i  Bochni. Skreślił Jidijnn Niedżwie- 
dzki, profesor mineralogii i  gieologii w c. k. 
Szkole Politechnicznej we Lwowie. II. Z ta
blicą III. Odbitka z „Kosmosu". Lwów 1884. 
Nakładem polskiego towarzystwa przyrodni
ków imienia Kopernika. 8-ka, str. 81—121.

(D okończenie).

O d d z i a ł  w i e r z c h n i  utworu sol
n e g o  w Wieliczce jest prawie wcale nieuwar- 
stwiony i występuje przeważnie w górnych 
poziomach kopalni, sięgając miejscami aż do 
jej najniższych części. Oddział ten autor 
nazywa utworem solnym bryłowym. Do skła
du jego wchodzi przeważnie ił solny, nazywa
ny hałdą. I ł  ten nie posiada uwydatniającej 
się domięszki piaszczystej oraz złożenia łup
kowego i tem się różni od iłu w spodnim od
dziale. Niekiedy staje się marglowatym i 
wtedy znajduje się w nim od 20° / 0 do 27°/0 
węglanu wapnia; jest przesiąknięty solą, a 
także zawiera jej wrostki, przedstawiające

ziarna lub postaci ziarniste. Ziarna są czę
sto powleczone cienką powłoczką gipsu kry
stalicznego; ił, w którym się te ziarna znaj
dują, jest łożyskiem ich wtórnem, albowiem 
nie powstały one śród jego masy.

Oprócz iłu solnego trafiają się jeszcze w od
dziale wierzchnim, jako masy podrzędne, bry
ły piaskowca i sól. Bryły piaskowca są ró
żnej wielkości i w średnicy dochodzą nie
kiedy do paru metrów. Piaskowiec w bry
łach jest identyczny z piaskowcem kredowym, 
który wchodzi do składu brzegu karpackiego. 
Sól pojawia się w dwu postaciach: jako tak 
zwana sól szczelinowa (Kluftsalz) i sól w bry
łach. Sól szczelinowa niczem się nie różni 
od soli w spodnim oddziale i wypełnia próżnie 
w ile, które powstały przez popękanie jego 
masy; sól ta znajduje się miejscami bardzo 
obficie w wierzchnim ile, tworząc w nim licz
ne żyły, nakształt sieci powiązane i do pół 
metra grubości sięgające. Sól w bryłach 
przedstawia masy o nieprawidłowych posta
ciach czyli tak zwane kłęby. Niekiedy bryły 
soli są w jednym kierunku wydłużone, lub 
skrócone i wtedy ich postać jest prawie so- 
czewkowatą, albo podobną do pokładów.—• 
Rozmiary brył solnych są różne: czasem do
chodzą i do kilku tysięcy metrów sześcien
nych.

Utwór solny bryłowy odznacza się bardzo 
bogatą fauną kopalną. Według Reussa, fau
na znaleziona w ile solnym przedstawia 129 
gatunków otwornic, 5 gatunków mszanek, 15 
gat. małżów, 26—ślimaków i skrzydłopła- 
wów, 2 1 —mikroskopijnych małżoraków i je
den gatunek raka dziesięcionogiego.

Wiek względny całego utworu wielickiego 
autor oznacza na podstawie własnych spo
strzeżeń gieologicznych, dokonanych w na
ziomie i podziemiu Wieliczki, na podstawie 
mięczaków, znalezionych w osadach mijoce- 
nicznych przez Reussa, Hilbera i Roemera, 
oraz ze skamieniałości roślinnych zawartych 
w soli spiżowej. Z danych tych przychodzi 
do ostatecznego wniosku, iż oddział spodni 
utworu solnego w Wieliczce, wbrew zdaniu 
Reussa, Hilbera i Tietzego, jest osadem 
współczesnym dolnemu mijocenowi morskie
mu, a oddział jego wierzchni, utwór bryłowy, 
odpowiada najniższym pokładom piętra śród
ziemnego górnego czyli wierzchniego mijoce- 
nu morskiego. Przyjmując spodnie pokłady
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wielickie za osad dolny mijoceniczny, zdaniem ; 
autora, znacznie zmniejszamy trudności, jakie i 
się nastręczają przy wyjaśnieniu powstawania 
utworu solnego. Morze w okresie dolnego ; 
mijocenu w obszarze teraźniejszej Galicyi 
było bowiem ograniczone od południa brze
giem karpackim, a od północy brzegiem po- j  

łudniowym owoczesnego lądu, który leżał 
niedaleko i składał się z kredy senońskiej 
i jury górnej. Morze to przedstawiało zatem 
wąską i od oceanu oddzieloną zatokę, taką 
właśnie, jaką przypuszczać wypada dla obja- i 
śnienia powstania grubych pokładów soli i  

z wody morskiej.
W końcu pozostaje nam jeszcze nadmienić, 

że autor po opisaniu obu oddziałów utworu 
solnego w Wieliczce, zastanawia się nad ich 
stosunkami gieologicznemi, poczynając od 
krążenia w nich wody; wyjaśnia zatem przed
miot, także bardzo ważny dla nauki i gór
nictwa.

Część druga rozprawy, której podaliśmy 
krótkie streszczenie, wzbogaca również w nie
małym stopniu fizyjografiją polską. Uzupeł
nia lub prostuje ona dawne spostrzeżenia gie- 
ologiczne i paleontologiczne, odnoszące się do 
kopalni wielickiej, a prócz tego daje i bardzo 
pożyteczne wskazówki dla poszukiwań soli 
kamiennej śród pokładów mijocenicznych. 
Obecnie przeto sprawiedliwie powiedzieć mo
żemy, iż obie części rozprawy ,,Stosunki gie- 
ologiczne formacyi solonośnej Wieliczki i Bo- 
chni“ , zaliczyć należy do cennych prac w lite
raturze ojczystej.

