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„Wszechświat" przyjmuje ogłoszenia, których treść 
ma jakikolwiek związek z nauką na następujących 
w arunkach: Za 1  wiersz zwykłego druku w szpalcie 
albo jego miejsce pobiera się za pierwszy raz kop. 7 '/ii 

za sześć następnych razy kop. G, za dalsze kop. 5.
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Fig. 1. Brisinga elegans (Perr.). Rozgwiazdy świecące w głębiach morza.
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Obok brżuchopełzów w wielkich głębiach 
spotykamy małże (Lamellibrancliia), posia
dające z każdej strony ciała po dwa listko- 
wate skrzela. Są one okryte skorupą zło
żoną z dwu połówek; każdy niemal zna nie
które spomiędzy nich, np. ostrygę lub skoj- 
kę. Blaszkoskrzelne te rospościerają się od 
brzegu morskiego, gdzie niektóre gatunki 
żyją w mule lub piasku, aż do 5000 rn g ^ -  
bokości. W  takiej głębokości „C hallenger“ 
zebrał przedstawicieli trzech rodzai (Area, 
Limopsis, Leda), a na pokładzie Talizm ana 
w głębokości 5005 m, złowiono tylko Neoe- 
ra  lucifuga, matowobiałą.

Scaphopoda są to bardzo oryginalne mię
czaki, uważane przez dawnych zoologów za 
robaki, których budowa, rozwój i stanowi
sko w zoologii są nam znane z ciekawych 
prac p. Lacaze Duthiers. Rospościerają się 
one prawie od samej powierzchni morza, aż 
do głębokości 4225 m. Spotyka się je  we 
wszystkich morzach kuli ziemskiej, a ich 
szczątki kopalne odnaleziono w pokładach 
dewońskich.

Dentalia, które należą do tego skupienia, 
mają skorupę symetryczną, podłużną, zgię
tą w kształcie trąbki, stosownie do gatunku, 
gładką lub żeberkowaną. Żyją na dnach 
piaszczystych lub mulastycli, gdzie się p ro 
stopadle zakopują, zwracając do góry wą
ski koniec skorupy.

Różne gatunki dentalijów, zamieszkują, 
cych A tlantyk, zdają się mieć według no
woczesnych poszukiwań, rozmaite rozmiesz
czenie, stosownie do gatunku.

Ramienionogi niewątpliwie należą do

0  Por. Wszechświat T. IV str, 674,

zwierząt najobszerniej rozmieszczonych; 
przy tem znaleziono je  w największych głę
biach, w jakich dokonano dragowania. Na- 
turaliści „Challengera“ znaleźli Terebratu- 
lina W yvillei w głębokości 5300 m. R a
mienionogi żyją w morzach gorących i zi
mnych, w kałużach wody, jak ie  odpływ mo
rza pozostawia po sobie i w największych 
głębinach. K ilka lat temu znano zaledwie

Fig. 2. Hyalinoecia Maiheuxi, 2000 m głębokości, 
wyprawa Talizmana.

90 gatunków; obecnie, wskutek poszukiwań 
głębinowych, poznaliśmy ich do 1 2 0  gatun
ków.

Podczas dragowania, pomiędzy próbka
mi pochodząceini z dna morskiego, często 
znajduje się znaczna nieraz ilość mięcza
ków, które nigdy nie żyły na dnie mor- 
skiem. Są to szczątki stworzeń, żyjących 
blisko powierzchni, które' po śmierci opada
ją  na dno. Skorupy tym sposobem znale-
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zionc w wielkich głębinach, głównie należą 
do grupy skrzydłonogów, który cli szczątki 
w niektórych okolicach kuli ziemskiej two
rzą olbrzymie nagromadzenia na dnie mor- 
skiem. Morze Antylskie jes t częścią Oceanu, 
najobficiej uposażoną w ich szczątki.

Za dawnych czasów gieologicznycli róż
ne okolice kuli ziemskiej posiadały bogatą 
faunę skrzydłonogich, ja k  to nam wskazują 
pokłady mioceńskie z ich muszlami w Sera- 
valle-di-Scrivia.

Razem z skorupami skrzydłonogich napo
tykamy niekiedy skorupy, należące do wrę- 
gonogich.

W ręgonogie są to piękne stworzenia po
siadające przezroczystość kryształu i świe
tne barwy na różnych częściach ciała. Nie

które gatunki są bez skorupy, inne, jak  np. 
A tlanta, posiadają skorupę o tyle wielką, 
że się w niej mogą całkowicie ukryć. W szy
stkie żyją blisko powierzchni i niekiedy pod 
zwrotnikami spotyka się je  w znacznych 
ilościach.

Podczas ostatniej wyprawy „Travailleu- 
ra“ w zatoce Gaskońskiej draga wyciągnęła 
z wielkiej głębi jednę skorupę Carinaria do
brze zachowaną i odłamek A tlanta, wskazu
jąc  w tej części Oceanu obecność Heteropo- 
dów, o czem jeszcze nie wiedziano. Pod
morskie dragowania są więc dla nas pou
czające nietylko ze względu na mieszkań
ców wielkich głębin.

Zoologowie nazwali robakami stworzenia

posiadające ciało symetryczne, pierścienio- 
wate, t. j .  składające się z podobnych do 
siebie pierścieni, pozbawione członkowatych 
przysadek. W yrażenie „robak“ budzi po
wszechnie wstręt. Zdawałoby się więc, że 
wszystkie stworzenia tem mianem objęte, 
powinny być ze względu na kształt i kolor 
wydziedziczonemi przez przyrodę i że w ich 
życiu lub w obyczajach niema nic godnego 
uwagi. A  jednak rzecz się ma inaczej, 
gdyż właśnie między robakami morskiemi 
spotykamy stworzenia może najpowabniej
sze, o barwach najbogatszych, najrozm ait
szych i najświetniejszych.

Jedne robaki są osiadłe na jednem  miej
scu, inne swobodnie się tula5ą. Pierwsze 
budują sobie schronienia pod postacią rurek 
mnićj więcej mocnych, które wydzielają 
z siebie lub wytwarzają ze zlepionych obcych 
przedmiotów.

Podczas wyprawy Talizmana złowiliśmy 
na pobrzeżu Maroko, pomiędzy 700 i 2000  m 
głębokości, pierścienice, posiadające najoso
bliwsze schronienie jak ie  sobie wystawić 
można. Zamiast mieścić się w rurce w a
piennej, ja k  Ser pule, lub w futerale ubra
nym nazewnątrz różnemi ciałami twardemi, 
ja k  Terebelle, lub llerm elle , mieszczą się one 
w rurce, utworzonej z jakiejś materyi ro- 

I gowej, podobnej do dutki, części gęsiego 
' pióra, którą tem perujemy do pisania. To 
i podobieństwo tak je s t wielkie, że zrazu oso

by niedoświadczone sądziły, żeśmy wydra- 
j  go wali stosiny piór gęsich, przypadkiem 

znajdujące się w morzu. Ilyalinoecia Mai- 
j  heuxi (fig. 2 ) z tym osobliwym futerałem 

zdaje się być bardzo pospolitą w różnych 
| miejscach mulastego dna Oceanu, gdyż 

w miejscu, gdzieśmy ją  znaleźli, zdobyliśmy 
setki egzemplarzy.

Szkarłupnie są to zwierzęta morskie o sy- 
metryi promienistej, posiadające szkielet 

i skórny napojony wapniowemi solami, u nie- 
j których form pokryty kolcami.

Ze wszystkich stworzeń, żyjących w wiel- 
| kich głębiach, najobficiej występują różne 

gatunki i osobniki szkarłupni. Spotkano je  
i poniżej 5 000 m  głębokości, a rozmaitość ich 

form zdaje się być nieskończoną.
Najważniejszą grupą pomiędzy niemi są 

| lilijowce. Zajmiemy się nią teraz.



Lilijowce swobodne, ja k  np. Antedon lub 
Actynometra, są niewątpliw ie spokrewnio
ne z innemi szkarłupniam i o ramionach wol
nych, a mianowicie z rozgwiazdami. T ak  
np. w A tlantyku w głębokości 2 650 m  żyją 
rozgwiazdy, mające na grzbiecie słupek, 
jakby  pierwszy zawiązek słupka, podtrzy
mującego młode Gomatule i inne dorosłe 
lilijowce (fig. 3).

Do rozgwiazd charakterystycznych d la  
wielkich głębin należy Brisinga (fig. 1), 
wspaniała gwiazda morska, u której liczba 
giętkich ramion dochodzi do dziewiętnastu.
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wówczas nazwę Brisinga, t. j .  nazwę klejno
tu  bogini Frega.

o  O

Podczas dragowań, przedsięwziętych pod 
kierunkiem p. A leksandra Agassiza w zato
ce M eksykańskiej, zdobyto pewien gatunek 
rozgwiazdy, który  dzięki prostocie swych 
ram ion tworzy przejście od Brisingi z rzę
du rozgwiazd właściwych do wężogonów 
(O phiuridae). Ciało Hymenodiscus Agas- 
sizii (E. P .) ■ składa się z tarczy o k rą
głej, z którćj wychodzi dwanaście ra 
mion.

Wężogony obficie znajdują się w wielkich

W SZECHŚ W IAT.

Fig. 4. Ophyomusium Talism ani CE. P.), 1 500 m gł§b., wyprawa Talizmana.

