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DWA NOW E

H Y G R O M E T R Y
przez

S. 2C.

Obok term om etru i barom etru, przypada 
hygrometrowi pierwszorzędne znaczenie 
śród przyrządów meteorologicznych; ilość 
bowiem pary wodnej w atmosferze zostaje 
w najściślejszym związku ze stanem pogody 
w najbliższym czasie, dokładna przeto oce
na tćj ilości, k tóra ulega zmianie w rozle
głych bardzo granicach, stanowi dla meteo
rologii praktycznej, zadanie nader ważne.

Szybkość ulatniania wody na powierzch
ni ziemi nagromadzonej, zależy oczywiście 
przedewszystkiem od tem peratury powie
trza: obok tego wszakże ważny czynnik sta
nowi ilość pary, jak a  się ju ż  w danej chwili 
w atmosferze unosi. J a k  bowiem przestrzeń 
próżna, tak też i atmosfera przyjm ować mo
że w d;mej tem peraturze ograniczoną tylko 
ilość pary; skoro ją  ju ż  posiada, czyli gdy 
je s t ju ż  nasycona wilgocią, ulatnianie wody 
z powierzchni ziemi ustaje. Gdy natomiast 
powietrze jest suche, gdy dalekiem je s t od 
swego punktu nasycenia, parowanie jest bar
dzo żywe. Łatw o też wnieść można, że na 
szybkość ulatniania wywiera wpływ ważny 
i w iatr, unosi bowiem powietrze wilgocią 
przejęte, a ponad parującą powierzchnię wo
dy lub gruntu  wilgotnego sprowadza świeże 
jego warstwy.

Oznaczenie ilości wody, k tóra wskutek 
ulatniania przechodzi do atmosfery, jes t za
daniem bardzo trudnem , a przyrządy do te
go celu służące, zwane atmometrami, atmi- 
dometrami lub ewaporometrami, są dotąd 
bardzo niedostateczne. Dawniejszy tego ro
dzaju przyrząd M usschenbroecka stanowiło 
naczynie napełnione wodą, zawieszone na 
wadze i zrównoważone ciężarkami na dru
gim jć j talerzu, który opadał w miarę paro
wania wody z naczynia. Urządzenie to jest 
nader niedostatecznem, ale i późniejsze at- 
mometry nie prowadzą też do rezultatów

pewniejszych; dlategofo kongres meteorolo
gów 1879 roku nie zajął się bliżej rozbio
rem tej kwestyi i odłożył ją  na przyszłość.

Ilość pary wodnej unoszącej się w danej 
chwili w atmosferze nazywamy wilgotnością 
bezwzględną i możnaby ją  oznaczać cięża
rem pary  wodnej, zawartej w objętości je 
dnego metra sześciennego powietrza, pospo
licie jednak  wyraża się ją  zapomocą prężno
ści czyli ciśnienia, jakie para wodna wywie
ra, ciśnienie zaś to, podobnie jak  ciśnienie 
atmosfery wogóle, ocenia się wysokością ró
wnoważnego słupa rtęci. Na zasadzie p ra
wa Daltona prężność pary w atmosferze jest 
takaż sama ja k  w próżni, gdyby więc po
wietrze było nasycone, prężność pary  wo
dnej w atmosferze przy każdej tem peratu
rze możnaby znajdować w tablicach, które 
dają prężność pary nasyconej w próżni, to 
je s t prężność największą, jaką  para w da
nej tem peraturze posiadać może.

Z tablic tych okazuje się wyraźnie, co 
zresztą łatwo wnieść można, że prężność na
syconej pary wodnej, zatem ilość pary, jak ą  
powietrze utrzym ać może, wzrasta wraz 
z tem peraturą i to w stosunku szybszym, 
aniżeli przyrost tem peratury. Przedstawia 
się to jaśniej jeszcze, gdy na zasadzie tych 
tablic obliczymy ciężar pary nasyconej, za
wartej w metrze sześciennym powietrza; dla 
obliczenia tego pamiętać tylko należy, że 
ciężar właściwy pary wodnej wynosi 0,625, 
t. j .  że dana objętość pary wodnej posiada 
ciężar, wynoszący 0,625 ciężaru jednakiej 
objętości powietrza, przy jednakiej tempe
raturze i pod j  ednakiem ciśnieniem. Obli
czenia te uczą, że liczby wyrażające w gra
mach ciężar pary wodnej, zawartej w je 
dnym metrze sześciennym powietrza, są zu
pełnie niemal równe prężności pary wodnej 
wyrażonej w milimetrach. T ak np. przy 
5°C prężność pary wodnej wynosi 6,5 mm, 
ciężar zaś m etra sześciennego pary wodnej 
w tejże samej temperaturze 6,8  g, przy 1 0 ° 
znajdujem y odpowiednie liczby 9,2 i 9,4, 
przy 15°— 12,7 i 12,9, przy 20°— 17,4 i 17.3. 
W idzimy stąd dalej, że gdy metr sześcienny 
powietrza przy 2 0° zawierać może 17 g pa
ry  wodnej, przy 1 0 ° wymaga do nasycenia tyl
ko 9 g, przy 5°—6,5 g, przy 0° zaś 5, a przy 
— 1 0 ° utrzymać może zaledwie 2 g pary wo
dnej.
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Gdyby więc powietrze zawsze było nasy- 
conem, bezwzględną jego wilgotność można
by odczytywać bespośrednio w tablicach,— 
w ogólności wszakże powietrze nader rzad
ko bywa nasyconem; trzeba tedy metod w ła
ściwych dla oznaczenia w każdej chwili 
istotnej ilości pary  zawartej w atmosferze. 
Stosunek ilości pary, jak ą  w danej chwili 
powietrze istotnie zawiera, do tej ilości, j a 
ką ono w tejże samej temperaturze zawierać 
może, stanowi wilgotność względną. Inne- 
mi słowy, wilgotność względna jestto stosu
nek wilgotności bezwzględnej do ilości pa
ry nasycającej powietrze, w tejże samej tem
peraturze. T ak np. przy 10° prężność pa
ry nasyconćj wynosi 9, jeżeli więc w pe
wnej chwili wilgotność bezwzględna czyli 
prężność rzeczywiście istniejącej w atmo
sferze pary wynosi w tejże tem peraturze 4 '/ 2 

to wilgotność względna jest 0,5, albo raczej 
50, jeżeli według pospolicie przyjmowanego 
zwyczaju, wyrażamy ją  procentowo. Gdy 
wilgotność względna wynosi 10 0 , powietrze 
jest parą nasycone, gdy jes t bliską 1 0 0 , po
wietrze jes t bardzo wilgotne, gdy zaś wyra
ża się liczbą niewielką, mówimy, że powie
trze jes t suche, może bowiem pochłaniać 
znaczną jeszcze ilość pary, czyli działać osu
szaj ąco.

W idzimy z tego, ja k  ściśle wilgotność 
związana jes t z tem peraturą; powietrze go
rące będzie jeszcze bardzo suche, gdy po
wietrze zimne, przy jednakow ej ilości pary, 
może już  być bardzo wilgotnem lub nasyco
nem. T ak np. powietrze w temperaturze 
10 ° do nasycenia wymaga na 1  m3—9 g pa
ry wodnćj, przy 8 g tedy jest już bardzo 
wilgotnem; przy tejże samej ilości pary po
wietrze w tem peraturze 2 0 ° będzie jeszcze 
suchem, przybrać bowiem może tyle jeszcze 
pary, ile już  w sobie zawiera, gdyż do na
sycenia potrzebuje 17 g na 1 w 3.

Suche zatem, ciepłe powietrze przez ozię
bienie stać się może wilgotnem, a nawet i na
syconem. Skoro przez oziębienie dana obję
tość powietrza doprowadzoną została do tćj 
temperatury, że ilość pary, jaką zawiera, 
już  ją  nasyca, wtedy przy najsłabszem już 
dalszem oziębianiu wszystka ilość pary nie 
będzie się już mogła utrzymać w lotnej swej 
niewidzialnej postaci, część je j przechodzi 
w stan cieczy, wydziela się jako osad wo

dny, ukazuje się rosa; dlatego to tem pera
tu ra  ta nazywa się tem peraturą rosy albo 
punktem rosy.

Gdy powietrze jes t bliskie stanu nasyce
nia, punkt rosy przypada niewiele niżej po
czątkowej jego tem peratury; gdy jes t bar
dzo suche, dla wywołania punktu rosy trze
ba je  znacznie oziębić; dlatego to punkt ro
sy stanowić może ocenę wilgotności wzglę
dnej powietrza w danej chwili i na tej to 
zasadzie polega przyrząd do oceny tej słu
żący—hygrom etr Daniella. Przyrząd ten, 
datujący jeszcze od r. 1820, zbyt jes t znany, 
aby urządzenie jego trzeba tu było przypo
minać; znacznie udoskonalony przez Ró- 
gnaulta, do użycia praktycznego zbyt jest 
kłopotliwy.

Dokładność hygrometrow, polegających 
na oznaczeniu punktu rosy zależy od ścisło
ści, z jaką daje się oznaczyć tem peratura po
wierzchni, na której rosa osiada, zarówno 
jak  i od możności należytego uchwycenia 
chwili, w której ten osad następuje.

Otóż pod tym względem zalecają się ko
rzystnie dwa hygrometry, przedstawione 
niedawno akademii nauk w Paryżu przez 
p. Bourbouze. Ponieważ w ostatnich cza
sach sprawy meteorologii żywsze u nas bu
dzą zajęcie, podajemy tu opis tych przyrzą
dów oraz ich rysunki według „N ature“ .