Dr. J. Trejdosiewicz.

B ą k o w s k i  J ó z e f .  Mięczaki gali
cyjskie. Kosmos, Czasopismo polskiego To
warzystwa przyrodników imienia Kopernika.

Lwów 1884. Nr. 5—1 2 .

Autor przedstawia obraz stopniowo rozwi
jającego się badania fauny mięczaków gali
cyjskich, oraz załącza spis bibliograficzny 
odpowiednich prac własnych: M. Nowickiego, 
A. Wierzejskiego, Jana Jachny, Z. Króla, 
S. Stobieckiego i B. Kotuli. Następują da
lej opisy wszystkich mięczaków, jakie dotych
czas w Galicyi znajdował sam autor lub in
ni badacze. Autor opisuje 181 gatunków, 
mieszczących się w 36 rodzajach i 13 rodzi

nach. 3 rodziny z 6  rodzajami i 19 gatun
kami należą do gromady małżów, pozostałe 
do gromady brzuchonogich. Przy każdym 
gatunku autor podaje starannie zebrane jego 
synonimy, oraz szczegółowo podaje jego 
miejsce pobytu i zamieszkiwaną okolicę kra
ju. Gdy zachodzi tego potrzeba autor opi
suje odmiany gatunku oraz podaje uwagi do
tyczące rozmaitych wątpliwości, które autor 
stora się wyjaśnić na podstawie własnych spo
strzeżeń. A- W-

Ł o m n i c k i  A. M. Catalogus Coleo- 
pterorum Haliciae. Lwów 1884. 8 °, str.

II, 43.

Autor daje treściwy obraz postępu badań 
na polu fauny chrząszczów galicyjskich, wy
mienia odnośne prace, a następnie przystę
puje do spisu wszystkich dotychczas w Gali- 

I cyi znalezionych chrząszczy. Spis obejmuje 
| 3772 gatunki i 127 odmian mieszczących się 

w 703 rodzajach i 72 rodzinach. W spisie 
przytoczono nową odmianę szczypawki Ca- 
rabus Scheidleri var. polonicus. A ■ W.

S z a j n o c h a  W ł a d y s ł a w .  Przy
czynek do znajomości cefalopodów z karpa
ckiego piaskowca. Rozprawy i sprawozda
nia z posiedzeń Wyd. Matematyczno-Przyro
dniczego Akademii Umiejętności. Kraków 

1884. Tora. U , str. 260—268, tab. 9, 1 0 .

Przedstawiwszy treściwy pogląd na dotych
czasowe prace o piaskowcu karpackim, autor 
opisuje nowy gatunek kopalnego głowonoga 
Hamulina Uhligi, uzupełnia opis znanego po
przednio głowonoga Macroscaphites Ivani, 
Puzos, oraz mówi o nieokreślonym bliżej ga
tunku rodzaju Scalaria. Wszystkie te formy 
pochodzą z Libertowa pod Krakowem.

A. W.

Towarzystwo ogrodnicze warszawskie.

Posiedzenie 7 Komisyi ieoryi ogrodnictwa 
i  nauk przyrodniczyrh pomocniczych, odbyło 
się dnia 5 Marca r. b. w lokalu Tow. ogr.,
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Chmielna 8 . Przewodniczący Dr. W . Szo- 
kalski.

Po odczytaniu i przyjęciu protokułu posie
dzenia poprzedniego, p. Jan  Sztolcman od
czytał pracę o instynkcie, w której rozbierał 
definicyją instynktu podaną przez różnych 
uczonych, zastanawiał się bliżej krytycznie 
nad zapatrywaniami Darwina i jeszcze ob
szerniej W allacea na kwestyją instynktu; 
następnie na podstawie wielu faktów zaobser
wowanych w naturze, podał własne określenie 
instynktu, — praca p. Sztolcmana, która bę
dzie drukowana w „Wszechświecie" wywoła
ła bardzo ożywioną dyskusyją, pomiędzy au
torem i dr. H. Nusbaumem, przewodniczącym 
posiedzeniu i prof. H . Hoyerem.

Z kolei p. Br. Znatowicz streścił rezultaty 
obszernego badania chemicznego warszaw
skiej wody do picia. Badanie to, dokonane 
w ciągu Grudnia r. z. oraz Stycznia i Lutego 
r. b. przez pp. Walerego Hemiliana, Br. Zna- 
towicza i Bazylego Lawrowa w pracowni che
micznej tutejszego uniwersytetu, dotyczy wo
dy 29 studzień publicznych miejskich, 3 źró
deł (Królewskie, przy ul. Oboźnej i Smok), 
tudzież wody wiślanej, czerpanej w 2  miej- 
cach w rzece (poniżej ścieków przy ul. Do
brej — gdzie czerpią wodę dzisiejsze wodo
ciągi i powyżej ścieków nawprost ulicy A gry- ' 
kola dolnej—gdzie czerpać będą nowe wodo
ciągi) i w jednym z kranów miejskich*—Idea- | 
łem wody, za napój służyć mającej, nie jest | 
bynajmniej woda bezwzględnie czysta, jakiej 
zresztą w naturze nigdzie nie spotykamy. 
Woda taka, sztucznie przygotowana, posiada 
smak mdły i trudno nawet przywyknąć do co
dziennego jej używania '). Dobra woda mu
si mieć w sobie pewną ilość rozpuszczonych 
gazów (powietrza i dwutlenku węgla) i ciał 
stałych, nadających jej twardość (siarczanu 
i węglanu wapnia), ale zbyteczna ilość dru
gich już dla zdrowia nie jest pożądana, a u- 
kazanie się w wodzie innych jeszcze części 
składowych, stanowczo przeciwko niej świad
czy. Lecz ponieważ wody prawie nigdy nie 
są wolne od owych „innych części," przeto 
hidrochemicy i higieniści ponakreślali pewne 
maxima, do jakich sięgać mogą odsetki2)