Pomarańczowo-czerwona B risinga z łatwo- | 
ścią traci ramiona, gdy poczuje że ją  draga 
ciągnie ku górze, wyjątkowo tylko udało 
nam się zdobyć egzemplarze nienaruszone. 
Ch. Absjordsen pierwszy miał szczęście od
kryć Brisingę na pobrzeżu Norwegii, nieco ; 
poniżój Bergen, w głębokości 200 sążni. Za
chwyt jego nie m iał granic na widok poły- j 
sków fosforycznych, jak ie  wydobywały się i  

z j i“j ciała i z promieni. Obserwowany prze- 
zemnie w dradze jeszcze, nietknięty i cały, 
zwierz ten jest osobliwie świetnym, praw 
dziwa „gloria maris“; Absjordsen nadał mu |

głębiach. Podczas wyprawy Challengera 
zdobyto przeszło pięćset gatunków.

W  A tlantyku, pomiędzy 750 i 3560 m 
do najpospolitszych należy Ophyomusium 
(fig. 4). U  niektórych, blaszki tarczy są ze 
sobą zrośnięte, a całość posiada wygląd pię
knej mozajki.

J. S.
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I JEGO POCHODZENIE
PO D A Ł

Bi JeseC Siemiradzki.

Jedną, z odmian utworów dyluwijalnych, 
której geneza liczne wywoływała i wywołu
je po dziś dzień spory, jest t. z w. loss czyli 
glina mamutowa. Zanim przejdziemy do 
zestawienia w krótkim  zarysie rozmaitych 
teoryj, dotyczących powstania lóssu, musi
my przedewszystkiem poznajomić czytelni
ka z samem pojęciem gliny mamutowej, dość 
szeroko przez niektórych gieologów rozu
mianej.

Liiss jest szarawożółtą gliną marglowo- 
piaszczystą, złożoną z ochrowożółtego żela- 
zistego wodnego krzemianu glinki, przemię- 
szanego z nadzwyczaj drobnym piaskiem 
kwarcowym, niekiedy z domięszką srebrzy- 
stobiałych blaszek miki, oraz z węglanem 
wapnia i magnezu, w ilościach bardzo 
zmiennych, od 9—43%; w bardzo nielicz
nych wypadkach węglanów tych brak. Je 
żeli procent węglanów jest znaczny, tworzą 
się w liissie dziwacznych kształtów żółtawo- 
białe wydzieliny marglowe, zwane losspup- 
pen lub losskindel przez gieologów niemiec
kich. W ydzieliny podobne widzieć można 
pomiędzy innemi w dylu wij aln ej glinie oko
lic W arszawy.

Oprócz składu mineralogicznego, liiss po
siada inne jeszcze cechy charakterystyczne, 
a temi są: brak uwarstwienia, brak szcząt
ków organicznych morskich; natomiast obe
cność w nim w wielu miejscach głazów na
rzutowych, dowodzących związku liissu z lo
dowcami, kości zw ierząt dyluwijalnych, ja k  
mamuta i nosorożca włochatego (Rhinoceros 
tichorrhinus), wreszcie skorup mięczaków 
lądowych, rzadziej słodkowodnych, pomimo 
delikatnej swój budowy niepokruszonych, 
lecz zachowanych w doskonałym stanie. 
Mięczaki te mało lub wcale się nie różnią 
od dziś żyjących.
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W arstw y lossu, dochodzące w Europie do 
30, w Chinach do 400 m  grubości, przedsta
wiają w swojem rozmieszczeniu gieografi- 
cznem dwa ciekawe szczegóły, rzucające pe
wne światło na ich pochodzenie: pokłady 
lossu są ograniczone bądź do dolin, więk
szych rzek, jak  Renu, Dunaju, Odry, W i
sły, Prypeci, La P la ty , Missisipi, Hoang-IIo, 
bądź też do podnóża okolic górzystych, jak  
np. podgórze Karpackie po obu stokach 
w Galicyi, w W ęgrzech i na Wołoszczyznie; 
drugim faktem gieograficznego rozmieszcze
nia jes t północna granica lossu, dochodząca 
w Europie do 57° szer. gieograficznój, t. j. 
mniej więcej do południowej granicy lodow
ców północnych dyluwijalnejr epoki. D w a 
fakty powyższe, zwłaszcza ostatni, wskazują 
na związek lossu z utworami epoki lodowej. 
P ierw otnie też mniemano, że loss jest po- 
prostu iłem lodowcowym, lecz pytanie, d la
czego dzisiejsze lodowce Szwajcaryi nic po
dobnego do lossu nie wytwarzają, teoryją tę 
pozbawiły podstawy. Tyle jed n ak  w niej 
jest prawdy, że pierwotnym materyjałem, 
z którego się liiss utw orzył, jes t ów drobny 
ił marglowo piaszczysty, powstały z rostar- 
tycłi i zmiażdżonych przez lodowce skal
nych okruchów, t. zw. gruntowej czyli pod
stawowej moreny. Inna rzecz samo utwo
rzenie pokładów liissu ze szczątkami zwie
rząt lądowych w dolinach rzecznych • i na 
równinach podgórskich.

Pomijam historyczne zestawienie rozmai
tych teoryi o genezie lossu, poprzestając na 
przedstawieniu czytelnikom rozmaitych od
mian gliny mamutowej w świetle kilku naj
prawdopodobniejszych, zdaniem mojem, teo
ryj, których główną wadą jest ta okolicz
ność, że autorowie ich, stwierdziwszy słusz
ność swój teoryi dla utworów danej okolicy, 
rosszerzali ją  do wszystkich innych odmian 
liissu, bez ścisłej krytyki przyjmując wszy
stkie rodzaje gliny mamutowej za utw ory 
jednostajnego pochodzenia.

Żółta barwa lossu dowodzi, że utworzył 
się on przy utleniającem współdziałaniu po
wietrza, gdy bowiem szlam lodowcowy za
wiera żelazo w postaci tlenku, zabarwiają
cego go niebieskawo, w liissie to samo żela
zo jest wyżój utlenione, nadając mu żółtą 
barwę tlenniku żelaza. Liiss zatem musiał 
się tworzyć na powietrzu, a więc nie pod lo-



dowcem lecz na jego powierzchni, za czem 
przemawia również obecność w nim niepo- 
kruszonych szczątków zwierząt i roślin lą
dowych.

Zdaje mi się, że wszystkie dotychczas zna
ne odmiany lossu, dadzą się z łatwością po
dzielić na trzy kategoryje: 1 ) loss lodowco
wy, 2) loss rzeczny, 3) loss Richthofena.

1) Loss lodowcowy u podnóża gór i na 
granicy dyluwijalnego lodowca rozwinięty, 
jest pierwotnym materyjalem , z którego po
wstały dwie odmiany następne. Loss lo
dowcowy zawiera zawsze głazy narzutowe, 
których brak w odmianach innych; często 
przechodzi stopniowo w zwykłą glinę m ar- 
glową lub piaski dylu wij alne; niekiedy by
wa warstwowany, lecz w arstwy jego są 
zwykle falisto dziwacznie powyginane, no
sząc na sobie wyraźne ślady działania lo
dowców dylu wij alnych. Pochodzenie tego 
lossu, przez długi czas zagadkowe, nieda- 
wnemi czasy bardzo dowcipnie objaśnił an
gielski gieolog W ood (Geological Magazi- 
ne 1883) przez analogiją z pokładami two- 
rzącemi się jeszcze za dni naszych w zatoce 
Fortuna-bay na wybrzeżach A laski. W m iej- 
scowości tćj na powierzchni lodowca nagro
madza się dość gruba warstwa drobnego py
łu, łudząco podobnego do lossu, na którym 
zarówno życie roślinne, ja k  i zwierzęce pod
czas lata kwitnie. W  zimie warstwy te po
krywa nowy pokład lodu, niekiedy tak  g ru 
by, że ciepło słoneczne podczas krótkiego 
lata nie jest w stanie go stopić, tymczasem 
zaś na powierzchni jego  nowa w arstw a los
su się tworzy. W  ten sposób powstaje ska
ła  złożona z warstwujących się kolejno po
kładów lodu i żółtawego iłu, zawierającego 
szczątki zwierząt lądowych. W  miarę to
pnienia czołowej strony lodowca, warstwy 
tego iłu nagromadzają się u stóp jego, dając 
początek utworom najzupełniej analogicz
nym z odmianą lossu znaną u nas w kraju , 
którą nazwałem lossem lodowcowym.

2) Innego całkiem pochodzenia jes t loss 
rzeczny nad Renem, Dunajem  i Prypecią. 
P ierwotnym  m ateryjalem  jego jes t loss lo
dowcowy. Biscliof skonstatował pierwszy 
tożsamość utworów napływowych delty Re
nu w jeziorze Konstancyjeńskiem z lossem 
nadreńskim i dał przez to początek drugiej j  

szeroko rospo wszech niemy teoryi o genezie I

7 1 0 Nr 4f>.

J lossu. Zdaniem Bischofa jestto  osad mę
tnych wód podyluwij alnych, bądźto jez io r
nych, bądź rzecznych. Loss ten z pozoru 
do pierwszego zupełnie podobny, nie zawie
ra  jednak  nigdy głazów narzutowych, a co 
ważniejsza, obok nielicznych skorup mię
czaków lądowych, zawiera skorupy mięcza
ków słodkowodnych, jak  Limnaeus, P lanor- 
bis i inne. Do tej kategoryi należy też loss 
doliny Missisipi i L a Platy.