Polegają one na spostrzeżeniu, że gdy na 
płycie szklanej, zamieszczonej między ob
serwatorem a punktem świecącym, zaczyna 
się skraplać para wodna, ukazują się dokoła 
tego punktu współśrodkowe pierścienie bar
wne. Są one podobne do pierścieni, wystę
pujących w czasie pochmurnym dokoła księ
życa.

Pierwszy z tych hygrometrow składa się 
z małój ru ry  prostokątnej, przeciętej na każ- 

: dej ze stron przeciwległych otworem, zam- 
j  kniętym przez cienkie szkło o ścianach ró

wnoległych. Termometr bardzo czuły, umie
szczony jest w sposób taki, że zbiornik jego 
małą tylko częścią zanurzony jes t w cieczy. 
Gdy ponad tą cieczą wywołujemy prąd po
wietrza, ciecz ulatnia się szybko, co spro
wadza jój oziębianie, a na szkłach powstaje 
nagle osad rosy. Gdy przyrząd ten jest 
umieszczony między okiem a punktem świe
cącym, dostrzegamy pierścienie spółśrodko- 
we dokoła tego punktu, z czerwienią na stro



nie zewnętrznej, a fijoletem na wewnę
trznej .

D rugi hygrom etr (fig. 1) ma takąż samą 
postać jak  i poprzedni, ale przecięty jes t 
pochwą metalową, w której osadzony jes t 
termometr. Jakąkolw iekby . była tem pera
tura powietrza otaczającego, dostrzeżemy 
wkrótce powłokę rosy, jeżeli ponad cieczą 
przeprowadzać będziemy prąd  powietrza za
pomocą pompki ręcznej P.

Na fig. 2 widzimy szczelinę oświetloną 
przez lampę P ; gdy do obserwacyi pierście
ni używamy takiej szczeliny, występują b ar
wy bardzo świetne w chwili ukazania się 
najlżejszej powłoki rosy. Zarówno obserwa- 
cyją tę ja k  i odczytywanie term om etru, do
konywać można zdaleka zapomocą lunety.

Oba powyższe hygrom etry tem się tedy 
różnią, że w pierwszym z nich term om etr 
umieszczony je s t bespośrednio w cieczy, lu
bo pogrąża się w niej niewiele, gdy w d ru 
gim oddzielony jest od niej powloką meta
lową. Aby uwidocznić błąd, jak i popełnić 
można przy używ aniu hygrom etrów , któ
rych term om etry pogrążone są w cieczy, 
p. Bourbouze do drugiego ze swych przy
rządów, oprócz term om etru umieszczonego 
w pochwie m etalowej, w prow adził drugi 
jeszcze termometr, którego zbiornik zanu
rzony był bespośrednio w eterze. P rzy  
przeprowadzaniu prądu  powietrza okazało 
się, że term om etr zmoczony opada prędzej 
lub wolniej, stosownie do tego, czy zbiornik 
jego  więcej lub mniej zanurzony je s t w cie
czy; zawsze jednak  stoi on o kilka stopni ni
żej, aniżeli term om etr, k tóry  wskazuje tem
peraturę powłoki metalicznój w chwili uka
zywania się osadu rosy.

Zasługuje też na uwagę doświadczenie 
p. Bourbouze, którem  okazał, że rosa osiada 
prędzej na szkle, aniżeli na m etalu w hy- 
grometrze Regnaulta. W  rurce tego osta-O ~ O
tniego hygrom etru, zawierającej eter, umie
szczono dwa term om etry t' i t" (fig. 3); zbior
nik  t' bardzo mało lub wcale w cieczy się 
nie zanurza, zbiornik t" jes t w niej zupełnie 
pogrążony; jeżeli w tedy ponad powierzchnią 
eteru przeprowadzimy prąd pow ietrza, oka
zuje się, że term om etr t1 opada daleko prę
dzej aniżeli t", a rosa ukazuje się wcześniej 
na małem zwierciadełku M, osadzonein na 
rurce szklanej, aniżeli na zw ierciadełku M'
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umieszczonym na dolnym naparstku meta
lowym.

Zarówno hygrom etr Regnaulta ja k  i Da- 
niella, jako punkt rosy dają tem peraturę, 
przy której rosa osiada na powłoce metalo
wej, którą zbiornik eteru otoczonyjest w dol
nej swej części; z doświadczenia p. Bour
bouze wnosić tedy można, że przy posługi
waniu się powyższemi hygrometrami, za 
punkt rosy przyjmowano tem peraturę zbyt 
wysoką.

Od tego błędu w każdym razie wolny jest 
psychrom etr Augusta, najczęściej dotąd uży
wany do oznaczania wilgotności powieti-za, 
i przyjęty na stacyjach meteorologicznych 
Sekcyi Cukrowniczej Towarzystwa popiera
nia przemysłu i handlu. Psychrom etr oce
nia wilgotność z różnicy tem peratur term o
m etru suchego i wilgotnego; im suchszem 
je s t powietrze, tem prędzej paruje woda ze 
zwilgoconej tkaniny, otaczającej kulkę te r
m om etru i tem też znaczniej term om etr ten 
opada; im przeto większą jes t różnica tem
peratu r termometru suchego i wilgotnego, 
tem suchszem jest w danej chwili powietrze, 
a odpowiedni stopień wilgotności z zaobser
wowanych tem peratur odczytać można w ta
blicach. I  użycie jednak  psychrometru wy
m aga pewnych osrożności, na które uwagę 
zwraca instrukcyja, załączona do jednego 
z ostatnich num erów naszego pisma.

Jako ciekawą wzmiankę historyczną przy
toczyć tu  możemy, że najdawniejszy hygro
m etr urządzony był przez słynną akademiją 
del Cimento według wskazówek księcia F e r
dynanda II. S tary ten przyrząd znajdował 
się na wystawie aparatów naukowych w Lon
dynie 1876 r., przedstaw iał on naczynie stoż
kowate, napełnione wodą powstającą ze sto
pienia lodu, na oziębionym w ten sposób 
stożku osiadała skroplona pai-a otaczającego 
powietrza i spływała do rury, w której ilość 
je j oceniać można było. Jakkolw iek niedo
kładnym  był ten pierwszy hygrom etr, wska
zuje on, że ówcześni uczeni włoscy stanęli 
w sprawie tej odrazu na gruncie naukowym, 
gdy następnie przez długi czas starano się 
budowę tych przyrządów opierać na zasto
sowaniu substancyj hygroskopijnych, t. j . 
pochłaniających wilgoć powietrza. Z mnó
stwa tego rodzaju pomysłów, największy 
rozgłos zdobył i najdłużej utrzym ać się zdo

WSZECHŚWIAT.
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łał hygrom etr włosowy Saussurea. Dziś ma 
on historyczne ju ż  tylko znaczenie; przed 
kilku jednak łaty na tejże zasadzie urządził 
hygrometr włosowy Koppe; przy wprowa
dzonych tam ulepszeniach, przyrząd ten mo
że być dosyć użytecznym, a kompetentni 
meteorologowie polecają, go do użycia obok 
psychrometru Augusta, dla -wzajemnej kon
troli.

WSPÓŁKA

G R Z Y B ł  Z K O R Z E N I E M
podał 

S . ( iro sg lik .

W  roku 1875 Sandebeck, badając przed
rostek Skrzypów (Equisetaceae), zauważył 
w jego korzonkach obecność grzyba, który 
pod nazwą Pythium  Equiseti opisał w „Bei- 
ti-age zur Biologie der Pfłanzen“ (1875). 
Podobne zjawisko obserwowali przed nie
dawnym czasem niezależnie od siebie pp. 
Bruchmann i Treub we włoskach korzonko
wych przedrostka widłaków (Lycopodia- 
ceae), a ponieważ zauważony przez nich 
grzyb, również do rodzaju Pythium  należą- 
ey, gospodarzowi swemu żadnej nie wyrzą
dza szkody, autorowie doszli do wniosku, że 
zjawisko to należy poczytywać za współkę, 
podobną do tej, jak a  istnieje pomiędzy grzy
bami a wodorostami w celu utworzenia po
rostu, że grzyb ten powinien być raczej za 
towarzysza pożytecznego, aniżeli za paso
rzyta uważany, że odgrywa on ważną rolę 
przy odżywianiu wspomnianych roślin ').

U  wyższych roślin podobną współkę grzy
ba z korzeniem, zauważył poraź pierwszy 
dr Franciszek Kamieński 2) w roku 1882.

') Porówn. artykuł mój: O budowie i rozwoju 
przedrostka -widłaków, zamieszczony w N r 21 
Wszechświata z r. b.

*) Les organes vegetatifs du Monotropa hypopitys 
L., Cherbourg 18°2. Por. N r 40 Wszechświata z r. b. 
str. 638.

Badania mikroskopowe wykazały, że grzyb, 
którego określenia autor nie podaje, pokry
wa korzonki korzeniówki (Monotropa hy
popitys L .) w postaci pochewki, dochodzą
cej do czapeczki korzonkowej, niezapusz- 
czając się wszakże w tkankę korzenia, co 
dowodzi, że grzyb ten nie żyje pasorzytnie 
na korzeniach korzeniówki. A utor przy
puszcza, że korzeniówka przyjm uje pokar
my za pośrednictwem grzyba, który czerpie 
pożywienie z gruntu i udziela je  przez dy- 
fuzyją komórkom korzenia, w zamian zaś 
za to korzeniówka dostarcza grzybowi sto
sownego pomieszczenia, dzięki któremu ten
że ma możność rosszerzania się na znacznej 
przestrzeni.