obcych części składowych, nierzucając jeszcze 
wyroku potępienia na daną wodę. Takim 
3posobem ideałem wody do picia staje się 
woda „normalna" hidrochemików. — Spomię
dzy studzień i źródeł warszawskich tylko je 
dna studnia zwykła (przy rogatce mokotow
skiej) czyni zadosyć swym składem wymaga
niom normy. Oprócz niej—i to jest rzecz nie
zmiernie ważna—normalną choć nieco zamięk- 
ką wodę, posiada studnia głęboka, wiercona, 
(koło kościoła św. Karola na ul. Chłodnej), 
otoczona dokoła przez studnie płytkie, do li
czby najgorszych należące. Zbliża się do 
rzędu wód dobrych studnia na rogu ulic W il
czej i Koszykowej. Wszystkie inne studnie 

| i wszystkie źródła mają wodę gorszą niż po- 
| zwalają wymagania hidrochemików, a niektó

re z nich (np. studnia na placu Grzybowskim) 
uchodzić mogą za wzór zepsucia wody stu
dziennej przez infiltracyją do niej płynów 
z rynsztoków, miejsc ustępowych i t. d. Zato 
wodzie wiślanej wytknąć można chyba tylko 
zbyt wielką ilość zawieszonych w niej mine
ralnych mętów, których zresztą więcej jest 
w rzece samej niż w wodociągach (skutkiem 
przejścia przez filtry). Jest ona w wielu 
względach lepsza (bliższa normy) od wody 
większej części rzek europejskich. Ze jednak 
nieczystości miejskie wpływają na jej zepsu
cie, tego oczywisty dowód daje porównanie skła
du wody wziętej tam, gdzie czerpać ją  będą za
kładane obecnie wodociągi, z wodą czerpaną 
przez dotychczasowe wodociągi. We wszy
stkich bez wyjątku względach ta ostatnia jest 
gorsza od pierwszej. — Protokuł badania 
wód warszawskich jest obecnie przedstawio
ny zarządowi miasta, na którego wezwanie 
rozbiory były wykonane. Przemówienie p. Zn. 
wywołało szereg pytań i objaśnień ze stro
ny zasłużonych badaczów wód warszawskich, 
pp. Wł. Lepperta i A. M. Weinberga, oraz 
L. Nenckiego i Pr. Rakowskiego, również 
zajętych w tej chwili pracami na tem samem 
polu. Po wymianie kilku uwag w tej mate- 
ryi posiedzenie zamknięto.

/  i -
*) P iszący  opiera się n a  w lasnem  paroletn iem  do- sto  ale na sto tysięcy części wody i dopiero na  taką

świadczeniu. ilość wypadać m ogą obce przyinięszki w całych licz-
2) Ściśle biorąc nie o d s e t k i b o  liczy się nie na  | bach.
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KRONIKA NAUKOWA.

(Astronomija).

Gorliwy badacz słońca p. Tacchini przed
stawił Akademii paryskiej rezultaty swych 
obserwacyj w ciągu czwartego kwartału 1884 
roku. Podczas tego okresu działalność sło
neczna była słabszą aniżeli w ciągu kwartału 
poprzedzającego. W roku 1884 można było 
uważać stopniowe zmniejszanie się w obja
wach plam, zarówno co do ich ilości i wiel 
kości, jako też i co do obfitości ich grup. Ze
stawienie wyników badań w latach 1883 i 
1884 uczy, że okres najsilniejszej działalności 
słonecznej obejmuje ośrn miesięcy, od Paź
dziernika 1883 do Maja 1884, tak że mniej 
więcej w pośrodku tego przeciągu czasu nale
ży umieścić ostatnią największość plam słone
cznych. S. K.

(Mełeorologija).

— T e m p e r a t u r a  g r a d u .  Boussin- 
gault przytacza niektóre dane, tyczące się 
temperatury gradu. Między innemi uczony 
ten, podczas burzy w departamencie Loary, 
w r. 1875, oznaczył zapomocą termometru 
zanurzonego w zbiorowisku ziarn gradowych 
temperaturę ich —10,3, podczas gdy tempe
ratura powietrza wynosiła -f- 26°. W tymże 
samym roku Cailletet zapomocą metody mię- 
szanin oznaczył temperaturę wielkiej bryłki 
gradowej, ważącej 9 gramów i przekonał się 
że wynosiła —9°. W r. 1877 w Wogezach, 
podczas temperatury -j- 27° ziarna gradowe 
miały —2° do —4°. Humboldt w czasie po
dróży swej w Andach podaje temperaturę 
gradu w wysokości 3 000 m -—5° do —7°.

S. K.

( Fizyka).