3) Trzecią modyfikacyją lossu, której 
Richthofen w swojem znakomitem dziele 
o Chinach zbyt wielkie przypisuje znacze
nie *), je s t pył nagromadzony przez wiatry na 
równinach lub w kotlinach górskich. M ia
łem sposobność przyjrzeć się utworom zu
pełnie analogicznym w górach Ameryki po
łudniowej, gdzie na płaskowyżu Quiteńskim 
wszystkie nierówności gruntu  zostały wy
pełnione drobnym, żółtawobiałym pyłem, 
zawierającym  szczątki dziś żyjących mięcza
ków lądowych, oraz kości zwierząt dyluwi- 
j alnych (Mastodon Andium, Protauchenia 
etc.). Zauważyć należy, że wszelki utwór 
gieologiczny, bez względu na sposób jego 
powstania, który powstał z drobnego pyłu, 
czy to lodowcowego, czy też innego pocho
dzenia, utlenionego na powietrzu, będzie 
posiadał wszelkie zewnętrzne charaktery 
t. z w. lossu, tak, że w każdym danym  wy
padku, należy genezę tego utworu oddziel
nie wyjaśnić. Richthofen mniema, że g ru 
by na 400 m  pokład lossu w dolinie Hoang- 
Ho, jest dziełem wiatrów; twierdzenie to 
zdaje się być przesadzonem, zwłaszcza, że 
loss chiński zawiera spore kamyki; praw do
podobnie jestto  utw ór analogiczny z lossem 
nadreńskim, który oznaczyliśmy Nr 2.

T ak więc dochodzimy do wniosku, że 
wszystkie trzy główne teoryje powstania 
lossu są słuszne, nie należy tylko żadnćj 
z nich pojedyńczo do wszystkich odmian 
lossu stosować.

■) Por. Wszechśw. T. T, str. 11.

W SZECIISW IA T.
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DWUTLENEK WĘGLA

według 

ZE To e r m a y e r a

napisał

i ^ r .  :p i .

Żyjemy, jak  wiadomo, na dnie olbrzy
miego morza powietrznego, ze wszech stron 
otaczającego kulę ziemską, o głębokości oko
ło 9 mil. Jedną, nigdy niebrakującą, skła
dową częścią tego morza je s t dwutlenek wę
gla (t. zw. kwas węglany, C O 2), którego 
ilość w porównaniu z tlenem, azotem i pa
rą wodną jest wprawdzie nadzwyczaj dro
bną, którego rola jednak w arunkuje cały 
byt żyjącej, a w znacznej części i obecny 
stan nieożywionej natury. Gaz ten służy 
za główny pokarm roślinom, dostarczając 
im węgla niezbędnego do wytworzenia ma
teryi organicznej, z której zbudowane jest 
ciało roślin i zwierząt. Nie ulega wątpli
wości, że cały olbrzymi zapas węgla, złożo
ny w materyi organicznej istot żyjących, 
w naszych pokarmach, w materyjałach opa
łowych i oświetlających, pochodzi z dwu
tlenku węgla pochłoniętego z atmosfery 
przez rośliny zawierające chlorofil.

Lecz dwutlenek węgla znajduje się i po
średnio w ścisłym związku z życiem i wzro
stem roślin, gdyż przyjm uje udział w zwie
trzaniu skał i tworzeniu gruntu dla roślin 
i przyczynia się do przygotowania dla nich 
odpowiednich pokarmów mineralnych. Tyl
ko przez zawartość dwutlenku węgla woda 
wdzierająca się do ziemi, jes t w stanie rospu- 
ścić wiele soli mineralnych, bez których ro
ślina żyć nie może i tym sposobem umoże- 
bnić korzeniom ich wessanie. Istnienie więc 
roślin i zw ierząt jes t zależne od obecności 
tego gazu w atmosferze, a ogromny jego 
wpływ na świat organiczny i nieorganiczny 
daje nam sposobność do podziwu, jak  natu
ra małemi środkami wielkie dzieła tworzyć 
umie.

Gdy poznano absolutną niezbędność kwa
su węglanego w atmosferze, poczęto natu
ralnie badać jego ilości w powietrzu. P rzed 
pięćdziesięciu mniej więcej laty dopiero zo
stały przedsięwzięte pierwsze dokładne ilo
ściowe oznaczenia dwutlenku węgla w po
wietrzu; lecz od tego czasu badania te,zw ła
szcza w Niemczech i Francyi, stały się przed
miotem tak wielostronnych i dokładnych 

j  prac, że analizowano powietrze nietylko 
w miastach i pozamiejskich okolicach, ale 

j  i na górach, w dolinach, nad morzem, a na- 
j  wet w pustyniach. W  ostatnich dopiero la- 
! tach i powietrze leśne zaczyna być badane 

pod tym względem.
O obecności dwutlenku węgła w powie

trzu, łatwo się przekonać. W oda wapienna, 
pozostawiona w naczyniu otwartem, powoli 
pokrywa się na powierzchni powłoką białą 
węglanu wapna. Następuje tu połączenie 
kwasu węglanego z powietrza z wapnem.

Pierwszy, który dowiódł z dokładnością 
obecności dwutlenku węgla w atmosferze, 
był Bergman (w roku 1774). Następnie ilo
ściowo badali go Humboldt, Fourcroy, Dal- 
ton. Thenard i inni, lecz dokładniejsze licz
by otrzyma! dopiero Teodor de Saussure 
młodszy, w iatach 1827— 1829, przy badaniu 
powietrza w okolicach Genewy. W  r. 1839 
i 1840 Boussingault wykonał wielką ilość 
oznaczeń -w Paryżu i na otwartem polu 
w wielu miejscach Alzacyi. W szystkie me
tody oznaczenia tego gazu, polegają na po- 
chłonieniu go przez odmierzone ilości wo
danu wapnia lub barytu i następnem obli
czeniu go podług znanych wag cząsteczko
wych utworzonych związków.

Z rezultatów otrzymanych przy tych ozna
czeniach, dają się wyprowadzić nadzwyczaj 
ciekawe wnioski.

Przedewszystkiem najnowsze dokładne 
badania przekonały, że wbrem analizom' 
Saussura, Boussingaulta, Schlagintweita iin. 
ilość dwutlenku węgla wynosi przeciętnie 
na 10000 cm sześciennych powietrza 3 crn 
sześcienne tego gazu (t. j . 0 ‘03%). Ozna
czenia starsze, wykonane podług metod 
mniej ścisłych, dały 0’04—0-06%. Również 
i wahania, którym ulega ilość dwutlenku 
węgła wskutek miejscowych i meteorologi
cznych warunków, mniejsze są niż dawniej 
przypuszczano.



712 WSZECHŚWIAT. N r 45.

Natomiast rezultaty wszystkich praw ie 
badaczy, wykazują większą ilość kwasu wę
glanego w powietrzu nocnem, niż w dzien- 
nem. Łatwo to sobie objaśnić. Rośliny 
zielone bez dostępu światła nie odżywiają 
się dwutlenkiem węgla, wydzielając tlen, 
lecz tylko oddychają ja k  wszystkie istoty 
żyjące, zużywając tlen i wydzielając dw utle
nek węgla. Proces ten oddychania ma miej
sce i podczas dnia, lecz bywa maskowany 
przez proces odżywiania, w którym  większe 
ilości gazów przyjm ują udział. Lecz nie- 
dość na tem. Podczas nocy, powietrze znaj
dujące się w wyższych warstwach ziemi, 
ciepłe i bogate w dw utlenek węgla, łatwiej 
występuje na powierzchnię, m ięszając się 
z zimniejszem zewnętrznem powietrzem, niż 
podczas dnia.

Okazuje się również, że w ciepłych po
rach roku, zwłaszcza jesienią, więcej je s t 
dw utlenku węgla, niż w zimie. Albowiem, 
przy niskiej zimowej tem peraturze, procesy 
gnicia, próchnienia i butwienia organicznej 
materyi, jedno z głównych źródeł dwutlen
ku węgla, odbywają się daleko wolniej, niż 
przy tem peraturze wyższej. W ahania je 
dnak, o których tu  mowa, poruszają się 
w małych bardzo granicach: nie przenoszą 
one kilku dziesiętnych części cm sześcien
nych na 1 0 0 0 0  cm powietrza.