K w estyja w mowie będąca, posłużyła nie
dawno prof. B. Frankow i za przedmiot 
szczegółowych badań, które doprowadziły 
go do iladzwyczaj ciekawych rezultatów. 
F rank  zauważył, że system korzeniowy wie
lu roślin, głównie zaś miseczkowatych (Cu- 
puliferae) pozostaje w ścisłym związku 
z grzybnią, która według niego przyjm uje 
na siebie czynność odżywiania tych roślin 
sokami, znajdującemi się w ziemi. Ostatnie 
rozgałęzienia korzeni dębu, buku, leszczy
ny i kasztana, które to drzewa autor pod 
tym względem zbadał, oplatane są nieprzer- 
wanem pasmem grzybów, tworzących ro
dzaj bezbarwnego lub na kolor ciemnobru
natny zabarwionego miękiszu (pseudopa- 
renchymy). Miękisz ten przylega ściśle do 
naskórka korzonków i zapuszcza pomiędzy 
jego komórki strzępki, które wszakże loku
ją  się w samej błonie komórek, niewcho- 
dząc do ich wnętrza. Takie połączenia ko- 

| rzeni z grzybami nazywa F rank  korzeniami 
; grzybnemi (Pilzwurzel) czyli mycorhizą. 
i Najczęścićj z powierzchni mycorhizy wy

chodzi niegęsta warstwa nici, jako  przedłu
żenie samych grzybów, nici te zaś niekiedy 
mocno się w ziemi rozgałęziają, co szcze
gólnie można zauważyć w miejscowościach, 
obfitujących w trufle.

Grzyb pokrywa korzeń do samego wierz
chołka wzrostu i rośnie wraz z korzeniem. 
W szakże w części rosnącej grzyb i korzeń 
nie są z sobą złączone organicznie, zrastanie 
się ich następuje w miejscu, gdzie wzrost 
na długość ustaje. Pow stała z tego połącze
nia mycorhizą może wegietować przez lat
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kilka, najczęściej jed n ak  istnieje czas k ró t
ki, poczem ginie, ustępując miejsca no- 
wotworzącym się korzeniom grzybnym. 
Stąd na starszych częściach korzeni pochew
ka grzybna ulega zanikaniu.

Badając sposób powstawania korzeni grzy
bnych, zauważył F ran k , że u zarodków 
drzew, w mowie będących, korzenie są zu 
pełnie wolne od grzybów. W  miarę jednak  
silniejszego rozwoju korzeni' bocznych, na 
ostatnich występują krótkie, silnie się roz
gałęziające korzonki, na których stopniowo 
nasiadają grzybki, znajdujące się w ziemi 
i coraz więcój je  oplatają. Ciekawą jest 
rzeczą, że proces ogrzybienia korzeni nastę
puje u różnych roślin z różną szybkością.
U  grabu (C arpinusB etulus) np. ogrzybienie 
występuje bardzo prędko, albowiem już  
u jednorocznych egzemplarzy cały korzeń 
przekształcony jes t w m ycorhizy,x podczas 
gdy dw uletnie dęby posiadają jeszcze ko
rzonki wolne od grzybów, tu  zatem wspo
mniany proces odbywa się daleko opie
szałej.

Mycorhizy występują głównie w górnych 
warstwach humusowych lasów, zwłaszcza 
zaś w okolicach obfitujących w trufle, skąd 
też autor wnioskuje, że grzyb, tworzący 
z korzeniem mycorhizę, przedstawia zape
wne gatunek trufla, bliższego jed n ak  okre
ślenia F ran k  nie podaje, ponieważ nie udało 
mu się obserwować owoców jego. Z do
tychczas zbadanych roślin nie znalazł autor 
mycorliiz unaciowatych, ja k  szczawik (Oxa- 
lis), szczyr (M crcurialis) i in., również nic 
znajdują się także u  większości drzew, na- j 
tomiast występują stale u wszystkich mi- | 
seczkowatych (Cupuliferae): C arpinus Be- 
tulus, Corylus avellana, Fagus sylvatica, J 
Castanea, Quercus pedunculata, sessiliflora, j 
rubra; u wierzbowatych (Salix viminalis, j 
S. caprea, S. aurita) w pewnych miejscowo- j 
ściacli korzenie posiadały mycorhizy, w in- j 
nych zaś nie; z szyszkowych zaś korzenie ci
su zwyczajnego (Taxus baccata), jałow ca 
pospolitego (Juniperus communis), modrze
wia zwyczajnego (L arix  europaea) wolne 
były od grzybów, podczas gdy korzenie so
sny i jod ły  po większej części je  posiadały. 
Stąd wyciąga F ran k  wniosek, że mycorhizy 
przedstawiają szczególną własność misecz- 
kowatych i mogą służyć za kryteryjum  sy

stematyczne tej rodziny. Na tej też zasa
dzie autor wnioskuje o pokrewieństwie Sa- 
licineae i Coniferae z roślinami miseczko- 
watemi i odrzuca pokrewieństwo tych osta
tnich z Betulaceae, przez nowszych syste
matyków przyjęte.

Hodując jednoroczne okazy buku, które
go korzenie posiadały już  mycorhizy, w wo
dzie, zawierającej niezbędne dla rośliny so
le mineralne, F rank  przekonał się, że nowo- 
tworzące się korzonki niezupełnie w my
corhizy się przekształcają, aż nareszcie zja
wiają się i takie korzonki, które są zupełnie 
od grzybów wolne; dąb zaś hodowany w pły
nie odżywczym od samego kiełkowania, nie 
posiadał wcale śladów mycorhiz. Doświad
czenia te dowodzą, że grzyb, tworzący z ko
rzonkami mycorhizy, ma swoje siedlisko 
w gruncie, skąd się na korzenie roślin prze
nosi. Roślina może wprawdzie istnieć i bez 
grzyba, lecz obecność tego ostatniego zdaje 
się według F ranka wpływać korzystnie na 
jój rozwój, samodzielne zaś istnienie grzyba 
jest, jak  wykazała sztuczna hodowla, wprost 

] niemożebne. Stosunek zatem grzyba i ko- 
! rżenia jest taki sam, jak  u  porostów, albo

wiem i tu  grzyb bez wodorostu istnieć nie 
może, podczas gdy wodorost zdolny jest do 
samodzielnego życia. Jak  u porostów, tak 
też w mycorhizach, grzyb przedstawia or
gan bardzo pożyteczny dla rośliny, współ- 
ka ta  bowiem prowadzi do podziału pracy, 
polegającego na tem, że grzyb pobiera 

I z gruntu  wodę i sole mineralne, a dostar
czając tych artykułów  żywności roślinie, po 
siadającej chlorofil, otrzymuje w zamian 
bezpłatne pomieszczenie i pokarm organi
czny, którego sam nie je s t w stan ie  sobie 
przygotowywać.

W skutek wspólnego pożycia korzeni 
z grzybami, następują w pierwszych pewne 
zboczenia, mianowicie mycorhizy rosną 
w długość bardzo powoli, są zatem krótsze 
i grubsze od korzonków normalnych, a nad
to silniej się rozgałęziają. Zmiany te wszak
że uw aża prof. F rank  jak o  przystosowanie 
do odmiennych warunków życia, niepoczy- 
tując ich bynajmniej za chorobliwe.

Na posiedzeniu Towarzystwa Ogrodni
czego, odbytem w W arszawie, w dniu 17 
W rześnia r. b., zakomunikował d r Kamień-
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ski '), że badając podczas wakacyj, korzenie 
miseczkowatych, przekonał się, że grzyb 
zmienia tu  zawsze korzeń chorobliwie, skąd 
wnosi, że żywienie się zapomocą grzyba, 
o którem mówi F rank , jest niemożliwe.

Grzyb tutaj jes t pasorzytem, a zatem zja
wisko obserwowane przez F ranka w korze
niu roślin miseczkowatych, nie ma nic wspól
nego ze zjawiskiem, jak ie  zauważył p. K a
mieński u Monotropa hypopitys, gdzie we
dług- niego istnieje prawdziwa symbijoza 
między grzybem a korzeniem. K to z tych 
dwu uczonych ma słuszność, mogą tylko 
dalsze badania rosstrzygnąć.

Pracę swoję pod tytułem  „U eber die auf 
W urzelsymbiose beruhende E rnahrung ge- 
wisser Baume durch unterirdische P ilze“, 
umieścił prof. F ran k  w trzecim tomie tego
rocznych Berichte der deutschen botanischen 
Gesellschaft in Berlin.

BADANIA
N A D

TĘ TN IĄ C YM  ZBIO R NIK IEM  W YM OCZKÓ W
przez 

2 5 . F i s z e r a .

Z prac Instytutu Zeslggicaaege we Lwowie.

(Dokończenie).

Oddając się od pewnego czasu badaniu 
niższych organizmów, zwłaszcza tyle zajmu
jących wymoczków, miałem sposobność zro
bienia kilku spostrzeżeń, które może do no
wych rezultatów nie doprowadzą, lecz mo
gą posłużyć do rozjaśnienia tych zawiłych 
zagadnień.

Co do pierwszego pytania, czy tętniący 
zbiornik jes t otoczony własną błonką lub

')  Por. sprawozdanie w Nr 40 Wszechś w. z r. b.
str. 038.

nie, powszechne panuje przekonanie, że 
błonki tej niema. Przeciwnicy opierają się 
prawie wyłącznie na twierdzeniu C lapare- 
dea i Lachmana, że cząstki pokarmu napie
rające podczas przejścia przez ciało wy
moczka na powierzchnię wakuoli, wprawdzie 

ją  wgniatają, nigdy jednak nie dostają się 
do wnętrza.

Zjawisko to wytłumaczył dostatecznie 
Stein i wykazał, że fakt ten wcale istnienia 
odrębnej ściany nie dowodzi; nadto przyta
cza on, że wcwnąrz kanałów zbiornika 
u Stylonychia widział cząstki spożytego po
karm u. Clapar&de i Lachman mieli nawet 
widzieć dokładnie podwójne kontury błonki 
otaczającej zbiornik u Enchelyodon faretus 
i podają jej grubość na 0 0013 mm. Mimo 
powagi, jakiźj ci badacze w świecie nauko
wym używają, opisane spostrzeżenia nie zo
stały potwierdzone.