— S y g n a ł y  a k u s t y c z n e  n a  o- 
k r ę t a c h .  W  czasie mgły światło latarń 
morskich staje się niedostrzegalnem, dlatego 
też oddawna uznano potrzebę sygnałów aku
stycznych; prof. Weber proponuje w tym celu 
urządzenie bardzo dowcipne. Wyobraźmy

sobie dwie piszczałki umieszczone na jednym 
równoleżniku w odległości 340 m, a wy
dające tony różne;—jedna n p . umieszczona 
bardziej na wschód, ton a, druga znajdująca 
się w stronie zachodniej, jego kwintę g. Za
pomocą połączenia elektrycznego obie te pisz
czałki wprawić można równocześnie w brzmie
nie; w takim razie okręt znajdujący się w 
stronie zachodniej usłyszy najpierw ton a, a 
w sekundę później ton g, głos bowiem na se
kundę ubiega 340 m. Dla okrętu znaj
dującego się na wschodzie rzecz będzie się 
miała przeciwnie. Na północy i na południu, 
w jednakowej odległości od obu piszczałek 
oba tony słyszane będą jednocześnie, ale gdy 
okręt posunie się na wschód, usłyszy najpierw 
g, gdy zwróci się na zachód —ton a zabrzmi 
pierwej. Przy pomocy kilku tedy piszczałek 
umieszczonych w należytych odległościach o- 
kręt otrzymywać może pewne i dokładne 
wskazówki. (La Lumiśre electriąue).

S. K.

(Chemija).

:— I d u n i u m .  Pismo English Mecbanic 
donosi, że prof Websky odkrył nowy pier
wiastek metaliczny, któremu nadał nazwę 
idunium. Pierwiastek ten znaleziony został 
w wanadanie ołowiu, który stanowi minerał 
dosyć rzadki, barwy żółtawej i zawiera też 
cynk, żelazo i arsen. Idun zbliżony jest bar
dzo do wanadu, zarówno pod względem fizy
cznym jak i chemicznym. Do tlenu posiada 
silne powinowactwo, z alkalijami wydaje sole, 
kwasu jednak idunowego, któryby odpowiadał 
wanadowemu, p. Websky dotąd nie wydzielił.

S. K.

( Chemija Jizyjologiczna).

— Nowy o d c z y n n i k  na  p o ł ą c z e n i e  
t l e n k u  węgl a  z h e mo g l o b i n ą .  Pod 
tym tytułem podaje dr. Stanisław Zaleski, 
asystent przy instytucie farmakologicznym 
uniwersytetu dorpackiego, w jednym z ostat
nich zeszytów „Zeitschrift fur physiologische 
Chemie11 i w „Przeglądzie lekarskim11 rezul
taty swych badań nad reakcyją pewnych so
li miedzi z hemoglobiną, zawierającą tlenek 
węgla (CO). Wiadomo oddawna, źe roz
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twór chlorku miedzi (Cu2Cl2) w kwasie sol
nym lub amonijaku pochłania w wielkiej ilo
ści tlenek węgla. To naprowadziło p. Z. na 
myśl zastosowania tej reakcyi przy ważnem 
zadaniu wykazania obecności tlenku węgla 
w krwi. Przygotował dr. Z. rostwory Cu2Cl2 
w kwasie solnym rozmaitej koncentracyi i zo
bojętniał następnie każdą porcyją inną ilo
ścią amonijaku, Tym sposobem otrzymał 
rostwory różnych reakcyj: od słabo kwaśnej 
aż do słabo alkalicznej. W 5—10 centymetr, 
sześć, krwi, zawierającej tlenek węgla, kilka 
kropli tego rostworu wydziela po kilku mi
nutach gęstą, ceglastą, kosmkowatą masę, 
gdy zwyczajna krew daje ciemny, czekolado- 
wo-brunatny osad. Zupełnie tak samo dzia
łają: siarczan miedzi, chlornik miedzi, azotan 
i octan tego metalu. Ważnem jest, że krew 
zawierająca inne gazy, jako to: tlen, dwutle
nek węgla, siarkowodór, parę chloroformu, 
kwas pruski, tlenek azotu nie daje tej re
akcyi.

Czułość reakcyi, podług autora, ■ nie jest 
bardzo wielką, choć nie ustępuje pod tym 
względem reakcyi Salkowskiego, uważanej 
powszechnie za bardzo pewną. Reakcyja sta
je się już chwiejną, gdy użyjemy mięszaniny 
jednej części krwi, zawierającej CO, z trzema 
częściami krwi zwyczajnej; jednak krew za
truta po kilkunastodniowem staniu przy po
kojowej temperaturze jeszcze w powyższy 
sposób reagowała. Badania były prowadzo
ne nad krwią zwierząt, zatrutych tlenkiem 
węgla, w rozmaitych okresach zatrucia, rów
nież po śmierci, a rezultaty okazały się zu
pełnie zadawalającemi. Porcyja, użyta do 
tej reakcyi, może też służyć do badania spek
tralnego nad obecnością CO. W  sądowo-le- 
karskiej praktyce reakcyja ta z przyczyny 
łatwego przechowywania prób bardzo się za
leca. FI-

( Technologija).

— K a n a r y n a  n o w y  ż ó ł t y  b a r 
w n i k ,  jest pierwszym zapomocą którego 
możliwem jest barwienie włókien pochodzenia 
roślinnego bez t. z. łącznika (bejcyl. Barw
nik ten odkrytym został przez O. Millera w 
Moskwie i odznacza się wysokim stopniem 
oporu na wuływy światła i prania. Okolicz