O wpływach czynników meteorologicz
nych, ja k  tem peratury, ciśnienia barom etry
cznego, siły i k ierunku wiatrów , mgły, de
szczu i śniegu, z otrzym anych dotychczas 
rezultatów żadnych stanowczych wniosków | 
wyprowadzić nie można. Pod  tym wzglę- | 
dem ilość doświadczeń jeszcze jes t niedosta
teczną. Natomiast można z dokładnością 
porównać powietrze miejskie z zamiejskiem. 
Zdawałoby się, że w wielkich miastach, 
gdzie tysiące kominów bezustannie dostar
cza powietrzu olbrzymich mas dymu, gdzie 
ogromne ilości oddychających ludzi i zwie
rząt i stosy gnijących odpadków, substancyj 
organicznych, przedstawiają nadzwyczaj bo
gate źródło kwasu węglanego, powietrze po
winno go zawierać więcej, niż na otwartem  
polu. Badania w Paryżu, Londynie, Gene
wie, Manchestrze i t. d., okazały jednak, że 
powietrze miejskie nie jes t istotnie obfitsze 
w dwutlenek węgla od powietrza zamiej- ! 
skiego. Tylko przy wyjątkowych w arun

kach kwas węglany w mieście, stanowi wię
cej niż 3-5 części na 10000 części powietrza. 
Dowód to, z jaką szybkością przez prądy 
powietrzne i dyfuzyją dwutlenek węgla roz
dziela się i znika w wielkiej masie morza 
powietrznego. Podług praw a dyfuzyi bo
wiem, wszystkie gazy bez względu na swój 
ciężar właściwy, okazują skłonność do wza
jem nego mięszania i przenikania się nawet 
w zupełnym spokoju. Znajdujemy w tem 
również objaśnienie, dlaczego kwas węgla
ny, pomimo, że je s t o połowę cięższy od ró
wnej mu objętości powietrza, nie osiada na 
powierzchni ziemi, lecz równomiernie jest 
zmięszany z innemi częściami składowemi 
atmosfery.

Zdaje się, żc również niema istotnych róż
nic co do zawartości dwutlenku węgla po
między powietrzem dolin i wysokich gór. 
Inaczój rzecz się ma z powietrzem nad po
wierzchnią morza. Tutaj ilości dwutlenku 
węgla często okazują zgodność z ilościami 
nad lądem, lecz zdarzają się i znaczne róż
nice. j ty  powietrzu pustyń Pettenkofer 
wprawdzie znalazł więccj niż przeciętną 
ilość dwutlenku węgla. Ilość ta jednak nie 
wychodzi poza granicę największej ilości, 
otrzymanej również w miastach i na polu.

Dokładne analizy powietrza leśnego po
zw alają przypuszczać, że i ono pod wzglę
dem zawartości kwasu węglanego istotnie 
nie różni się od powietrza pól.

Możemy więc uważać za fakt dowiedzio
ny, że dwutlenek węgla atmosfery, podlega 
nieznacznym wahaniom zależnie od meteo
rologicznych i miejscowych warunków, że 
jednak  pomiędzy powietrzem miast, pól, la
sów, gór i pustyń, różnic istotnych niema. 
Z analiz panów A. M untza i E. Aubina, 

i którzy przy sposobności nastręczony przez 
francuską ekspedycyją dla obserwowania 
przejścia W enery, otrzymali próby powie
trza z siedmiu stacyj północnej i południo
wej Am eryki, wiemy, że i tam powietrze za
wiera tyleż dwutlenku węgla, co w Euro
pie. Okazało się tylko, że powietrze pół
kuli południowej zawiera trochę mniej tego 
gazu niż powietrze półkuli północnej; przy
czynę tego niżej objaśnimy.

Jakże inaczej rzecz się ma z powietrzem 
przestrzeni zamkniętych i zamieszkanych. 
W  tych warunkach wskutek oddychania lu-
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dzi i zwierząt, spalania gazu i świec, pale
nia tytoniu i t. d. ilość dw utlenku węgla 
w krótkim stosunkowo przeciągu czasu tak 
się wzmaga, że dłuższy pobyt w takioli miej
scach może się stać niebespiecznym dla zdro
wia. Jeśli uprzytomnimy sobie, że powie
trze, wydychane przez dorosłego człowieka, 
zawiera 4°/0 na objętość dw utlenku węgla 
i że człowiek w godzinę przysparza powie
trzu w ten sposób 2 0  l tego gazu, że daltj 
stearynowa lub woskowa świeca przy spale
niu daje na godzinę 15 l, płomień gazowy 
83 l, cygaro palone około 5 l, zrozumiemy, 
że w ciasno zamieszkanych lokalach, źle 
wentylowanych izbach szkolnych, salach 
koncertowych i t. d. ilość dwutlenku węgla 
często 10  i 2 0  razy jes t większą od normal
nej. Na zasadzie szeregu badań Pettenko- 
fera uważamy powietrze pokojowe jeszcze 
za czyste, gdy na 1 0 0 0 0  części nie zawiera 
więcej niż 1 0  części (t. j .  0 ’l° /0) czyli więcej 
niż trzy  razy większą od normalnej ilości 
dwutlenku węgla. W iększa ilość stanow
czo jest szkodliwą. P rzy zawartości 3—4°/0 

płomienie ju ż  zaczynają ciemniej świecić, 
następuje trudność przy oddychaniu; przy 
jeszcze większej ilości płomienie gasną i na
stępuje śmierć. Z tych danych łatwo osą
dzić, jak  doniosłą pod względem higijenicz- 
nym rolę odgrywają obszerne pokoje i dobra 
wenty lacyja.

Poznajomiwszy się ze stanem powietrza, 
badanego co do ilości zawartego w niem 
dwutlenku węgla, musimy jeszcze zastano
wić się nad źródłami, z których gaz ten po
chodzi i nad temi zjawiskami w naturze, 
wskutek których zostaje w ciągłym swym 
obiegu peryjodycznie zużywany.

Zwróćmy się więc naprzód do źródeł dwu
tlenku węgla.

1) Oddychanie, palenie i gnicie, procesy 
z punktu widzenia chemicznego analogiczne, 
dostarczają atmosferze całego zapasu dwu
tlenku węgla, który został użyty przez rośliny 
dla zdobycia sobie węgla i wytworzenia ma
teryi organicznej. Jednocześnie w zjawi
skach tych wytwarza się zupełnie ta sama 
ilość ciepła (energii), jak a  została pochłonię
ta w postaci promieni słonecznych, gdy 
chodziło o rozłożenie dwutlenku węgla 
w komórkach chlorofilowych na węgiel 
i tlen. Powiedzieliśmy, że człowiek na go

dzinę dostarcza 20  l —  V5o m  sześć, dwu
tlenku węgla. Łatwo obliczyć, że 1400 mi- 
lijonów ludzi, zamieszkujących kulę ziem
ską, dostarcza rocznie około 245280 mi- 
lij onów m etrów sześciennych. Jeszcze wię
kszą jest ilość dostarczana przez zwierzęta. 
Jeśli zważymy dalój, że centnar węgla ka
miennego (z zawartością 82%  węgla chemi
cznie czystego) przez spalenie daje około 
76 m sześć, kwasu węglanego, a podług 
v. Carnalla roczna produkcyja węgla na ca
łej ziemi wynosi około 2 0 0 0  milijonów cen
tnarów', nie możemy nie przyznać, że i tą dro
gą atmosferze oddajemy olbrzymie ilości 
dwutlenku węgla. P rzy  gniciu materyi or
ganicznej, drzewa, opadłych liśjti w lesie 
i t. d., tyleż się tworzy kwasu węglanego co 
i przy spalaniu tych materyj w piecach,— 
utlenianie tylko w tym razie zachodzi wol
niej i całkowita ilość wytworzonego gazu 
roskłada się na znacznie dłuższy przeciąg 
czasu.

2) W  prawdziwie zdumiewających ilo
ściach wydobywa się dwutlenek węgla 
z szpar i szczelin w skorupie ziemskiej 
i z bardzo rosprzestrzenionych źródeł mine
ralnych. Te wyziewy kwasu węglanego 
mają miejsce przeważnie w sąsiedztwie dzia
łających lub wygasłych wulkanów. P rzyto
czymy tylko jako przykład źródła w Pyr- 
mont, które rocznie dostarczają około, 
2 0 0 0 0 0  m sześć, dwutlenku węgla. Źródeł 
takich można tysiące naliczyć. W  miejsco
wościach wulkanicznych, gdzie się one znaj - 
dują w wielkiej ilości, można często zauwa
żyć dokoła szczelin martwe ptaki, myszy 
i t. d.; zapałki, zapalone tutaj, gasną, a 
w naj bliższem sąsiedztwie wegetacyja zu
pełnie obumiera (wskutek braku tlenu po
trzebnego roślinom do oddychania).