Tego samego zdania jest także Zenker, je 
dnak twierdzenia swego żadnemi dowodami 
nie uzasadnia. Prof. W rześniowski uważa 
tętniącą wakuolę jako zwyczajną lukę w pa- 
renchymie i podaje bardzo ciekawe spostrze
żenia dotyczące Enchelyodon faretus, które 
braku granicznej błony napewno dowodzą. 
Spostrzegł on mianowicie, że w chwili, gdy 
wakuola zaczyna się wypróżniać, na j<5j  po
wierzchni powstają liczne małe kropelki, 
które się poczęści ze sobą zlewają, tak  że 
w chwili gdy pierwotna wakuola zupełnie 
znika, na jćj miejscu pozostaje kilka dro
bniejszych kropel. Te zlewają się nastę
pnie ze sobą i dają początek nowemu zbior
nikowi, którego tętnienia odbywają się 
w wyż opisany sposób.

Podobne spostrzeżenia zrobiłem na wy
moczku z rodzaju Aspidisca. Aspidisca 
lynceus posiada trzy wakuole. Z tych j e 
dna największa jes t umieszczona na prawo 
od gęby i tętni regularnie w równych od
stępach czasu. D ruga mało co mniejsza, 
nieco ku tyłowi ciała wysunięta, tętni na 
przemian z pierwszą. Trzecia mniój więcej 
pośrodku położona i najmniejsza, odbywa tę
tnienia nieregularnie i o wiele rzadzićj niż 
obie główne. W szystkie trzy gruszko wato 
wydłużają się podczas skurczu, zwracając 
węższy koniec ku powierzchni ciała, co 
zdaje się dowodzić, że zawartość swą na ze
wnątrz wylewają.
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W  chwili, kiedy główna przednia wakuo
la, zbliża się do maximum wypełnienia, na 
krótki czas przed rospoczęciem skurczu po
wstaje obok niej m aleńka, początkowo ledwo 
dostrzegalna kropelka, która się ustawicz
nie powiększa, w miarę ja k  się główna wy
próżnia, a tem samem pomniejsza. Ta k ro
pelka czyli wakuola poboczna, doszedłszy 
do pewnych rozmiarów, lekko wydłuża się 
w kierunku głównej, prawie je j dotyka, lecz 
zawsze jest oddzielona delikatną warstew 
ką pierwoszcza i nigdy się z nią nie łączy. 
W  chwili kiedy główny zbiornik tętniący zu
pełnie znika, ustaje ciśnienie, jak ie  dotych
czas obie wakuole na siebie wywierały, czą
stki plazmy dzielącej je  rossuwają się pod 
naciskiem kropli przedstawiającej zbiornik 
poboczny i zawartość tego ostatniego wlewa 
się w to miejsce, gdzie przed chwilą znikła 
główna wakuola. Równocześnie zbiornik 
poboczny, jakby  uwolniony od niejednostaj
nego ciśnienia, zaokrągla się i wstępuje 
w stan szybkiego roskurczu. Zjawisko tu  
opisane dowodzi, że w tym przynajm niej 
wypadku wakuola żadnej granicznej błony 
nie posiada, w przeciwnym bowiem razie 
dla każdego świeżego zbiornika musiałyby | 
się tworzyć nowe osłony, czego przecież nie 
można przypuścić.

Poboczna wakuola może być szczątkiem 
lub organem analogicznym promienisto ros- 
chodzących się kanałów u Param ecium , 
szczególniej pod względem stosunku do głó- 
Avnego zbiornika.

D r W ielo wiej ski zwrócił moją uwagę na 
zachowanie się kanałów u Param ecium  au- 
relia w chwili zniknięcia tętniącego zbiorni
ka. Stein i przeważna część dzisiejszych 
badaczy je s t tego zdania, że promieniste ka- j 
nały nabrzmiewają dopiero w chwili, gdy 
zawartość wakuoli zostanie wydaloną, że za- j  

tem część cieczy przechodzi napow rót do 
kanałów, a z nich do wnętrza ciała. O ile i 
mogłem rzecz zbadać, u wspomnianego w ła- ! 
śnie Param ecium  aurelia i B ursaria zacho
wanie się kanałów je s t odmienne. Jeżeli ; 
badany osobnik, obracając się koło dłuższej 
osi ciała, przybiera takie położenie, że tę
tniąca wakuola znajduje się pod spodem, 
a więc będziemy w nią spoglądali wów
czas przez przejrzyste ciało wymoczka, do
strzeżemy delikatne zaledwie widzialne ka

naliki, promienisto roschodzące się z wa
kuoli, daleko w protoplazmie rospostarte 
ju ż  w chwili, gdy zbiornik dosięga szczytu 
rosszerzenia się.

K anały zaczynają się wśród cząstek pa- 
renchymy, a kończą się zgrubieniami w pe- 
wnem oddaleniu od powierzchni zbiorni
ka. Te nabrzmienia końcowe zbliżają się 
ku sobie aż do chwili, gdy główna wa
kuola, całkowicie wypełniwszy się, nagłe się 
wypróżnia. Jednocześnie końce kanalików 
posuwają się ku sobie, aż do wzajemnego 
zetknięcia się, szybko nabrzmiewają i wre
szcie stopniowo zlewają się ze sobą, dając 
tym sposobem początek nowemu zbiorni
kowi.

W  tem stadyjum można z całą dokładno
ścią spostrzegać, jak  się dwa zgrubienia, 
łącząc z sobą tworzą jednę wydłużoną 
z wewnętrznej strony nieco wgiętą bańkę 
z dostrzegalnemi jeszcze kanalikami w głębi 
parenchymy. Gdy się wszystkie nabrzmie
nia ze sobą zleją, przewody doprowadzające 
na jak iś czas znikają, a ostateczne wypeł
nienie zbiornika odbywa się już z warstw 
pierwoszcza, bespośrednio obok wakuoli po
łożonych.

Z faktu zlewania się z sobą pojedyńczych 
kanałów, można wyprowadzić ważne wnio
ski, przedewszystkiem zaś, że tętniący zbior
nik jes t prawdziwą wakuolą, t. j .  przestrze
nią wyżłobioną wśród cząstek parenchymy, 
a bespośredniem przeznaczeniem zbiornika 
je s t gromadzenie pewnej cieczy zawartej 
w ciele wymoczka.

Trudniejszą będzie odpowiedź na drugie 
pytanie, mianowicie czy tętniący zbiornik 
otw iera się na zewnątrz lub też jes t orga
nem zamkniętym we wnętrzu ciała. W  tym 
względzie różnią się zapatrywania poszcze
gólnych badaczy. Oskar Schmidt pierwszy 
dostrzegł u Paramecium aurelia i Cyrto- 
stomum leucas obemość przewodu prowa
dzącego ze zbiornika na zewnątrz, lecz Lie- 
berkuhn, Lachmann, Claparede, idąc za 
przykładem  Siebolda, zaprzeczyli istnieniu 
przewodu.

Nie ulega wątpliwości, że wykazanie prze
wodu którym by wakuola zawartość swą na 
zewnątrz wylewała, niemałe przedstawia 
trudności i u  większej części gatunków do
tychczas się nie powiodło. Natomiast u Avie-
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lu wymoczków przewód niezaprzeczenie 
istnieje.

U  Paramecium aurelia obróconego ku 
patrzącemu tą stroną ciała, na której znaj
duje się warstewka parencliymy, ogranicza
jąca wakuolę od zewnątrz, z łatwością do
strzegamy w samym środku zbiornika jasną 
plamkę, k tóra niewątpliwie jest najsłabszem 
miejscem zewnętrznej osłony, a w danym 
razie otworem, wyprowadzającym na ze
wnątrz zawartość wakuoli.

W ielu uważa za dowód świadczący prze
ciw istnieniu wyprowadzającego przewodu

wymiana płynów odbywa się wewnątrz cia
ła, między wakuolą i parenchymą.

Zenker ze swej strony podaje spostrzeże
nia, mające dowodzić ujścia zbiornika na 
zewnątrz, dokonane na Actinoplirys Eichhor- 
nii i na Paramecium  aurelia. U  Actino- 
phrys podczas rosszerzenia zbiornika, jego 
otwór jes t zamknięty cieniutką błonką, któ
ra pęka w chwili najsilniejszego naprężenia 
wakuoli i tworzy szparę, przez którą się 
ciecz wylewa. Zenker miał nawet widzieć 
migotanie błonki poruszanej przez prąd wy- 
strzykiwanej wody. U  Paramecium otwór

3 2

Param ecium aurelia, znacznie powiększone:
1 . Górny zbiornik w chwili największego rosszerzenia (w), naokoło 

niego wąskie kanały. Dolny zbiornik niewidoczny spowodu zniknię
cia; naokoło miejsca w którem się znajdował, widać kanały z rossze- 
rzonemi dośrodkowemi końcami.

2 . v' kanały otaczające miejsce w którem się znajdował zbiornik, 
obecnie skutkiem skurczenia niewidoczny; v zbiornik znikający, 
n jądro.

3. Kanały otaczające zbiornik, przedstawione w chwili zlewania się 
rosszerzonemi końcami dośrodkowemi dla utworzenia nowego zbior
nika.

zbiornika tę okoliczność, że podczas skur
czu zbiornika nie widać żadnego ruchu czą
stek w graniczącój warstwie wody. Słu
sznie jednak zaznacza Zenker, że prąd po
wstający w chwili wypróżnienia się zbiorni
ka zbyt jest słabym,by mógł podobne zjawi
sko wywołać, tem bardziej, że zawartość 
wakuoli pochodzi z otaczającego środka, za
tem równej a przynajmniej prawie równej 
jest gęstości.