ność ta w połączeniu z nieznacznemi kosztami 
jego otrzymania nadaje mu doniosłe znacze
nie dla farbiarni bawełny i przypuszczać na
leży, ze z czasem będzie on tak ważnym jak 
czerń alizarynowa. Otrzymanie kanaryny 
polega na tem, że do roztworu 1 cz. rodanku 
potasu w 2 cz. wody nasamprzód dodaje się 
' / io  cz. chloranu potasu i 1 cz. kwasu solnego. 
Oddziaływanie wzajemne tych związków na 
siebie przejawia się wywiązywaniem gazów 
i powstawaniem żółtego osadu. Skoro odczyn 
powolniejszym być poczyna dodaje się w dal
szym ciągu znowu chloranu potasu i kwasu 
solnego tyle, żeby całkowita ilość pierwszego 
’/ 2 cz., ostatniego zaś 2 cz. wynosiła. Naczy
nie, w którem działanie to się odbywa należy 
umieszczać w zimnej wodzie, ale bacząc, żeby 
temperatura nie opadła poniżej 80° C. Pow
stały pomarańczowo żółty osad jest surową 
kanaryną, którą oswabadza się od zanieczy
szczeń przez działanie równej części potażu 
gryzącego rozpuszczonego w 20 razy większej 
ilości wody, przez co powstały pseudosulfocyjan 
rozpada się na rodanek potasu i cyjanian po
tasu. Rostwór przefiltrowywa się a po ochło
dzeniu do 40° rozcieńcza 20 cz. alkoholu przy
czem opada w kszt ałcie żółtego osadu zwią
zek kanaryny z potasem. Wysuszony przy 
100° produkt przedstawia proszek barwy bru
natno czerwonej o silnym metalicznym poły
sku, nierozpuszczający się w wodzie, w alkoho
lu, eterze, benzolu, łatwo dający roztwory 
z alkalijami. Do barwienia bawełny możem 
się posiłkować 1% alkalicznym roztworem. 
Kanaryna daje rozpuszczalne sole jedynie z 
grupą metalów alkalicznych. Sole kanaryny 
zawierające inne metale tworzą osady zabar
wione. Według Schmida kanaryna daje się 
używać dla niektórych barwników anilinowych 
jako łącznik a także można ję wywołać na 
samem włóknie, stosując mięszaninę rodanku 
glinu, chloranu glinu i śladów wanadu, którą 
materyją do barwienia przeznaczoną się na- 
paja, a następnie umieszcza w suszarni przy 
28°—30° C., pozostawiając przez dzień jeden 
utlenieniu. O ile wiemy skład chemiczny i 
postawienie odpowiedniego wzoru dla kana
ryny jest jeszcze kwestyją nierozstrzygniętą.
O. Miller dowodzi, opierając się na działaniu 
stężonego kwasu siarczanego na kanarynę, 
przyczem wydziela się bezwodnik kwasu siar- 

| kawego, iż przypuszczenia Lidowa jakoby
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nowe to ciało identycznem było z pseudosul- 
focyjanem, przez Lunyego w 1870 zapomocą 
elektrolizy rodanku amonu otrzymanem, jest 
błędnem. W  rzeczy samej według Millera 
otrzymany w ten sposób pseudosulfocyjan za
wiera pewną ilośó kanaryny lecz produkt ten 
elektrolizy posiada cztery razy mniejszą zdol
ność barwienia niż surowa kanaryna. (Deut
sche Ind. Zeitung, 1884 str. 387, Bulletin de 
la Societe chimiąue). St. Pr.

— G l i n  znajduje w Ameryce rozleglejsze 
niż w Europie zastosowanie; niedawno przy
gotowano tam z lekkiego tego metalu kopułę 
czyli raczej kapę na pomnik Waszyngtona, 
która waży zaledwie 117 uncyj (niespełna czte
ry kilogramy). W  handlu znajdują się ksią
żeczki z listkami glinu, wybijanemi jak listki 
srebra; listki te glinowe używają się do ozdób. 
P. Levison proponuje zastosowanie ich do bu
telek lejdejskich w miejsce cynfolii. Nie ko
sztują one drożej, błyszczą piękniej i zacho
wują swą politurę. Książeczka o 50 cienkich 
listkach glinowych kosztuje 1 franka 25 cen
tymów; podobnaż książeczka, grubości dosta
tecznej na butelki lejdejskie (126 milimetrów) 
kosztuje 5 franków; wogóle za uncyją glinu 
płaci się w Ameryce 1 ‘/ 4 dolara. Frishmuth, 
uczeń Wohlera, któremu odkrycie glinu za
wdzięczamy, po 28 letniej pracy zdołał dojść 
do tańszej fabrykacyi tego metalu, potrzebny 
bowiem do celu tego sod metaliczny zastąpił 
tańszą mięszaniną sodu z węglem. (Rćv. scien. 
Humboldt). S. K.

— F a b r y k a c y j a  p o w i e t r z a  nad* 
t l e n i o n e g o .  Powietrze zwykłe zawiera 
jednę część tlenu na cztery azotu; p. Servel 
wytwarza tanim sposobem gaz zawierający 
jednę część tlenu na dwie azotu. Metoda ta 
polega na łatwiejszej rozpuszczalności w wo
dzie tlenu. Za pomocą miecha zwykłe po
wietrze wtłacza się do naczynia napełnionego 
wodą i połączonego z drugiem naczyniem, ró
wnież napełnionem wodą. Z tego drugiego 
naczynia aspirator wyciąga gaz, wyżej wska
zanego składu. Mięszanina ta gazowa może 
być bardzo przydatną tam, gdzie otrzymywa
nie czystego tlenu byłoby zbyt kosztownem, 
jak np. gdy idzie o wywołanie bardzo żywego 
palenia. Pożyteczną też być może zapewne 
dla aeronautów, wysoko wzbijających się

w górę, albo dla nurków odzianych w skafari 
dry. (Rev. scien). S. K.

(Mmeralogija).