Nie ulega więc wątpliwości, że w wiel
kich głębiach ziemi znajdują się nadzwyczaj 
obfite źródła dwutlenku węgla. Starano się 
objaśnić pochodzenie tego dwutlenku węgla. 
Słynny gieolog Gr. Bischof dowiódł, że kwas 
krzemny (S i0 2) już przy temperaturze wrą- 
cćj wody je s t w stanie rozłożyć węglany 
wapnia, magnezu i tlenku żelaza i tym spo
sobem wydzielić dwutlenek węgla. B ar
dzo więc prawdopodobna, że w tych głę
biach ziemi, gdzie panuje nadzwyczaj wy
soka tem peratura, węglany wapnia (wapnia-
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ki) pod wpływem dw utlenku krzemu (kw ar
cu) przechodzą, w krzem iany wapnia, wy
dzielając kwas węglany. P rzy  tak  wyso
kiej tem peraturze możliwym je s t i roskład 
węglanu wapnia na wapno i kwas węglany 
jak i się odbywa przy zwykłem wypalaniu 
wapna. Inną hipotezą stara się wyjaśnić 
tworzenie się dw utlenku węgla w głębi zie
mi Meunier. W  wnętrzu ziemi, przypusz
cza ten uczony, znajdują się w ielkie ilości 
żelaza, zawierającego węgiel, woda więc, 
wdzierająca się do tój głębokości, przy pa
nującej tam tem peraturze, działa na to żela
zo, tworzą się tlenki żelaza i węglowodory. 
Te ostatnie przy wydobywaniu się naze
wnątrz przez spalanie dają dw utlenek wę- 
gła ')•

3) Niemnićj ważne źródło dw utlenku 
węgla w atmosferze, które jednak  dotych
czas zbyt często pomijano, stanowi zawarte 
w ziemi powietrze (G rundluft), dziesiątki 
i setki razy więcej mające tego gazu, niżpo- 
Avietrze nad powierzchnią ziemi. T a wiel
ka ilość dwutlenku węgla pochodzi z gni
jącej organicznej m ateryi, znajdującej się 
w ziemi. Im kaw ał gruntu  zawiera więcej 
takiej m ateryi i im takow a prędzej ulega 
roskładowi przy um iarkowanym  stopniu 
wilgoci i wyższej tem peraturze, tem powie
trze w gruncie zawiera więcej dw utlenku 
węgla. Pow ietrze to nie znajduje się w spo
koju,lecz wciągłym  wolnym ruchu, komuni
kując się z zewnętrznem powietrzem  atmo
sfery. P rzy  tej nieustannej wymianie po
wietrza z ziemi z powietrzem atmosferycz- 
nem, wstępują w grę czynniki meteorolo
giczne, powodujące niem ały przypływ  po
wietrza z wewnątrz, a tem samem przypływ  
dw utlenku węgla do atmosfery.

Gdy tem peratura pow ietrza nad ziemią 
jes t niższą od tem peratury pow ietrza w zie
mi (zimą lub w letnie nocy), powietrze zze
w nątrz wdziera się do g run tu  i wypycha 
stam tąd na zewnątrz lżejsze, bo cieplejsze,

') Prof. E berm ayer w pracy swej: „Die Beschaf- 
fenheit der W aldluft und die Bedeutung der athmo- 
sphaerischen Kohlensaeure fuer die '\Valdvegetation 
etc.“ przytaczając obiedwie te  hipotezy, przypusz
cza, że pierwsza (Bischofa), jes t prawdopodobniej
szą. Trzeba jednak przyznać, że to, co mówi Meu
nier, a co jest niczem innem , ja k  hipotezą Mendele- 
jewa o powstawaniu w ziemi nafty (węglowodorów), 
również ma za sobą doświadczalne potwierdzenie 
w badaniach Cloeza.

powietrze. W ym iana taka następuje także 
przy każdym silniejszym deszczu. Woda, 
wdzierająca się w grunt, wypiera stamtąd 
powietrze na zewnątrz, gdy tymczasem 
z nad ziemi przybywa na to miejsce powie
trze świeże. Potężnym i działającym w tym 
samym kierunku czynnikiem są również 
prądy powietrzne, płynące ponad ziemią. 
Silne wahania ciśnienia barometrycznego 
o tyle wywierają tu swój wpływ, że przy 
zmniejszonem ciśnieniu atmosfery powie
trze z wnętrza występuje na wierzch, nato
miast przy silniejszem ciśnieniu zzewnątrz, 
powietrze bywa wpychane w ziemię. W  obu 
razach skutek pozostaje ten sam, a atmosfe
ra  wzbogaca się w dwutlenek węgla.

Jeśli proces ten powoduje wzbogacanie 
atmosfery w dwutlenek węgla, w takim  ra
zie musi się ono najpierw  okazać w najniż
szych warstwach powietrza, bespośrednio 
przylegających do ziemi. W  tym kierunku 
przez Fodora przedsięwzięte badania, pro
wadzone od Stycznia 1877 do Listopada 
1879 roku, rzeczywiście przekonały, że n a j
niższe warstwy powietrza w ciągu całego 
prawie roku, zawierają więcej kwasu wę
glanego i że w warstwach tych wahania co 
do ilości tego gazu są większe niż w w ar
stwach położonych 2‘5 m ponad ziemią.

W skutek bardzo nieproporcyjonalnego 
podziału morza i lądu na obudwu półkulach 

j  możnaby też objaśnić, dlaczego powietrze 
półkuli południowej zawiera nieco mniej 
dwutlenku węgla niż powietrze półkuli pół
nocnej. Półkula południowa posiada le
dwie trzecią część lądu półkuli północnej.

(dok. nast.)

0  ZADANIACH OBECNYCH

PRZEZ

A. Y  o u nga
p rze ło ż y ł S. K.

(Dokończenie ')•

Nie mogę tu, dla braku czasu, przepro
wadzić stosownej dyskusyi licznych zaga-

')  Por. Wszechśw. T. IV, Nr 43.
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dnień astronomii gwiazd stałych. Praea 
astronomów, ciągła i bez kresu, polega głó
wnie na bezustannych obserwacyjach i na 
klasyfikowaniu gwiazd ze wzrastającą coraz 
ścisłością. Położenia te gwiazd są podsta
wą wszystkich poszukiwań astronomicznych, 
tyczących się ruchu ciał niebieskich: są one 
punktami wytycznemi wszechświata. P o 
równywanie katalogów , dokonywanych 
w różnych'epokach, wykaże drogi i prędko
ści wszystkich członków rodziny niebie
skiej i wykaże nam też wielką drogę prze
bieganą przez słońce i jego orszak plane
tarny ').

Wśpółcześnie też prowadzą się obserwa- 
jcyje mikrometryczne między różnemi gwiaz
dami tegoż samego zbiorowiska, aby ros- 
poznaó ruchy, jak ie  między niemi zacho
dzą; następnie, rzeczą jes t matematyka, roz
wiązać zagadnienia, tyczące się tych prze
mieszczeń.

Od czasu nowych poszukiwań Gilla, E l- 
kina w Afryce południowej, a Struvego, 
H alla i innych w innych miejscowościach 
nad paralaksam i gwiazd, spodziewać się 
możemy w przyszłości niedalekiej rozle- 
glejszych wiadomości w tym przedmiocie: 
zamiast jakich  dwunastu paralaks dokła
dności wątpliwej, będziemy ich posiadać 
setkę lub nawet więcej, a odnoszących się do 
gwiazd bardzo różnego blasku i ruchu. Bę
dziemy mieli drogę pewną do badań nad 
budową i wymiarami świata gwiaździstego, 
zarówno ja k  i nad przesuwaniem się gwiazd 
i słońca naszego w przestrzeni.

Niemniej zajmującemi wydają się nam 
badania, gorliwie prowadzone przez astro
noma amerykańskiego P ickeringa i przez 
innych astronomów nad blaskiem i zmien
nością gwiazd 2). Od roku 1875 fotogra
fij a gwiazd stała się prawie nową nauką.

Jest z górą tysiąc gwiazd podwójnych, 
które należy obserwować i orbity ich wy
znaczyć. Mgławice wzywają żywo naszej 
baczności, odkąd zwłaszcza w niektórych 
z nich dostrzeżono zmiany postaci i bla

')  Ob. „0  rnchu gwiazd11 przez S. K. (Wszechśw. 
T. IV, str. 546 i nast.).

2) Ob. „Gwiazdy zmienne" przez S. K. (Wszechśw. 
T. I, str. 113 i nast.).

sku, mogące odsłonić nam jakieś cudowne 
tajemnice tworzenia się światów.

Każda gwiazda stanowi przedmiot ba
dań spektroskopowych; jednakowoż, ja k 
kolwiek z tego punktu widzenia większa 
ich część może być ugrupowaną w małą 
liczbę klas, widma gwiazd jednój i tej sa
mej grupy różnią się między sobą tak, jak  
osobniki należące do jednego gatunku.

Do takich poszukiwań trzeba nam przy
rządów nowych, nadzwyczajnej mocy opty
cznej i wielkiej ścisłości, zarówno do mie
rzenia kątów, jak  i do badań czysto fizycz
nych. Fotografija wysuwa się z każdym 
dniem coraz bardziej na miejsce naczelne, 
a jeżeli oko ludzkie jest rzeczywiście godnem 
zaufania w badaniach ścisłych, to kiedyś 
wygóruje nad niem ciemnia optyczna, która 
służy wiernie, bez uprzedzeń i imaginacyi. 
Nie doszliśmy wszakże jeszcze do tego, ana- 
wet fotografija pozostanie zawsze bezwła
dną w pewnych rodzajach dostrzegań; oko 
bowiem i umysł obserwatora łączą, że tak 
powiem, wrażenia kilku zjawisk kolejnych 
i obranych w celu wspólnego ich ujęcia, gdy 
tymczasem ciemnia optyczna dać nam tylko 
może nieożywioną ko piją stanu rzeczy chwi
lowego, ze wszystkiemi niedokładnościami 
atmosferycznemi i innemi.

Nowe metody są konieczne (i z pewnością 
^ostaną wykryte) dla wyrugowania błędów 
równania osobistego przy obserwacyj ach 
czasu; ścisłość większa je s t koniecznie po
trzebna i wkrótce zdobytą zostanie; zdołamy 
obejść lub usunąć błędy przyrządów, pocho
dzące z różnic temperatury, ze zgięć mecha
nicznych i z braków konstrukcyi. Astrono
mowie poszukują obecnie ilości tak dro
bnych, że dawniej zakrywane były błędami 
obserwacyi, które uważano za zwykłe i któ
re trzeba było tolerować. Jakeśmy to wska
zali na początku tej mowy, nauka doszła do 
punktu, na którym przystąpić winna do roz
ważania nieprawidłowości obrotu dziennego 
ziemi i niestałości je j osi. Astronom od
wrócił obecnie dawną maksymę sądów: dla 
niego, z zupełną prawdą minimis curat 
lex; błędy drobiazgowe stanowią zasiew 
przyszłych naszych wiadomości i stanowią 
podstawę praw nowych.