Brass obserwował u amoeb wypróżnianie 
na zewnątrz zbiornika tętniącego, lecz wy
chodząc z ogólnej zasady, jest zdania, że

zbiornika zamyka ciągli wa substancyja, któ
ra  się w czasie skurczu przerywa i otwiera 
ujście zbiornika.

Jakkolw iek wszystkie spostrzeżenia sto
sują się do kilku tylko gatunków, pomimo 
to z analogii rzeczy przypuścić należy, że 
i u innych wymoczków między zbiornikiem 
a otaczającym środkiem istnieje pewna ko- 
munikacyja i tą drogą zawartość wakuoli 
wydostaje się na zewnątrz.

W ypróżnianie się zbiornika z całą dokła
dnością spostrzegałem u Aspidiski. P od
czas i'oskurczu zbiornika nie widać żadne
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go połączenia wakuoli z błoną otaczającą 
ciało, lecz w chwili skurczu wyraźnie spo
strzegać się daje przewężenie się zbiornika 
ku zewnętrznej osłonie, co dowodzi, że tędy 
właśnie ciecz wylewa się z wakuoli. Wobec 
tych wszystkich spostrzeżeń i faktów uwa
żać muszę za niezbędny postulat istnienie 
komunikacyi bespośredniój zbiornika z wo
dą otaczającą ciało wymoczka.

Pozostaje do rosstrzygnięcia ostatnie py
tanie co do fizyj o logicznego znaczenia tę
tniącego zbiornika. Uwzględniwszy niskie 
stanowisko, jak ie  grom ada wymoczków zaj
muje na gienealogicznem drzewie organiz
mów, nie można się spodziewać, by najdo
kładniejsze nawet i najobszerniejsze bada
nia zdołały wykazać, że tętniący zbiornik 
je s t organem pełniącym jakąś szczególną 
funkcyją, podobnie ja k  organy zw ierząt 
wyższych. Zasada podziału pracy, cechu
jąca  coraz to wyższe jestestw a organiczne, 
zbyt małe może mieć tu  zastosowanie, by 
mogła doprowadzić do takiego wyróżnienia 
w protoplazmie. Jakkolw iek  więc zdania 
badaczy co do tój ostatniej kwestyi znacznie 
się różnią, jednak  w samej rzeczy o tyle są 
słuszne, że każda niemal funkcyją przypisy
wana zbiornikowi w pewnym względzie 
jest jego udziałem. W szystkie badania do
prowadzają do trzech wniosków: że zbior
nik służy do oddychania, krążenia lub wy
dzielania. Procesy te i odpowiednie organy 
tak są ściśle z sobą złączone, że nie można 
pomyśleć o jednym  z nich wyłącznie, że or
gan pełniący jednę z tych funkcyj je s t ty l
ko dopełnieniem dwu innych. Niedziw 
więc, że w organizmie tak  niskim ja k  wy
moczek, trzy te procesy odbyw ają się w je 
dnym i tym samym organie, który wyróżnił j  

się z protoplazmy obok jąd ra , będącego ' 
w najbliższym związku z kwestyja rozrodu 
i obok rzęs będących organami miejscozmien- j  

ności. Ze większość badaczy tego samego 
je s t przekonania, najlepiej przekonywa oko- | 
liczność, że prawie wszyscy, pod względem i  

fizyj ologicznym, porównywają tętniący zbior
nik  z układem  tak  zw anych kanałów wo- i  

dnych u wrotków (Rotatoria), a wiadomo, [ 
że kanały te tak dobrze pełnią funkcyją od
dychania ja k  i wydzielania. Gdy jednak  j  

w ciele wymoczków dostrzegać się daje pe- | 
wne, chociaż słabe, zastosowanie zasady po- 1

działu pracy, można przypuścić, że pewna 
funkcyją bierze nad innemi przewagę, dając 
niejako impuls do późniejszego rozdzielenia 
się na poszczególne organy.

Zapatrywania badaczy różnią się ze wzglę
du na pytanie, która czynność tętniącego 
zbiornika ma nad innemi przewagę. W ię
kszość uważa zbiornik jako  organ wydziel- 
niczy, proces zaś oddychania usuwa na dru
gi plan i mieści go w całym miąszu ciała 
wymoczków. Tylko Oskar Schmidt i Zen- 
ker przyznali oddychaniu pierwszeństwo, 
lecz spostrzeżenia, jakie Zenker przytacza 
dla uzasadnienia swego twierdzenia, nicze
go właściwie nie dowodzą. Zapatrywania 
jego  tembardzicj mogą wzbudzić nieufność, 
że usiłując wytłumaczyć mechanizm kurcze
nia się zbiornika, ucieka się do niczem nie 
uzasadnionej hipotezy pewnego, że tak po
wiem, powinowactwa wyboru między pro- 
toplazmą i otaczającą ją  wodą w tlen bo
gatą.

Na takie wywody Zenkera niewiele zwró
cono uwagi, do tego stopnia, że nawet nie
które spostrzeżenia, rzeczy wiście godne uw a
gi, wnet poszły w zapomnienie i prawie ogól
nie uznano tętniący zbiornik za organ wy- 
dzielniczy.

Podczas swych studyjów nad wymoczka
mi zwróciłem uwagę na dziwne zachowanie 
się wymoczków, a szczególniej ich zbiorni
ków, gdy zwierzęta pozostawały dłuższy 
czas na szkiełku podstawowem w małej kro
pli wody i tu, dla braku potrzebnego tlenu, 
zwolna słabnąc, ginęły i poczynały się ros- 
padać. Zachowanie się wymoczków łatwo 
mogło w takim razie wzbudzić przekonanie, 
jakoby tętniący zbiornik był raczej w bli
skim związku z procesem wymiany gazów, 
niż organem, służącym do wydzielania płyn
nych produktów ekskrecyjnych. By się 
o tem ostatecznie upewnić, przedsięwziąłem 
cały szereg doświadczeń w tym kierunku, 
a których rezultaty są w krótkości poni
żej przedstawione.

Chodziło mi głównie o to, aby wykazać, 
jak i właściwie zachodzi stosunek między za
chowaniem się tętniącego zbiornika a ilością 
tlenu zawartego w wodzie, otaczającej wy
moczka. Za przedmiot badań obrałem ga
tunki najobficiej zaludniające akw aryja na
szego instytutu, jak  Stylonychiam ytilusipu-
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s tu la ta , Chilodon cucullus, Pleuronema 
chrysalis, Paramecium  aurelia, Aspidisca 
i Acineta mystax. Inne rodzaje, sporady
cznie tylko występujące i pokrótce badane, 
te same dały rezultaty. Bieg doświadczeń 
był następujący:

Indywiduum, pochwycone zapomocą wło- 
skowatój rureczki, przenosiłem do kropli 
wody, umieszczonej na podstawo wem szkieł
ku. W oda była zupełnie wygotowana, t. j. 
przez pewien czas ogrzewana do 10 0 °, nastę
pnie ochłodzona, a więc pozbawiona tlenu. 
W raz z przesiedlonem zwierzęciem dosta
wała się także cząsteczka wody, zawierają
cej tlen, który przez jakiś czas wystarczał 
do utrzym ania życia badanego wymoczka. 
W net jednak można było dostrzedz wyraź
ne zmiany, jak im  zbiornik ulegał w tak 
zmienionych warunkach. Zwierzę wypły
wało na sam brzeg szkiełka nakrywkowego, 
widocznie szukając wyjścia z niemiłego dla 
siebie położenia, lub trzym ało się bańki po
wietrza zamkniętego pod szkłem, niewąt
pliwie dla uzyskania potrzebnego tlenu. 
Ruchy stawały się coraz powolniejsze, wre
szcie łokomocyja zupełnie ustawała i tylko 
rzęski gwałtownie migotały. Najdziwniej- 
szem jednak  było zachowanie się tętniącego 
zbiornika. Zamiast ustawać w tętnieniu, 
jakby  się tego można było spodziewać,przy
spieszał on swoje tętna do tego stopnia, że 
gdy w stanie normalnym w przeciągu pół 
m inuty zaledwie raz jeden wypełniał się 
i znikał, teraz zmiany te pow tarzał trzy 
i cztery razy w tym przeciągu czasu. Ten 
stan anormalny trw a nadzwyczaj krótko, 
gdyż tętnienia zaczynają się opóźniać i wre
szcie ustają zupełnie, a całe ciało ulega ros- 
padowi.

Zachowanie się to tętniącego zbiornika 
w wodzie odtlenionej, jakkolw iek jest już 
objawem stanu patologicznego, nie pozwala 
ani na chwilę wątpić o ścisłym związku jak i 
zachodzi między zbiornikiem a niezbędnym 
dla życia tlenem. Jeżeli do kropli wody, 
w której badany wymoczek w normalnych 
pozostaje warunkach, zwolna dodawać bę
dziemy wody odtlenionej, najdokładniej za
uważymy powolne przyspieszanie tętna 
w sposób wyżej opisany.

U  Paramecium gwałtownie nabrzmiewa
ją  zgrubienia kanałów promiennych, a zle-

j  wanie się ich i nowe wypełnianie szybko po 
sobie następuje, co niezaprzeczenie dowo
dzi, że zwierzę usiłuje zastąpić ubóstwo 
tlenu zwiększoną ilością pochłanianej 
wody.

Param ecium aurelia, znacznie powiększone, po
wolnie zabite kwasem mrówczanym.

n, jądro; v, i v.2 zbiorniki tętniące; w v3 widać zle
wające sig kanały; a, a, a krople protoplazmy w y
stępujące z ciała zwierzęcia.