— W Meksyku niedawno znaleziono k o k s  
n a t u r a l n y .  Warstwy tego, pierwszy raz jako 
minerał znalezionego w naturze materyjału, 
mają dochodzić do metra grubości, a znale
ziono je pomiędzy warstwami węgla brunatne
go z jednej, a antracytu z drugiej strony. 
Koks naturalny, jak pokazały badania, jest 
pod względem swych własności bardzo podo
bny do sztucznie otrzymywanego, a za przy
czynę jego utworzenia się, uważają działanie 
wysokiej temperatury wulkanicznych law na 
warstwy węgla. .(La Naturę Nr. 667 p. 319).

W. M.

(Paleontologija).

— Ma mu t .  W ostatnim zeszycie Bulletin 
de la Soc. imperiale de Geograph. (XX, 3)za
mieszczono wiadomość o znalezieniu nowego 
okazu mamuta wmarzniętego w wielką bryłę 
lodu. Chociaż okaz ten już przed 27 laty był 
spostrzeżonym, nie robiono jednak starnń, 
ażeby go z lodu wydobyć. Obecnie, członko
wie stacyi polarnćj, urządzonej przy ujściu 
Leny, pod 72° szer. półn. postanowili zająć się 
wydobyciem tego przedpotopowego olbrzyma, 
w tym celu Dr. Bunge udał się na miejsce, 
o 37 km od stacyi oddalone, w którem ma
mut leży zagrzebany. Okaz znaleziony ma 
5,5 m wysokości i oprócz kończyn przednich, 
jest doskonale wraz z wnętrznościami zacho
wany. Jednak roboty przy wygrzebaniu z lo
du idą bardzo wolno, gdyż lód jest bardzo 
twardy a Jakuci niechętnie podejmują się ta
kiej pracy, uważając ją  za grzech śmiertelny. 
Już-to nie raz znajdowano podobne okazy 
w lodach Syberyi, jednak dotąd nigdy całko
witych nie wydobyto. Najwięcej znanym z ta
kich jest okaz, znaleziony przez Pallasa, nad 
brzegami Leny pod 64° szer. pół. Ten był 
już trochę zgniły. Drugi egzemplarz znale
ziono w 1806 r. Z tego ocalał tylko szkielet, 
część skóry, jedno oko, część wnętrzności i 
około 30 funtów sierci. Szkielet tego dru
giego okazu jest własnością petersburskiego
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gabinetu. Z trzeciego okazu tylko niektóre 
szczątki zebrał magister Szmidt. Obecnie 
znaleziono okaz czwarty. Jest wszelkie pra
wdopodobieństwo, źe nareszcie całkowity ma
mut dostanie się w ręce naturalistów. W. M.

(Botanika).

O r z e c h y  l i mby.  W. Radloff, w swych no
tatkach z Syberyi podał niektóre interesujące 
szczegóły o sośnie limbie, zwanej niewłaściwie 
cedrein sybirskim (Pinus Cembra). Nasiona 
tej rośliny, zwane orzechami cedrowemi, są 
ulubionemi łakociami mieszkańców Syberyi, 
a także i północnej Rosyi. Z tego powodu 
zbieranie chętnie kupowanych orzechów jest 
w wielu miejscach Syberyi bardzo ważnem za
jęciem mieszkańców, które stanowi często ca
łe utrzymanie rodziny. Ja k  mówi Dr. W. 
Radloff, sosna limba tworzy w Syberyi olbrzy- i 
mie lasy, pokrywające ogromne obszary ziemi, j  

Większe drzewa przynoszą do 30 pudów, ma
łe zaś do 2 pud. Na miejscu za pud płacą 
zwykle 50 do 60 kopiejek. Zbieraniem orze- j  

chów zajmują się całe gromady ludzi. Orze- j  

chy, po wysuszeniu szyszek w gorącym po- j  

piele, łatwo z takowych wypadają. W  uro- j  

dzajnych latach dwoje ludzi z łatwością, w cią- j  
gu dnia zebrać może 20 do 30 pudów orze
chów. W latach raniej urodzajnych zbiory i 
są o wiele mniejsze. Mieszkańcy utrzymują, 
że zawsze po trzech latach urodzaju, następu
ją trzy lata nieurodzaju. Z tego powodu i sa- ! 
mi mieszkańcy podlegają peryodycznie powta
rzającej się nędzy, do czego najwięcej przy- { 
czyniają się kupcy i handlujący chłopi, którzy j  

nawet w czasie lat nieurodzajnych otwierają 
kredyt mieszkańcom, z warunkiem jednak, że 
w jesieni, za każde 30 kopiejek odbiorą jeden ' 
pud orzechów. W  razie zaś, jeżeli dłużnik 
nie jest w stanie zebrać i oddać odpowiedniej 
ilości orzechów, to za każdy pud nieoddany, 
kupiec liczy mu dwa ruble długu. Tym spo
sobem, w czasie lat nieurodzajnych długi tak 
wzrastają, że dłużnik uważa się za szczęśliwe
go, jeśli mu się uda w latach urodzajnych tyle 
orzechów zebrać, żeby mógł zaspokoić swoje 
długi. (Die Natur. r. 1885 Nr. 7). M. W.