715WSZECHŚWIAT.
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A  teraz, kończąc ten przegląd głównych 
zagadnień obecnej astronomii, przegląd po
spieszny, niedokładny, a—obawiam się te
go—i nudny, jakążbyśm y odpowiedź dać 
mogli temu, kto nas zapyta: cui bono?, te
mu, ktoby chciał wiedzieć, skąd pochodzi 
ów zapał, co czyni ochotników naszych tak  
gorliwymi i niestrudzonymi w ich badaniach? 
Oczywiście, nader niewiele z rozbieranych 
tu  kwestyj ma związek bespośredni z dobro
bytem materyj alnym rodu ludzkiego. Być 
jednak  może, że badania nad promieniowa
niem słonecznem i nad istotą plam  słonecz
nych doprowadzą nas do dokładniejszych 
poglądów na meteorologiją ziemską i p rzy j
dą wtedy w pomoc rolnikom  naszym i że
glarzom. Nie mówię, że tak będzie,1—spo
dziewam się tego, lubo nie można tw ierdzić 
bezwzględnie. Może też inne poszukiwa
nia astronomiczne zdołają ułatwić oznacza
nie szerokości i długości gieograficznych 
i przyłożą się do powodzenia wypraw  nau
kowych i handlu; ale, z nader małym wyją
tkiem, przyznać trzeba, że obecne badania 
astronomiczne nie posiadają zgoła żadnej 
wartości handlowej.

Nie należę do tych, co gardzą zasadami 
lub prawdami naukowemi, dlatego, że nie 
przedstawiają znaczenia bespośredniego dla 
potrzeb życia praktycznego i nie przynoszą 
złotych i groszy dobrobytowi społeczeń
stwa; wartość ich handlowa, taka, jak ą  jest, 
winna być przyjm owana z wdzięcznością.

W szakże, wszystkie prawne praw dy nau
kowe mają wartość handlową pośrednią, dla 
tego, że wiedza jest potęgą i dlatego też (nie 
wypowiadam tego lekko), że praw da uczyni 
nas wolnymi. Niewątpliwie człowiek inteli
gentny i z umysłem wykształconym zdoła 
w ogólności zapewnić sobie życie wygo
dniejsze i łatwiejsze, aniżeli człowiek głupi 
i bez wiedzy. Inteligencyja i umysł są naj- 
potężniejszemi sprzymierzeńcami siły i zrę
czności w walce o byt. T ak więc, z punktu 
widzenia czysto ekonomicznego, każda ga
łąź wiedzy godna je s t najchętniejszych na
szych badań.

W stydziłbym  się wszakże pozostać na 
gruncie tak ograniczonym; największą w ar
tością prawdy naukowej nie jes t jó j war
tość ekonomiczna; je s t ona porządku zupeł
nie różnego i wyższego; a w stopniu bardzo j

wysokim główną jej wartość stanowi ra- 
czćj to, za czem gonimy, aniżeli to co posia
damy. Życie praktyczne (pokarm i napój, 
odzież i schronienie) zajmuje zapewne pier
wsze miejsce i stanowi podstawę niezbędną 
wszelkiej innej sprawy wyższej; ale nie je s t 
to ani całe życie, ani jego część najlepsza, 
ani główna. Pom ijając tu  wszelkie rozwa
żania duchowe lub religijne, które wcho
dzą w skład naszych stosunków społecz
nych, niema potrzeby przed tem zgroma
dzeniem bronić wyższości życia intelektual
nego, estetycznego i moralnego ponad by
tem materyj alnym, albo dowodzić, że po
karm  umysłowy stoi o wiele wyżźj ponad 
pokarmem cielesnym. Poszukiwanie i od
słanianie tajemnic niebios dostarcza umy
słowi ludzkiemu ćwiczenia najzdrowszego 
i najkorzystniejszego.

K tóraż nauka mogłaby lepiej wyświetlić 
wszystkie szlachetne zalety człowieka, lepiój 
ustalić prawdziwe jego stanowisko w przy
rodzie, przeciwstawiając słabości bytu jego 
fizycznego wielkie dążenia jego inteligencyi, 
która, powiedzieć można, obejmuje świat ca
ły, zbliżając się do Bóstwa.

N aród biedny, upadający pod naciskiem 
nędzy, potrzebuje przede wszystkiem zape
wnić sobie życie i schronienie. Ale gdy byt 
jego m ateryjalny jes t zabespieczony, nasu
wają się mu potrzeby wyższe; nauka wtedy, 
dzięki miłości prawdy, kochaną jest i czczo
ną, wraz z poezyją i sztukami i zapewnia 
życie szersze, wznioślejsze, szlachetniejsze.

P o s i e d z e n i e  o s i e m n a s t e  K o m i s y i  t e o r y i  
o g r o d n i c t w a  i n a u k  p r z y r o d n i c z y c h .  Po 
odczytaniu protokutu posiedzenia siedemnastego 
i przyjęciu go, po wprowadzeniu poprawki zapropo
nowanej przez drą F r. Kamieńskiego, który obstaje 
przy swojem zdaniu, że Im patiens parviflora znajdu- 

I je  się w ogrodzie botanicznym jako chwast, d r Odo 
Bujwid mówił om etodach poszukiwań bakteryjologi- 

I cznych. Treść tego przemówienia polegała na wy
kazaniu, że dr Koch i inni, hołdujący jego szkole 
bakteryjologowie, zwykli badać bakteryje chorobo
twórcze trzem a rozmaitemi sposobami, a miano
wicie:
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I. M ikroskopijnie—barw iąc odpowiednienń pre
paratam i, rospatryw ane w tkankach lub zosobna 
bakteryje.

II. Makroskopijnie, —obserwując sposób tworze
nia si§ kolonij bakteryjnych przy hodowaniu ich 
w rostworach żelatyny, bulijonu i w innych cie
czach, przyczem okazało się, że zarówno prędkość 
tworzenia się kolonij, jak  i ich wygląd zewnętrzny 
bywa dla rozm aitych gatunków bakteryj bardzo 
różny, chociażby te gatunki pod mikroskopem oka
zywały zaledwie dostrzegalne różnice, jak  to  ma 
miejsce między innem i dla bakteryi Prior-Finklera 
z jednej i dla bakteryj cholerycznych z drugiej 
strony.

III. Szczepiąc żywe bakteryje, otrzymane drogą 
sztucznej i czystej kultury  na żywych zwierzętach.

Dopiero po otrzymaniu zgodnych i dających się 
połączyć w jednolitą racyjonalną całość rezultatów 
otrzymanych tem i trzem a rozmaitemi drogami, ma
my prawo twierdzić, czy dana bakteryja jest isto
tnie chorobotwórczą, czy też nie.

Jeżelibyśmy, wyprowadzając wnioski co do cha
rakteru  bakteryj, ograniczyli się tylko na jednym 
lub na dwu z przytoczonych powyżej sposobów ba
dania bakteryj, to wnioski takie mogłyby być błę- 
dnemi ze względu na olbrzymie trudności, jakie 
trzeba pokonać, chcąc otrzymać czystą hodowlę 
(Reinkultur) danego gatunku bakteryj, bez domięsz- I 
ki innych gatunków. Skoro jednak wszystkie trzy  
rodzaje badania dają nam  zgodne rezultaty, to w te
dy mamy prawo tw ierdzić, że dana bakteryja jest 
lub nie jest chorobotwórczą.

Następnie p. H. Merczyng streściwszy w krótkich 
słowach dawne teoryje światła, a mianowicie emi- 1 

8yjną i teoryją falowań eteru, wyłożył pokrótce ele- j 
ktrom agnetyczną teoryją światła J. Cl. Maxwella, [ 
popierając prawdopodobieństwa tej teoryi zgodno- [ 
ścią rezultatów doświadczeń z m atematycznemi de- 
dukcyjami, wypływającemi z tej teoryi.

Głównemi punktam i, na których teoryja J. Cl. J 
Maxwella zgadza się (w przybliżeniu) z doświadcze
niem, są następujące: 1 ) tożsamość prędkości prze
noszenia się św iatła z prędkością przenoszenia się j  

działań sił elektrycznych; 2 ) równość kwadratu 
współczynnika załamania światła (u2) z wielkością, 
która nosi nazwę pojemności elektrycznej właściwej 
albo stałej dielektrycznej i 3) ten fakt, że ciała prze- j  

zroozyste powinny być (wedle teoryi) złemi przewo
dnikami elektryczności, naodwrót, ciała nieprzezro- ! 
czyste, w inny być dobremi. I ten  fakt stwierdza do- ; 
świadczenie w odniesieniu do szkła, siarki, żywic 
i metali.

Po ukończeniu przemówienia p. H. Merczynga, po
siedzenie zostało zamknięte.

KBONIKA NAUKOWA*

(Chemija).