U  Acinety zachowanie się zbiornika było 
nieco odmienne. Tętno nie stawało sięczęst- 
szem, lecz natomiast objętość zbiornika sta
wała się prawie trzy razy większą, tak, że 
ilość wyrzucanej odrazu wody zastępowała 
przyspieszone, kilkakrotne wypełnianie się 
i wypróżnianie zbiornika. W nioski, jak ie  
z tych spostrzeżeń wyciągnąć możemy, ła
twe są do zrozumienia. Gdyby tętniący 
zbiornik funkcyjonował jako organ wydziel- 
niczy, w tem znaczeniu, w jakiem  go zwy
kle pojmujemy, t. j .  gdyby płyn wypełnia
jący  zbiornik w czasie roskurczu był nasy
cony ostatecznemi wytworami sprawy od
żywiania, w takim razie brak tlenu musiał
by spowodować opóźnienie tętna zbiornika; 
gdyż niewątpliwie energija wydzielania jest 
w prostym stosunku do ilości pochłoniętego 
tlenu. Jeżeli zaś tlen zawarty w wodzie, 
a więc wdychany przez wymoczka, ze wzglę
du na jego potrzebę jes t w odwrotnym sto
sunku do masy wody zużytej na cele oddy
chania, wówczas zjawisko obserwowane sta
je  się zupełnie zrozumiałem, a fizyjologicz-
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ne znaczenie tętniącego zbiornika zupełnie 
jasnem.

Jakkolw iek przytoczone doświadczenie 
wyraźnie dowodzi zależności zbiornika od 
ilości tlenu, a więc jego związku z czynno
ścią oddychania, jednak  zbyt śmiałem było
by przypuszczenie, że czynność zbiornika 
odpowiada zadaniu płuc lub skrzeli. W  p łu 
cach lub skrzelach wymiana gazów, jako też  
przyjmowanie potrzebnego pow ietrza i wy
dzielanie zużytego, odbywa się w tem  samem j  

miejscu, gdy tymczasem tętniący zbiornik  [ 
pełni tylko drugą część funkcyi, t. j . funk- j  

cyją wydzielania na zewnątrz odtlenionćj 
wody. O rgany oddychania pośredniczą nie- | 
jak o  między organami odżywiania i wydzie
lania. Możliwem jest zatem, że w płynie, ! 
wyrzuconym przez zbiornik, grom adzą się 
także wydzieliny, pochodzące z wymiany 
m ateryi w ciele wymoczka.

W obec tych faktów, przedstawiłaby się 
sprawa oddychania u  wymoczków w nastę
pujący sposób:

W oda, wprowadzona przez otw ór gęby do 
wnętrza ciała, rozdziela się wśród cząstek 
protoplazmy, opływa je , oraz obmywa grud
ki spożytego pokarm u i oddaje zaw arty j  

w nićj tlen najbliższym warstewkom proto
plazmy, poczem staje się dla organizmu 
zbyteczną i musi być na zewnątrz wydalo
ną, aby ustąpić miejsca napierającym  cząst
kom świeżej wody. Zużyta woda gromadzi 
się zatem w przypuszczalnych kanalikach 
i, ustępując coraz dalej, tw orzy w pewnem 
miejscu rosszerzenia początkowo nieznaczne, 
lecz stopniowo nabrzmiewające. Nagrom a
dzona większa ilość wody zlewa się nastę
pnie w jedno miejsce i tworzy zbiornik tę
tniący, a następnie, wskutek kurczenia się 
otaczającej warstwy protoplazm y, zostaje 
odpowiednim otworem na zewnątrz wyrzu
coną.

Do chwili, kiedy zbiornik całkowicie się 
wypełnia, proces wzajemnej wymiany mię
dzy wodą świeżą i zużytą zupełnie je s t zro- j  

zumiały. Tu jednak  powstaje nowa kwe- 
styja do rozwiązania, mianowicie jak i me- 
chanizm utrzym uje zbiornik w tak regular
nym ruchu? gdzie należy szukać przyczyny 
tętnienia? Najprawdopodobniej w w ar
stwach bespośrednio otaczających zbiornik. 
W prawdzie w tem miejscu niemożna dopa- l

trz jć  żadnego wyróżnienia, lecz na razie dla 
wytłumaczenia podobnego zjawiska m usi
my przypuścić istnienie jakiegoś kurczliwe
go pierścienia protoplazmy. Kwestyj a ta, 
najmniej dotychczas zbadana, musi pozostać 
nierosstrzygniętą do czasu, kiedy bliższe ba
dania zdołają rosstrzygnąć i to ostatnie py
tanie dotyczące tętniącego zbiornika.

DWUTLENEK WĘGLA

W  GOSPODARSTWIE PRZYRODY
według

E b e m i a y e r a
napisał

i m : , ze1! .

(Dokończenie).

Na podstawie swych doświadczalnych 
prac nad rospuszczalnością węglanu wapnia 
w wodzie, zawierającej kwas węglany, T. 
Schlosing uważa morze za potężne źródło 
i za regulator dw utlenku węgla w atmosfe
rze. Pomiędzy morzem a znajdującem się 
ponad niem powietrzem istnieje ciągła wy
miana tego gazu w ten sposób, że najm niej
sze osłabienie prężności dwutlenku węgla 
w powietrzu pociąga za sobą roskład od
powiedniej ilości rospuszczonej w morskiej 
wodzie kwaśnej soli węglanu wapnia, wsku
tek czego t. zw. napół-związany dwutlenek 
węgla (z połowy kwaśnej soli) zostaje uwol
niony, a jednocześnie opada nierospuszczal- 
na obojętna sól węglanu wapnia. Gdy zaś 
ilość dw utlenku węgla w powietrzu wzra
sta, w takim razie woda morska pochłania 
go, tworząc znów rospuszczalną sól kwaśną. 
I  tu  wielką rolę odgrywa tem peratura. Im 
zimniejszą jest woda, z tem większą trudno
ścią zostaje uwolniony dw utlenek węgla 
z kwaśnej soli morskiej, gdy przy tempera- 

I turze wyższej roskład ten łatwiej i prędzej 
następuje.

Ponieważ na półkuli południowej wsku
tek ogromnej rozległości lodników bieguno
wych tem peratura wody morskiej aż do pe-
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wnej odległości od bieguna jest stosunkowo 
niską, powinno więc powietrze nad morzem 
otrzymywać mniej dwutlenku węgla, niż 
w pasach cieplejszych. A. M untz i E. A u- 
bin w tem szukają przyczyny dla objaśnie
nia mniejszej ilości kwasu węglanego w at
mosferze półkuli południowej.

Jednak zaznaczyć musimy, że brak jesz
cze dostatecznej ilości danych do osądzenia, 
czy ta  teoryja Schlosinga odpowiada rze
czywistości.

Istnieje jeszcze jedno źródło, dostar
czające wprawdzie atmosferze znacznie 
mniej niż powyższe dwutlenku węgla, które
go jednak pominąć nie chcemy. Wszędzie, 
gdziekolwiek substancyje organiczne, zw ła
szcza szczątki roślinne, ulegają roskładowi 
pod wodą, bez przystępu powietrza, np. na 
dnie jezior, stawów, błot, tworzy się niewie
le dw utlenku węgla, lecz za to w znacznej 
ilości węglowodór (gaz błotny), który latem 
wydobywając się na powietrze, występuje 
z wody w postaci pęcherzyków. To samo 
dzieje się w kopalniach węgla. Gdyby wy
dobywające się tym sposobem gazy nie zo
stały zniszczone w powietrzu, powinnyby 
się one tu były skupić w większej ilości. 
W  tym kierunku wykonywane doświadcze
nia wspomnianych wyżćj chemików Miintza 
i Aubina dowiodły, że ilość tych gazów w po
wietrzu, nie wynosi w zwykłych warunkach 
więcćj niż 2 —4 części w milijonie części po
wietrza na objętość. Z drugićj strony wia
domo, że te palne węglowodory przez działa
nie iskier elektrycznych spalają się na dwu
tlenek węgla i wodę. Tem więc objaśnić 
łatwo, dlaczego nie napotykamy ich w wię
kszej ilości w atmosferze, ponieważ przez 
burze i błyskawice, spalanie to musi na
stąpić.

Rospatrzywszy rozmaite zjawiska, dostar
czające powietrzu dwutlenku węgla, zapy
tajmy: j a k  w ie lk ą  j e s t  i lo ś ć  te g o  g a 
z u  w c a łe j  a tm o s fe r z e ?  Łatw y rachu
nek odpowie nam na to. Stan barometru 
naucza nas, że nad powierzchnią morza ci
śnienie czyli waga atmosfery zrównoważa 
wagę słupa rtęci o wysokości 760 mm. Po
nieważ zaś waga takiego słupa czyli jego 
ciśnienie na powierzchnię 1  cm kwadrato
wego wynosi około 1  kg, więc na powierz
chnię 1  m kw. ( = 1 0 0 0 0  cm kw.) ciśnie

| 1 0 0 0 0  kg, a na powierzchnię 1  ki kw .— 
J  1 0 0 0 0  milijonów kilogramów. Powierzchnia 

ziemi wynosi 509950714 kl kw., atmosfera 
więc cała waży 5099507150 000000000 kg.

Dziesięć litrów  powietrza waży 13 g i za
wiera 3  cm sześć, czyli 6 mg dwutlenku wę
gla. Czyli każde 13 kg powietrza ma w so- 

} bie 6 g dwutlenku węgla. A  stąd owa ol
brzymia ilość kilogramów powietrza zawie
ra 2353626525395600 kg dwutlenku węgla, 

j  W  ilości tej znajduje się około 642 bilijonów 
| kilogramów węgla.