— Ażeby oznaczyć z a l e ż n o ś ć  w z r o 
s t u  u C o l e o c h a e t e  s c u t a t a  (wo
dorost tworzący okrągłe, płaskie plechy) o d

| s i ł y  c i ę ż k o ś c i  i ś w i a t ł a ,  L. Kny 
brał kawałeczki wodnych roślin, na których 
były przyczepione okazy Coleochaete i te u- 
mieszczał w dużym szklanym cylindrze, w któ
rym była postawiona pionowo tafla szklana. 
Dla oznaczenia wpływu samej siły ciężkości 
potrzeba było wyłączyć działanie światła. 
W  tym celu autor nakrył naczynie blaszaną 
pokrywą, a tym sposobem wchodziły do niego 
tylko poziomo padające promienie światła. 
Wkrótce ruchome spory wodorostów osiadły 
na tafli pionowej i ściankach naczynia, two
rząc duże plechy. Ponieważ te ostatnie u 
wszystkich prawie okazów były we wszystkich 
kierunkach jednakowo rozwinięte, wnosi stąd 
autor, źe siła ciężkości nie ma wpływu na 
wzrost badanego wodorostu. Dla zbadania 
zaś wpływu światła autor stawiał w kloszu ta
flę poziomo tak, żeby światło padało na nią 
pod bardzo ostrym kątem. Tu pokazało się, 
że ta strona wodorostu, która była zwrócona 
w stronę światła, prawie u wszystkich okazów 
była silniej rozwinięta niż strona przeciwna.

W. M.

(Zoologija).

— D ł u g o ś ć  ż y c i a  m r ó w e k .  Dłu
gość życia mrówki po dokonaniu wszystkich 
stopni przeobrażeń, była dotychczas cał
kiem nieznaną. Większość entomologów mnie
mała, że samice żyją jeden tylko rok. Christ 
wprawdzie sądził, że żyją one dłużej, lecz nie 
poparł swego zdania faktami. Dopiero nie
dawno Jan  Lubbock rzucił pewne światło na 
tę kwestyją. W  szklanem gnieździe, trzyma- 
nem w pokoju, Lubbock posiada dwie samice, 
które mają przeszło ośm lat. W gnieździe 
Formica sanguinea, nieposiadającem samicy, 
liczba mrówek począwszy od roku 1875 sto
pniowo się zmniejszała. W  1880 roku z ca
łego gniazda zostały tylko dwa osobniki, któ
re w tymże roku umarły. Przeciąg czasu po
między śmiercią jednego i drugiego wynosił 
zaledwie dziesięć dni, co godnera jest uwagi, 
zważywszy jak długo żyły te mrówki. W gnia
zdach Formica fusca i Larius niger żyją osob
niki mające teraz najmniej siedm lat. Dłu
gość zatem życia mrówek jest daleko większą, 
niż przedtem sądzono. B. K.
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— N o w y  g a t u n e k  m i o d o n o ś n e j  
m r ó w k i .  Niezależnie od odkrytego już da
wniej gatunku miodonośnej mrówki (Myrme- 
cocystus melliger, patrz Wszechświat T. I  
Nr. 33) w Australii znajduje się inny gatunek 
miodonośnej mrówki (Camponotus inflatus). 
Mrówka ta, której obyczaje są prawie identy
czne z obyczajami Myrmecocystus, różni się 
od tej ostatniej ubarwieniem; Myrmecocystus 
bowiem jest żółty a Camponotus czarny (ro
botnice). Ciało Camponotusa pokryte szara- 
wemi szczecinkami, szczególniej na przedniej 
części głowy, szczękach i tylnym pierścieniu 
tułowia. Długość owadu % cala. B. K.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— Postanowienia konferencyi pierwszego 
południka przeszły, jakeśmy to widzieli 
(patrz Wszechświat Nr 6 z r. b.), olbrzymią 
większością głosów, pomimo to jednak stały 
się one przedmiotem bardzo żywej polemiki, 
zwróconej przeciw francuskim delegatom, a 
głównie przeciw nieścisłym sprawozdaniom, 
umieszczonym w francuskiem czasopiśmie 
„Nature“ i przeciw tendencyjnym opuszcze
niom w Sprawozdaniach paryskiej Akademii 
nauk (Comptes rendus). Głównym przedmio
tem polemiki jest kwestyja uznania południka 
przechodzącego przez Greenwioh za południk 
pierwszy.

— P. Jos. R. Green w pracowni fizyjolo- 
gicznej uniwersytetu w Cambridge badał che
miczną naturę gniazd jadalnych, korzystając 
z wystawienia ich w znacznej ilości na ostat
niej wystawie higienicznej. Nierozwiązując 
kwestyi, czy materyjał z którego są zbudowa
ne gniazda jest pochodzenia roślinnego, czy 
też stanowi wydzielinę gruczołów samych pta
ków, p. Green poddał je badaniu chemiczne
mu i przekonał się, iż są one bardzo podobne 
do mucyny stanowiącej produkt wydzielania 
wielu bardzo zwierząt, jak Helix pomatia 
i t. d.

— Biała powłoka pokrywająca zwykle su
szone śliwki, ma się składać, podług Hebber- 
linga w Darmsztadzie, przeważnie z cukru 
gronowego. Jednemu z tamecznych kupców

zwrócono podobne śliwki, ponieważ uważano 
je za pokryte i nadpsute przez mikroskopowe 
żyjątka z rodzaju molików (Acarinae). To 
skłoniło Hebberlinga do bliższego zbadania 
tego faktu. Zbrakowane owoce były bez wy
jątku słodkie i pokryte białą powłoką docho
dzącą w niektórych miejscach grubości jedne
go milimetra. Zeskrobany ostrożnie biały 
proszek rozpuścił się prawie zupełnie w wo
dzie. Roztwór badany pod mikroskopem, 
przy bardzo silnem powiększeniu, nie zawie
rał w sobie żywych ani też martwych molików. 
W niewielkiej ilości pozostały z wodnego roz
tworu osad (badany też pod mikroskopem^ 
składał się z ziarnek piasku, z kilku grzybków 
wraz z sporami należących do Hyphomycetes, 
z roślinnych szczątków i z ziarnek mączki.—

| Roztwór wodny redukował płyn Fehlinga i na 
zasadzie tej reakcyi został uznany za składa- 

I jący się przeważnie z cukru gronowego. Z in- 
J  nych też miejscowości Suszone śliwki, po do- 

kładnem zbadaniu, nie wykazały żadnych ży
jątek wewnątrz ani też na powierzchni. Przy
tem zauważył tylko Hebberling, że im grubszą 
była ona biała powłoka, tem słodszemi oka
zywały się owoce. J. K .