— O d t l e n i a n i e  r o s t w o r ó w  s o l i  p r z e z  
g a z y  i p ł y n y .  Pan G. Gore podaje rezultaty 
swych badań nad odtlenianiem m etali z ich rostwo
rów przez gazy i płyny zawierające węgiel.

Mięszanina czystego i suchego tlenku węgla z kwa
sem węglanym, słabym prądem  przepuszczana do 
różnych rostworów, wywoływała następujące działa
nia: rostwór PdCl2 prędko się odbarwił a pallad wy
dzielił się jako czarny proszek. Chlornik platyny 
(PtCU) wolniej się roskładał i po 2—3 dniach dał 
m ałą ilość żółtego osadu. Z rostworu chlorku iry- 
dopotasowego po dłuższym czasie iryd  w zupełności 
się strącił. Cały szereg innych rostworów nie oka
zał podobnego odtlenienia.

Gdy przez dwa dni przepuszczano tlenek węgla 
przez rostwór cyjanku potasu, w którym  była po- 

| grążona do połowy laseczka magnezu, rostwór stał 
j się brunatnym , a metal pokrył się wewnątrz cieczy 

czarnawą powłoką. Roscieńczony rostwór PdClj 
wystawiony przez 24 godz. na działanie wodoru 
i dwutlenku węgla lub samego tylko wodoru powoli 
wydzielił w stanie metalicznym cały pallad.

Rostwór chlorniku palladu działaniem amylenu 
został rozłożony w przeciągu dwu dni; również na
stąpił roskład przez naftę am erykańską i benzynę; 
wolniej przez toluol, ksylol i mezytylen; przy dzia
łaniu eteru utworzyła sie błyszcząca warstwa m eta
liczna pomiędzy obydwiema cieczami.

Wodny rostwór chlorniku złota (AnCl3) prędko 
wydzielił złoto pod działaniem kwasu węglanego; 
wolniej nastąpił ten roskład przez perski olej skal
ny, benzynę i in.

Pan Gore w końcu zwraca uwagę, że piękne błon- 
ki palladowe i złote, tworzące się na powierzchni 
płynów przez zetknięcie z gazem lub innym płynem, 
mogą znaleśó zastosowanie w doświadczeniach fizy
cznych. Również i gieologowie nie powinni zapo
minać, że m etale w stanie rodzimym mogły powstać 
w ziemi w podobny sposób pod działaniem płynnych 
i gazowych węglowodorów. (Naturforscher Nr 32).

M. FI.

(Gieologija).

— W roku bieżącym wydaną została przez pru
ski Insty tu t gieologiczny „Mapa gieologiczna m iasta 
Berlina11, skali 1:15000, ułożona podług map gieo- 
logicznych szczegółowych, wykonanych na skalę 
1:25000.

Dla ułożenia powyższej mapy gieologicznej, autor 
jej, G. Berendt, posiłkował się poprzednią mapą 
gieologicznąa Berlin, wydaną przez K. A. Lossena.
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R ospatrując się w obecnie wyszłej mapie, widzimy, 
że dzisiejsza stolica Niemiec zbudowany jest na 
gruncie, złożonym z napływów starszych (dyluw i
jalnych) i nowszych (aluwijalnyćh),* oraz z piasków 
lotnych, a także mas obsuniętych i wypłókanych. 
Napływy starsze są podzielone na dolne z Paludina 
diluyiana i na górne. Składają się one z m arglu 
i piasku z głazami narzutowem i, ze żwiru, piasku 
zwyczajnego i piasku właściwego dolinom (.Thal- 
sand). Napływy nowsze przedstaw iają: ziemię ba
gnistą, warstwy zawierające ziemię okrzemkową 
(diatomową), to rf łąkowy oraz piasek rzeczny, łąko
wy i błotnisty.

Największą powierzchnię obszaru m iasta zajmują 
pokłady górnego diluyium, a mianowicie: piasek 
właściwy dolinom i m argiel z głazami narzutowem i. 
W arstwy aluwijalne, zawierające ziemię okrzem ko
wą, spoczywają głównie nad brzegam i Sprei: od mo
stu zamkowego (Schlossbriicke) aż do dworca drogi 
żelaznej T hiergarten . Całe Juden-W iese i część za
chodnia miasta w okolicy Hansa Platz, leżą na w ar
stwach okrzemkowych.

Opisana mapa gieologiczna jest podzielona na 36 
kwadratów i stanowi zarazem dokładny plan samego 
m iasta. Do niej jest też dołączony spis abecadłowy 
wszystkich budynków publicznych ze wskazaniem 
w nim kwadratów i numerów. W skazanie kw adra
tu pozwala łatwo odszukać na mapie miejsce znaj
dowania się budynku, jak i został w spisie podany 
i num erem  odpowiednim oznaczony.

J. Tr.

— F r o d u k c y j a  z ł o t a  w P r u s a c h  o d  
r o k u  1835 do 18(55 w ł ą c z n i e .  Zwiedzają
cego zbiory m ineralogiczne Instytutu gieologi- 
cznego i Akademii górniczej w Berlinie, uderza 
znajdująca się tam  kolumna, złożona z czterech słu
pów sześciobocznych, ustawionych na sobie. Słupy 
te m ają ściany pozłocone, gdyż w yobrażają one 
wielkość brył złota, wyprodukowanych w Prusach 
w pewnych okresach czasu. Słup górny czyli p ier
wszy przedstawia bryłę złota w ydobytą od roku 
1835 do 1844, m ającą wartość 27 00.0000 marek; słup 
pod nim  stojący czyli d rug i—bryłę złota, pozyskaną 
od roku 1845 do 1854, w artości 37350000 marek; 
słup trzeci — bryłę złota, wyprodukowaną od roku 
1855 do 1864, w artości 90000000 m arek i nakoniee 
słup czwarty, tw orzący podstawę całej kolumny, 
wyobraża bryłę złota, otrzym aną w roku 1865, a po
siadającą już w artości 140000 000 m arek. Tym spo
sobem produkcyja złota w Prusach od roku 1835 
do 1865 włącznie, to jest w ciągu lat 30, przedstawia 
wartości 294350000 m arek czyli 588 700C00 złp.

J. Tr.

(Botanika).

— K i e ł k o w a n i e  w g r u n c i e  w o l n y m  
o d  n i ż s z y c h  o r g a n i z m ó w ,  o b f i t u j ą 
c y m  j e d n a k  w s u b s t a n c y j  e o r g a n i 
c z n e  p. E. D u c 1 a u x. Roskład substancyi or
ganicznej ziemi przez mikroby i powstawanie nowej 
roślinności na tejże ziemi są zjawiskami współcze- 
snemi. Czy zachodzi między niemi konieczny sto
sunek? Wiadomo już, zawdzięczając Pasteurowi, że 
istoty drobnowidzowe żyć tylko mogą kosztem zło
żonych substancyj organicznych, dostarczanych 
przez rośliny, zawierające chlorofil. Czy z drugiej 
strony może istn ieć roślina bez obecności tych  dro- 
bnowidzowych ustrojów, t. j. czy może żyć ona bez 
bez współudziału niższych organizmów substancy- 
jam i organicznemi, wytworzonemi przez poprzednią 
roślinność? Jestto  w każdym razie zajmujące py ta
nie, wymagające jednak poprzedniego rozwiązania 
wielu innych przedwstępnych, mianowicie: Czy na
sienie posiane w gruncie obfitującym w substancyje 
organiczne, lecz wyjałowionym, (z uwagi na m ikro
by), je s t w» stanie spożytkować substancyją nawozo
wą. Jeśli nawóz ten  musi poprzednio podlegać po
dobnej przemianie, jakiej pokarmy zwierząt wyż
szych pod wpływem soków trawiennych podlegają, 
czy w tedy młoda roślina jest w stanie w gruncie, na 
którym  wzrasta, wydzielać w podobny sposób fer
m enty, któreby czyniły obecną w otoczeniu ko
rzeni substancyją organiczną nadającą się do przy
swojenia, czy też raczej musi ona czekać ażeby m i
kroby, które znane są jako czynni wytwórcy fe r
mentów, rolę tę podjęły?

Pomiędzy substancyjami, któreby należało przy 
próbach rozwiązania tych pytań podsunąć roślinom, 
autor miał przedewszystkiem na m yśli mleko, które 
jednocześnie zawiera wodan węgla w formie łatwo 
przyswoić się dającej, mianowicie: cukier mleczny 
i substancyja azotowa—kazein. Ta ostatnia zosta
je  przyswojoną zarówno przez ustroje wyższe jak  
niższe tylko po współczesnem lub następującem po 
sobie działaniu na nią dwu fermentów: podpuszczki 
i kazeazy. Jak  się tedy zachowa roślina wobec 
mleka?

Dotychczas używał autor przy swych doświadcze
niach grochu i bobu, a więc jednę roślinę, k tóra  li- 
ścienie posiada, ponad ziemią, drugą, której liścienie 
znajdują się w ziemi.