Pomimo więc, że zawartość dwutlenku 
węgla w powietrzu normalnem wydaje się 
tak drobną, obliczona na całą atmosferę da
je  ogromną ilość. Ilość ta wobec mnóstwa 
źródeł ziemskich powinnaby się jeszcze 

| zwiększać, gdyby nie było pewnych zja
wisk, które zużywają masy tego gazu. Już 

! sam ten fakt, że ilość dwutlenku węgla 
w morzu powietrznem ulega bardzo nie- 

J  znacznym wahaniom, dowodzi, że pomiędzy 
dopływem a ubytkiem, powinna istnieć pe
wna równowaga.

Głownem zjawiskiem, wskutek którego 
atmosferze ubywa dwutlenku węgla, jest ży
cie roślin. Gdy z otoczenia wzrastającej 

j  rośliny usuniemy dwutlenek węgla, w ta- 
j  kim razie ustaje w liściach nawet wobec 
I światła tworzenie się nowych organicznych 

związków (skrobi), a roślina z głodu umie
ra. Kwas węglany jes t jedynym  pokarmem, 
z którego rośliny czerpią węgiel. Z ciała 
roślin pewne bogate w węgiel m ateryje (wo
dany węgla, tłuszcze, białka) i sole mineral- 

j  ne w postaci pokarmów przechodzą do cia- 
! ła zw ierząt i ludzi i przez trawienie, w części 

też przez wymianę materyi dostarczają związ
ków, służących do utworzenia krwi, mięsa, 
mleka, tłuszczu, ja j i t. d. W szystkie więc 
m ateryje organiczne istot żyjących na ziemi, 
również wszystkie związki organiczne, któ
re stanowią części składowe naszych pokar
mów lub, jako materyjały palne i świetlne, 
służą do sztucznego stworzenia ciepławi świa
tła, albo też jako źródła potencyjalnej ener- 

I gii zużywają się przy poruszaniu maszyn, 
są bespośrednio lub pośrednio produktami, 
wytworzonemi w roślinach z dwutlenku wę
gla. Możemy więc państwo roślinne uwa
żać za wielką fabrykę materyj organicznych, 

i a zarazem niejako fabrykę węgla. Lecz
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w formie dwutlenku węgla i wody rośliny 
przyjmują, daleko więcej tlenu, niż im po
trzeba dla ich suchej paln ij substancyi. 
Nadmiar więc tego tlenu oddają, one znów 
atmosferze, a więc przedstawiają też wielką 
fabrykę tlenu, zużywanego przez oddycha
nie, palenie, gnicie i t. d. Prędkość, z któ
rą. się podczas dnia odbywa pochłanianie 
dwutlenku węgla przez rośliny, je s t tak 
wielką, że slaby prąd powietrza, przecho
dzący nad liśćmi zdrowego, rosłego drzewa, 
traci przy tem większą część tego gazu. N aj
dokładniejszą. miarę dla sądzenia o ilości 
dwutlenku węgla zużywanego przez rośliny 
stanowią tc ilości węgla, które się corocznie 
składają w palnój substancyi produktów  
żniwa, w drzewie i liściach lasów, w sianie, 
zbożu, kartoflach, koniczynie i t. d. Jeśli 
znamy roczną produkcyją drzewa i liści 
z hektaru ( 1 0 0 0 0  m kw.) lasu, również z łą
ki i pola i wiemy, ile te produkty zawierają 
węgla, łatwo możemy z tych danych obli
czyć roczny deficyt dw utlenku węgla w po
wietrzu, ponieważ ze składu chemicznego 
dwutlenku węgla, C 0 2, wynika, że rośliny 
muszą zużyć 44 części gazu, aby utworzyć 
12 części węgla. T len uwolniony przy ros
kładzie, zwraca się atmosferze. W  ten spo
sób w przybliżeniu dokonane obliczenie ') 
okazuje, że 1  hek tar lasu przeciętnie pod
czas roku zużywa 11000 kg (5550 m sześć.), 
a 1  hektar roli owsem zasianej 9100 kg 
(4560 m  sześć.) dwutlenku węgla. Gdyby 
więc hektar taki miał żyć kosztem tylko te
go gazu węglanego, który się znajduje 
w części atmosfery nad nim spoczywającej, 
dopiero po 4— 5 latach kwas węglany zo
stałby zużyty.

Porównajm y te ilości z ilościami produ
kowanego dwutlenku węgla i zużywanego 
tlenu przy oddychaniu ludzi, a dojdziemy 
do bardzo ciekawych rezultatów.

Płuca dorosłej osoby, ja k  to wyżej powie
dzieliśmy, dostarczają na godz. 2 0  l, a więc 
rocznie 175200 l lub 175,2 m sześć, dwu
tlenku węgla; tyleż zużywa jed n a  osoba ro-

') Ograniczam sig na najważniejszych liczbach 
1 pomijam tu przez skracanie obszerne wyliczanie 
podane przez Eberm ayera. To samo tyczy sig i liczb 
podanych już wyżej i m ających jeszcze nastąpić.

M. n

cznie tlenu. Prócz tego przypuszczamy, że 
w przybliżeniu na jednę osobę rocznie po
trzeba 765 kg węgla (czystego), otrzymamy 
więc z tego 2805 <̂7 =  1426,7 m sześć, d w u 
tlenku węgla. A  więc jedna osoba rocznie 
dostarcza atmosferze 1601,9 m  sześć, dwu
tlenku węgla, pozbawiając ją  takiej samej 
ilości tlenu. Cztery więc osoby zupełnie 
wystarczają dla pokrycia rocznej potrzeby 

} dw utlenku w.ęgla 1  hektaru lasu lub roli 
z owsem. Z drugiej strony hektar ten do
starcza całego tlenu, którego im przez ten 
czas do oddychania potrzeba. Las więc
0 przestrzeni 1  hektaru, nie może służyć ja 
ko środek polepszający powietrze, gdyż 
przez wpływ czterech osób, działanie jego 
ju ż  zupełnie się znosi. Stado stu pasących 
się owiec, dziennie zużywa więcój tlenu i do
starcza więcej dwutlenku węgla, aniżeli he
k tar lasu przez ten czas dostarcza tlenu i zu
żywa dwutlenku węgla. Zepsucie więc po
wietrza przez takie stado je s t większe, ani
żeli oczyszczenie go przez hektar lasu.

Dochodzimy więc do przekonania, że ma
łe bory, ani też place porosłe drzewami
1 krzewami, ogrody, łąki wśród dużych za
ludnionych miast, nie wywierają żadnego 
wpływu na jjolepszenie powietrza (przez 
zmniejszenie ilości dwutlenku węgla i po
większenie ilości tlenu), choć zresztą dostar
czają tyle innych przyjemności. Już  da
wniej Nageli i Pettenkofer dowiedli, że przy
puszczenie, jakoby zielone liściaste rośliny 
w pokojach przyczyniały się do oczyszcza
nia w nich powietrza, zupełnie jest błędne. 
Jedna osoba, kilka kanarków, jedno spalone 
cygaro daje więcej dwutlenku węgla, a więc 
zanieczyszcza powietrze daleko więcćj, ani
żeli przez działanie roślin w doniczkach zo
staje ono oczyszczone. Podług Pettenkofe- 
ra  2 0  doniczek nie wystarcza, aby rozłożyć 
kwras węglany, który wydaje jedno choćby 
najmniejsze dziecko. Należyte przewietrza
nie sto razy większe ma znaczenie dla zdro
wia mieszkańców, aniżeli hodowanie w po
kojach najpiękniejszych roślin.

Do innych wniosków dojdziemy, jeśli 
uwzględnimy działanie dużych przestrzeni 
wegetacyjnych. Niestety, zbyt mało do
tychczas mamy statystycznych badań, tyczą.- 
cych się obszaru lądu pokrytego roślinami, 
aby módz z tego obliczyć roczną konsumcy-
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ją  dwutlenku węgla na kuli ziemskiej. Je 
śli jednak przypuścimy, że 3/ i  lądu wegetu
je, w takim razie roczny wydatek dwutlen
ku węgla wyniesie 89262858000000 kg. 
Cały zapas dwutlenku węgla z atmosfery 
byłby więc zaledwie w 26 lat wyczerpany. 
Lecz nie zapominajmy, że i rośliny wodne, 
zwłaszcza niezliczona masa roślin morskich, 
przywłaszczają sobie węgiel z dwutlenku 
węgla atmosfery, rospuszczonego w wodzie. 
Widzimy więc, że bez ciągłego przypły
wu kwasu węglanego, państwu roślinnemu 
w krótkim czasie zabrakłoby tego niezbę
dnego pokarmu.

Bardzo wiele przyczyniają się do ciągłe
go zmniejszania ilości dw utlenku węgla 
w powietrzu opady atmosferyczne. Każdy 
deszcz, śnieg, mgła, opadając na ziemię, po
chłania z atmosfery nietylko jej główne czę
ści składowe: tlen i azot, ale i małe ilości 
dwutlenku węgla, ślady węglanu i azotanu 
amonu, pył, substancyj e organiczne i t. d. 
Przy średniej tem peraturze i średnim stanie 
barometru, woda deszczowa absorbuje oko
ło 8%  na objętość powietrza, złożonego 
z 34% tlenu, 64%  azotu i 2%  dwutlenku 
węgla, a więc bogatszego w tlen i dwutle
nek węgla, a uboższego w azot od normal
nego.