— W tutejszej okolicy (Burtyó, własność 
hr. Branickiej, Dąbrówka, Majdan, Baranów- 
ka i inne) są znaczne, olbrzymie stosunkowo 
pokłady gliny ogniotrwałej porcelanowej, któ
ra powstała tu ze spatu polnego przez wie
trzenie dość obficie znajdującego się w tej o- 
kolicy granitu. Z tej gliny dziś wyrabia się 
w Burtyniu cegła ogniotrwała, a w Baranów- 
ce porcelana. Glina burtyńska lepszą jest 
na porcelanę niż baranowiecka dowodem 
tego, że za dawniejszego dyrektora fabryki 
w Baranówce, mając pod bokiem swoją, ku
powano i sprowadzano glinę z Burtynia. Za 
nieboszczyka hr. Władysława Branickiego 
był projekt postawienia tu dużej fabryki, por
celany, dziś on ad acta poszedł. Zagrani
czni jednakże nasi sąsiedzi nie śpią, gdy mogą 
coś wyzyskać dla siebie z naszej ziemi: otóż 
miałem stamtąd list z drobiazgowemi zapyta
niami co do własności tej gliny i miejscowych 
warunków jej wyrobu. O ile sądzić mogę—

! założenie tu i umiejętne prowadzenie fabryki 
porcelanowej nieobliczone korzyści przynieść 
może. Glina tutejsza nie ustępuje w swej 
dobroci porcelanowce belgijskiej, jest biała
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jak śnieg, zawiera około 40% kaolinu, a mo
że i więcej, piasek kwarcowy pod ręką, drze
wo opałowe tanie (sążeń kubiczny 8—13 ru
bli, na 48—50 werszków), robotnik także nie 
drogi, kolej o 10 do 15 wiorst. Dobry to bez 
kwestyi kęs dla kapitalisty, dziś szczególniej 
przy trudnej eksploatacyi zboża—szkoda go 
oddać w ręce cudzoziemcom. W razie żąda
nia treściwych szczegółów—służę najuprzej
miej. Okazy gliny lub cegły—mogę przesłać 
na żądanie. Korwin Wierzbicki.

Burtyń przez Połonne gub. W ołyńska .

— O d c z y t y .  W towarzystwie gieogra- 
ficznem w Paryżu p. Jansen wygłosił od
czyt o swej misyi i o obradach w Komisyi 
pierwszego południka. W Instytucie króle
wskim w Londynie profesor Tyndall miał 
sześć odczytów dla dzieci o źródłach elektry
czności. Prof. Dewar zapowiedział jedenaście 
odczytów o chemii nowoczesnej. Te ostatnie, 
ze względu na wysokie naukowe stanowisko 
prof. Dewara muszą stanowić niewątpliwie wa
żny i ciekawy przyczynek do dziejów rozwoju 
chemii w ostatnich czasach.

Książki i broszury nadesłane do redak
cyi Wszechświata 

jako nowość.

—  K o s m o s ,  zeszyt I I  z r. b. T re ś ć : w yciąg 
z protokułów  posiedzeń pols. Tow . P rz y r. im . K operni
ka. W yspy K om andorsk ie  przez d r. B . D ybowskiego. 
D rug i przyczynek do flory liehenologicznej Galicyi p. 
W ł. Boberskiego. S tudy ja gieologiczne w K arpatach  
p. d r. E . D unikow skiego. W  sprawie poszukiw ań wo
dy d la  Lwowa podał J .  N iedzw iedzki. N otatk i z lab. 
techn . chem . S zk . polit. we Lwowie zestaw ił B r. Paw 
łowski. K ro n ik a  naukow a p . F . Tom aszew skiego i J .  
Zakrzew skiego. Spostrzeżenia m eteorologiczne zestawił 
J .  B uschak.

—  G o d f r y d  O s s o w s k i .  Z abytk i przedhi
storyczne ziem  polskich. S ery ja  I — P rusy  Królewskie. 
W ydaw ane sta ran iem  K om . A rclieol. A k . Um. Zeszyt 
3 s tr . 6 5— 1 1 2 , tab l. X X IV — XXXIV. K raków ,
1 8 8 5 .

—  M. A . B a r a n i e c k i .  Początkow y w ykład 
syntetyczny własności przecięć stożkow ych na  podstawie 
pokrew ieństw a harm onicznego z kołem . W yd. Biblijo- 
teki M a t.-F iz . str. X V I  i 1 3 1 , figur 6 3 . W arszawa,
1 8 8 6 .

—  J .  R o s t a f i ń s k i .  K ucm erka (S iu m  Sisa- 

^ ojbojcuo llcuaypoio. Bapm aiia I M apTa 188i  r .

rum ) pod w zględem  g ieogr.-botanicznym  i historyi k u l
tu ry . O db . z X I I  t. R ozpr. i Spraw . W yd. m .-p . A k . 
U m . str. 5 2 . K raków , 1 8 8 4 .

Do nabycia we wszystkich księgarniach.
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