Liścienie (cotylodones) powszechnie uważane są 
jako bardzo czynne źródła fermentów wewnątrz 
kiełkującej rośliny, dlatego też szczególniej zajmu- 
jącem  było pozostawić je  jak  można najwięcej w ze
tknięciu z substancyjami organicznemi, których 
zdolność pokarmową miano badać. Autor umieśeił 
w wyjałowionym gruncie, zwilgoconym mlekiem, bób 
i groch, zachowując ostrożności potrzebne dla nie
dopuszczenia zarodników niższych ustrojów. Postę
powanie odpowiednie ma autor w obszerniejszej p ra 
cy opisać dokładnie. Na tem miejscu ogranicza się 
on na załączeniu wyników. Te wykazują, że mleko 
po miesiącu a nawet dwu miesiącach kiełkow ania
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nasion, pozostało bez zmiany. Nie ścięło się ono 
jeszcze a kazein strącał się kwasami. Z  uwagi na 
poprzednią pracę autora, wnioskować zatem należy, 
że bób i groch nie wydzielają fermentów podobnych 
do podpuszczki lub kazeazy, a przynajm niej, że pod
czas peryjodu wzrostu, który mogły odbywać w sto
sunkowo ciasnych naczyniach, niezdolne są żyć mle
kiem. Doświadczenia z. cukrem  trzcinowym i klaj
strem mączkowym wydały te same wyniki. Pierw 
szy nie został skręcony, drugi nie uległ zmianie. Ro
śliny zatem nie wydzielają ani sukrazy ani amyla- 
zy. Doświadczenie z mączką przedstawia się o tyle 
paradoksalnie, że zresztą przyjmuje się, że rośliny 
zużywają przy kiełkowaniu mączkę zgromadzoną na 
zapas w liścieniach. Lecz ma to miejsce przy współ
udziale fermentu, powstającego wewnątrz tkanek; 
jestto jednak rzecz całkiem różna od wydzielania 
fermentu na zewnątrz do otaczającego gruntu, w któ
rym  wtedy dopiero mógłby odpowiednio oddziały
wać. Z powyżej przytoczonego nie będzie zadzi- 
wiającem, że rośliny kiełkujące w tak  przygotowa
nym gruncie, pozostały równie lichcmi jak  kiełku
jące w wodzie. Ciężar ich w stanie suchym zawsze 
był mniejszym od ciężaru nasienia, im dłużej żyły, 
tem mniejszym stawał się ten  stosunek ciężarów. 
(Według Chem. Ctrbl. z Comptes rendus lOO, 6 6 —6 8 ).

Pasteur dodaje do powyższego kilka następują
cych uwag. Byłoby zajmującem wykonać doświad
czenie nad odżywianiem młodych zwierząt, króli
ków, świnek morskich, psów, kur, karmionych od 
urodzenia czystemi pokarmami. Pod tem wyraże
niem należy rozumieć pokarm y na drodze sztucznej 
w zupełności od mikrobów uwolnione. Pasteur 
przypuszcza, że w podobnych warunkach odżywia
nie byłoby niemożliwem. W biegu tych doświad
czeń możnaby podjąć systematyczne badanie prze
biegu trawienia, dodając do pojedyńczych pokar
mów pewne mikroby lub ich mięszaniny. Jajo ku
rze bez trudności nadawałoby się do podobnych do
świadczeń. Po zupełnem oczyszczeniu go z pyłu 
w chwili, kiedy kurczę chce się zeń wydobyć, nale
żałoby je przenieść do przestrzeni zupełnie wolnej 
od mikrobów i dopuszczać jedynie oczyszczone świe
że powietrze, dawać pokarm y (wodę, mleko, ziarno) 
także zupełnie wolne od zarodników. Jakkolwiek- 
bądź wypadłyby wyniki tych doświadczeń ujemnie 
lub dodatnio, badanie to byłoby wielce zajmującem.

St. Pr.

(Zoologija).

— G n i a z d a  j a d a l n e  j a s k ó ł e k ,  używane 
przez Chińczyków jako przysmak, są budowane 
przez rozmaite gatunki rodzaju Collocalia i przed
stawiają dość znaczne różnice stosownie do gatunku 
ptaka. — Gniazdo Collocalia esculenta składa się 
z m ateryi białej, żółtawej lub słabo brunatnej, sta
nowiącej masę podstawową gniazda, utworzonej 
z włókienek połączonych w siateczkę, lub też z list
ków; do tej masy domięszane są niekiedy kawałki

wodorostów. M a'eryja ta  zasadnicza w wodzie 
łatwo pęcznieje, wysuszona zaś jest sprężysta, wy
trzym ała i zawiera wewnątrz banieczki gazu, zape
wne powietrza, gruszkowatego kształtu, niekiedy 
tak  liczne że przypom ina wtedy kawałek lawy pęche- 
rzowatej. — W ogniu trzeszczy, wzdyma się, pali 
z trudnością i wydaje zapach m ateryi organicznej 
palonej. Inne ptaki z rodzaju Collocalia budują 
gniazda nieco odmienne, w których m ateryi klejo- 
watej znajduje się mniej i służy ona wyłącznie do 
wzmocnienia gniazda, łącząc jakby cementem roz
maite m ateryjały, jak  kawałki słomy, źdźbła traw  
i t. p., czyli postępują podobnie jak  nasze jaskółki.— 
Jak ie  jest pochodzenie m ateryi podstawowej gniazd 
jaskółek 'chińskich, dokładnie niewiadomo, istnieją 
aż trzy teoryje, starające się wyjaśnić to  pochodze
nie. Według pierwszej teoryi materyja, spajająca 
części gniazda, jest wyłącznie roślinnego pochodze
nia i składa się z kawałków wodorostów morskich, 
pomięszanych ze śliną. — Według drugiej teoryi, 
m ateryja ta  jest mleczem czy klejem rybim  lub ślu
zem, który znajduje się u większości zwierząt m or
skich. Przeciwko tej teoryi przemawia fakt, że ma
teryja stanowiąca główną podstawę gniazda, nie 
okazuje najmniejszego śladu budowy komórkowatej, 
posiada wytrzymałość, a przytem  większość gatun
ków Collocalia mieszka tak  daleko od morza, że wca
le nie szuka m ateryjału budowlanego nad morzem.

Trzecią teoryją podał Eyerard Home w 1817 r; 
uczony ten utrzymuje, że materyja, o której mowa, 
jest szczególną wydzieliną podobną do śliny wytwo
rzonej przez p taka i opisuje pewną liczbę organów 
gruczołowych, które uważa za źródło tej m ateryi 
klejowatej. Bernstein 1859 r. obserwował Collocalia 
nidifica w epoce budowania gniazda, przekonał się, 
że przy tej czynności gruczoły ślinowe były bardzo 
rozwinięte i wydzielały znaczną ilość śluzu kleisto 
go, który zbierał się pod językiem i był podobny do 
gęstego rostw oru gumy arabskiej, dał się wycią
gać w nitki przy wydobywaniu z dziobka, a po wy
schnięciu n itk i te  były zupełnie podobne do m ateryi 
wchodzącej do budowy gniazda.

Z trzech tych teoryj, druga zupełnie upadła, dwie 
zaś pozostałe, m ają swoich zwolenników szczególniej 
zaś ostatnia, która była przyjęta przez Mac-Gillavry 
i Darwina. Niedawno w dzienniku Journal of Phy- 
siology J. R. Green ogłosił rezultaty badań, mają
cych rostrzygnąć stanowczo kwestyją tyle razy wspo
mnianą. Badając gniazda jadalne J. R. Green, przy 
pomocy mikroskopu, podobnie jak  Trecul, Monta- 
gne i  Bernstein, nie znalazł w nich najmniejszego 
śladu komórek roślinnych, a żaden odczynnik che
miczny nie wykazał obecności błonnika czyli celu
lozy, tylko w pośród masy zbitej były wyraźne ko
mórki nabłonkowe, których obecność stanowczo prze
konała, że jes t to produkt zwierzęcego a nie roślin
nego pochodzenia. Już E. Home w r. 1817, utrzym y
wał, że produkt tworzący gniazda jadalne jest mate- 
ry ją  azotową, pośrednią pomiędzy żelatyną i biał
kiem. Badania Greena wykazały, że m ateryja ta  
w wodzie pęcznieje, ale nie rospuszcza się zarówno 
w zimnej jako też i gorącej wodzie, rospuścić się daje
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tylko w wodzie wapiennej lub barytowej. Rostwór 
w ten sposób otrzym any opalizuje za dodaniem kw a
su octowego, ale nie daje osadu, z alkoholem zaś da
je  osad obfity różowy. Reakcyja ksantoproteinowa 
jest bardzo w yraźna. W szystkie badania okazują, 
że substancyja, wchodząca do składu gniazd jad a l
nych, jes t wydzieliną gruczołów umieszczonych 
w pewnych częściach przewodu pokarmowego, nie 
posiada ona żadnej własności ferm entacyjnej, nie 
przem ienia krochm alu na cukier, nie działa też wca
le na włóknik. Na działanie pepsyny jest całkiem 
obojętną, sok zaś pankreatyczny czyli trzustkowy, 
wywiera dośó energiczne działanie. Ostatecznie 
Green jest zdania, że m ateryja ta  jest bardzo podo
bna do mucyny, opisanej przez E ichw alda u ślim a
ków (Helix), różni się jednak  pewnemi cechami. 
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że substancyja 
ta  stanowiąca przysm ak chiński, jest pochodzenia 
zwierzęcego i jest wysuszoną śliną pomięszaną z wy
dzieliną śluzowatą gruczołów, sąsiadujących ze ślim a
kami. (R. S. N r 21, 1885 r).

A. S.
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