Więcej jeszcze, aniżeli te opady, pochła
nia dwutlenek węgla z powietrza wilgotny 
grunt. Podług badań Fodora, g runt taki 
w stosunkowo wielkich ilościach pozbawia 
dwutlenku węgla niższe warstwy atmosfery. 
Dlatego też, po długich, silnych deszczach 
zwykle spostrzegano w atmosferze mniej 
dwutlenku węgla niż w stanie normalnym. 
W oda taka, zawierająca dwutlenek węgla, 
przesączając się dalej w ziemi, pochłania go 
jeszcze więcej z powietrza tam obecnego 
i spełnia nader ważne zadanie, gdyż prze
dewszystkiem dostarcza pokarmu roślinom 
wodnym, odgrywa dalej bardzo czynną rolę 
przy zwietrzaniu skał i tworzeniu gruntu 
i wreszcie rospuszcza pewne mineralne sole 
i roskłada krzem iany potasu, sodu, wapnia, 
magnezu i żelaza, które wydzielając kwas 
krzemny, zamieniają się na rospuszczalne 
węglany—niezbędne pokarmy i'oślin. Dwu
tlenek węgla, służący do rospuszczania wę
glanów, znika z w idy, lecz znajduje się 
słabo związanym w kwaśnych solach (dwu

węglanach), które zwracają go atmosferze, 
gdy wskutek parowania wody tracą połowę 
dwutlenku węgla i opadają w postaci nie- 
rospuszczalnych soli obojętnych. Natomiast 
ta część dwutlenku węgla, która zużytą zo
stała na rozłożenie krzemianów, nie pow ra
ca do atmosfery. Ja k  wielką wskutek tego 
jest strata dwutlenku węgla w atmosferze 
od początku rozwoju ziemi, aż do obecnych 
czasów, możemy sobie wyobrazić, jeśli zwa
żymy, że pierwotnie nietylko m ateryjał po
kładów wapniowych, ale i wszystkie węgla
ny znajdujące się w państwie mineralnem 
i we wszystkich wodozbiorach, powstały 
działaniem dw utlenku węgla przez roskład 
odpowiednich krzemianów. Dodajmy do te
go potężne pokłady węgla brunatnego, ka
miennego i antracytu, a utworzymy sobie 
pojęcie o tem, o ile atmosfera dawnych gieo- 
logicznych okresów naszej planety była bo
gatszą w dwutlenek węgla od dzisiejszej.

Ile dw utlenku węgla traci obecnie atmo
sfera przez opady wodne, absorpcyją (przez 
grunt) i roskład krzemianów, nie da się na
wet w przybliżeniu obliczyć. Lecz z tego 
faktu, że ilość dw utlenku węgla obecnie 
w atmosferze nie ulega istotnym zmianom, 
wynika, że istnieje pewna równowaga mię
dzy ubytami i przybytami tego gazu.

Powiedzieliśmy wyżój, że państwo roślin
ne uważać możemy za wielką fakrykę tlenu. 
Z powodu tej własności zielonych roślin 
ogólnie przypisują powietrzu leśnemu nad
zwyczaj zbawienny wpływ na nasze zdro
wie i rzeczywiście wielu ludziom powie
trze górskie i leśne dobrze służy, powra
cają oni do miasta zdrowsi i silniejsi. W  sa
mej rzeczy jednak przez dyfuzyją i ruchy 
powietrza ilości tlenu i dw utlenku węgla, 
tak prędko się zrównoważają, że istotnych 
różnic pomiędzy powietrzem w lesie i poza 
lasem niema. A gdyby nawet powietrze 
leśne zawierało więcój tlenu od normalne
go, nie wywierałoby ono i wtedy zbawien
nego wpływu na nasze ciało, ponieważ 
ilość tlenu przyjmowana w płucach przez 
krew, nie zależy, jak  dawniej przypusz
czano, od ilości zawartego tlenu w powie
trzu, lecz od ilości tlenu zużywanego przez 
wymianę materyi w tkankach ciała. Sil
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niej sza wymiana materyi wskutek pracy 
mięśniowej, wspinania się na góry, zimne
go powietrza, powiększa głębokość i ilość 
oddechów, a przez to i ilość zużywanego 
tlenu i produkowanego dw utlenku węgla. 
Dlatego też częściej i głębiej oddychamy 
w atmosferze rozrzedzonej, mało zawiera
jącej tlenu, a rzadziej w ścieśnionem, za- 
wierającem dużo tlenu, powietrzu. W  zi
mie oddychamy prędzej i wytwarzamy wię
cej ciepła aniżeli w lecie.

W ięc nie ilość tlenu i dw utlenku węgla 
rosstrzyga w razie, gdy powietrze górskie 
i leśne rzeczywiście nam pomaga. Cóż więc 
tu działa? Postaram y się na to odpowie
dzieć. Pow ietrze w lesie i w górach ró
wnież jak  czyste wiejskie powietrze jest 
wolne od często bardzo szkodliwych ga
zów i par, pochodzących w miastach z sil
nie zanieczyszczonego gruntu  i zakładów 
fabrycznych, je s t wolne od dym u i kurzu, 
tak bardzo przykrego dla mieszkańców 
miasta. Jeszcze na jednę własność chara
kterystyczną powietrza leśnego musimy 
zwrócić uwagę: jest ono w ciepłej porze 
roku nietylko chłodniejsze, ale i stosunko
wo o wiele wilgotniejsze od powietrza 
miejskiego. Dawniej już  również zauwa
żono, że w sąsiedztwie lasów powietrze ma 
w sobie więcój ozonu, niż gdzieindziej. 
Czy jednak  można tej ostatniej okoliczno
ści przypisać wartość sanitarną, zdania spe- 
cyjałistów się różnią.

Bądźcobądź, pewnem jest, że zbawienny 
wpływ pobytu na wsi, połączonego z czę- 
stem przebywaniem w lesie, po większej 
części ma inne przyczyny, aniżeli skład po
wietrza. K to sam na sobie doświadczał, 
jak ie  wrażenie robią drzewa pięknego la
su, samotność leśna, kto podczas gorących 
dni letnich doznawał przyjemności cienia 
w lesie, chłodu pow ietrza leśnego, ten poj
mie, dlaczego my, mieszczuchy, pomimo 
wielu niewygód, jak ie  z sobą przynosi po
byt na wsi, z upragnieniem  oczekujemy 
chwili, kiedy możemy w lesie lub w gó
rach spocząć po pracy, do której zmusza 
nas powołanie nasze, abyśmy po powrocie 
do miasta, silniejsi i rzeźwiejsi, znów przy
ję li udział w nieustannej walce o byt.

Ąc>3 BOjeHO IJeH3ypoio. BapiuaBa, 1 BoaOpa 18S5 r.

KBONfKA NAUKOWA.

( Meteorolog i/o).
— T e m p e r a t u r a  o k o l i c  p o d b i e g u n o 

w y c h .  Dla zbadania warunków meteorologicz
nych dalekiej północy, w roku 1882 urządzono kilka 
czasowych stacyj meteorologicznych w tam tych 
stronach, a mianowicie wyprawa am erykańska, pod 
przewodnictwem porucznika m arynarki Stanów Zje
dnoczonych, Greelego, zajęła stanowisko u wejścia 
do zatoki Lady Franklin, pod k l ,l44, szer. półn., ros- 
syjska zaś w Zagastyrze, koło ujścia Leny w Syberyi; 
z obu tych stacyj otrzymujemy dane, osiągnięte 
z obserwacyj 1882 i 1883 roku, a ze stacyi rossyj- 
skiej i z pierwszej połowy 1884 roku. W Zagastyrze 
średnia tem peratura roczna w tym  okresie okazała 
się —16°,90 C, a najniższa, jaką zanotowano, wyno
siła — 52°,3. W zatoce Lady Franklin, tem peratura 
średnia roczna jest najniższa, jaką dotąd na ziemi 
zauważono, mianowicie —19°,95 C. W obu tych 
miejscowościach najcieplejszym miesiącem jest L i
piec (z tem peraturą średnią -)—5°,1 w Zagastyrze, 
—2 ° ,8  w zatoce Lady Franklin), najzimniejszym Lu
ty  (—37°,65 w pierwszej, —40°,05 w drugiej z tych 
miejscowości). Różnica między najniższą a najwyż
szą tem peraturą  w zatoce Lady Franklin , dochodzi 
64°. 3 Lutego 1882 r. zanotowano —52°, w Czerwcu 
1883 -(-12°. W ostatniej tej okolicy uderzającą też 
jes t mała ilość wody spadającej z deszczem, która 
nie dochodzi rocznie 1 0 0  mm; ubóstwu tem u opadów 
wodnych, przypisać należy m ałą ilość lodów w stro
nach sąsiednich, gdy tymczasem na południu Gren- 
landyi grunt jest zupełnie lodem pokryty. (Rev. 
Scient.). S. K.

( Technologija).
— Z u ż y t k o w a n i e  d y m u .  Huty w Elk-Ra- 

pids, które zużywają dziennie 50 ton materyjałów 
opałowych i w ytwarzają dym w dwudziestu pięciu 
kominach, wydobywają z niego substancyje użyte
czne i osiągają stąd zysk dosyć znaczny. Dym przez 
działanie wentylatora przechodzi do zbiornika d re
wnianego, a stąd  do dalszych przyrządów gdzie się 
zagęszcza i oczyszcza. Otrzymuje się tam  codziennie 
5000 kg octanu potasu, 900 l alkoholu metylowego, 
smolę, a naw et gaz oświetlający. (Rer. Scient.).

S .K .

TREŚĆ. Dwa nowe hygrom etry, przez S. K.— 
W spółka grzyba z korzeniem, podał S. Grosglik. — 
Badania nad tętniącym  zbiornikiem wymoczków, 
przez Z. F iszera.—Dwutlenek węgla w gospodarstwie 
przyrody, według Eberm ayera, napisał M. FI. — 
Kronika naukowa.
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