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C T E L F K R A Ż I .

przez

S. JBZ.

Znaną, je s t bajka o owym wieśniaku, któ
ry, chcąc przesłać synowi do miasta buty, 
zawiesił je  na drucie telegraficznym i spo
kojnie zasnął; a gdy po przebudzeniu się 
w miejsce nowych znalazł stare, podziw iał 
wynalazek, który nietylko pozwolił synowi 
w tak krótkim  czasie buty otrzymać, ale 
i stare  odesłać.

Otóż, ta  bajka o „telegrafow aniu towa- 
rów “ urzeczywistnioną, została, a wynalascą. 
tćj metody jes t niedawno zm arły znakom ity 
elektrotechnik, F lem ing Jenkin. W  analo
gii do nazw dawniej utworzonych, ja k  tele
graf, telefon, należałoby utworzyć wyraz 
telefor; skąd teleforowanie obejmowałoby 
wszelkie rodzaje przewożenia przy pomocy 
elektryczności, bądźto ludzi bądź towarów; 
podobieństwo wszakże nazw telefonu i tele- 
foru mogłoby sprowadzić zamięszanie, dla
tego też Jenkin  użył nazwy telfer, skąd po
szedł w yraz pochodny telferaż, co odpowie
działoby polskiemu telferowaniu, zanim 
wszakże rzecz sama u nas się przyjmie, nie 
mamy powodu troszczyć się o lepsze spol
szczenie nazwy.

Znaczenie jednak, jak ie  nazwie tćj nadał 
Jenkin , jes t bardziej ograniczone; według 
bowiem myśli tego wynalascy „telferaż** 
obejmuje jedynie elektryczną przesyłkę to
warów w sposób automatyczny, t. j .  bez 
udziału konduktorów, maszynistów i innej 
obsługi; idzie tu raczej o taniość przesyłki, 
aniżeli o znaczną, szybkość. W ynalazek Jen - 
kina polega tedy na przesyłaniu elektrycz- 
nem pociągu, złożonego z szeregu lekkich 
wózków, po szynie lub drucie, przeprow a
dzonym na słupach w pewnej nad ziemią 
wysokości. W  wynalazku tym  znaczny 
udział przypada dwu innym uczonym an
gielskim, profesorom Ayrtonowi i P errye- 
mu, którzy jeszcze w r. 1882 przedstaw ili To
warzystwu brytańskiemu projekt kolei elek
trycznej; Jenkin dostrzegł, że zaprowadzone

przez tych uczonych ulepszenia, dadzą się 
korzystnie do urzeczywistnienia pomysłu 
jego zastosować i przy ich współudziale 
ju ż  w początku roku zeszłego przedstaw ił 
zupełnie wykończony projekt telferażu.

System Jenkina stanowi zastosowanie za
sady elektrycznego przenoszenia pracy, któ
ra  już dotąd tak pomyślne wydała rezultaty, 
a obfitsze daleko na przyszłość zapowiada. 
Zasada zaś ta polega na „odwracalności** 
maszyn dynam oelektrycznych, na którą 
zwróciliśmy uwagę czytelników naszych 
w jednym  z niedawnych artykułów  naszego 
pisma ’). Maszyna magneto- lub dynamo- 
elektryczna jes t odwracalną wtedy, gdy słu
żyć może zarazem jako  generator, to jes t 
przyrząd wytwarzający prądy elektryczne 
i jako  motor, który prądy elektryczne w p ra
cę mechaniczną przetwarza. Maszyna dy- 
nam oelektryczna daje się tedy w dwojaki 
używać sposób: jeżeli pierścień jej wprawia
my w obrót nakładem jakiejkolw iek pracy, 
wytwarza ona prądy elektryczne; jeżeli zaś 
naodw rót przez druty maszyny przesyłamy 
prąd  elektryczny, pierścień je j wprawia się 
w obrót.

Dwie tedy maszyny dynamoelektryczne 
umożebniają to, co przenoszeniem pracy na
zywamy. Pierw sza z nich, wprawiona 
w ruch, stanowi generator, w drutach je j 
wytw arzają się prądy, które dobiegłszy po 
drucie do maszyny drugiej, obiegają je j 
zwoje i pierścień je j wpraw iają w ruch, któ
ry  technicznie zużytkować możemy.

Ale druga ta maszyna dynamoelektrycz- 
na, robocza, niekoniecznie pozostawać musi 
nieruchomo na swojem miejscu; na osi je j 
pierścienia osadźmy koła i umieśćmy je  na 
szynach: obrót pierścienia wywoła oczywi
ście obrót kół, które toczyć się zaczną po 
szynach; cała więc maszyna biedź po nich 
będzie nawet wtedy, gdy połączymy z nią 
wagon. Taka jes t w najogólniejszym rysie 
zasada budowy kolei elektrycznych; a nad
to, obu maszyn nie trzeba łączyć oddzielnym 
drutem , same szyny bowiem odegrywać mo-

' )  „Począ tk i maszyn dynam oelektrycznych1* 
Wszechświat, str. 514 r. b.
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gą rolę przew odnika, doprowadzającego 
p rąd  elektryczny.

W  systemie Jenk ina  ruchomy ten motor 
zawieszony je s t na linie metalowćj, stano
wiącej dlań zarazem podporę i przewodnik 
po którym  prąd dopływa. M otor jeden na
daje ruch całemu pociągowi, złożonemu 
z dziesięciu wózków czyli wagoników, za
wierających ładunek; pociąg taki widzimy 
na rycinie, m otor M znajduje się pośrodku 
pociągu.

Sposób, w ja k i prąd do motoru dopro
wadzonym zostaje, wskazuje załączony ry
sunek schematyczny. Droga złożona jest 
z dwu linij, z których jedna służy dla po
ciągów biegnących w jednę stronę, druga 
dla wracających. Są one podzielone na 
sekcyje, których długość wyrównywa dłu
gości całego pociągu, połączone między so
bą przewodnikami elektrycznemi, w spo-

tworzy się między wielkiemi masami mc- 
talicznemi, nie wywiera na nie działania 
szkodliwego. Oba pociągi biegną zupełnie 
niezależnie jeden od drugiego; przez kola 
L  T  i przez motor przechodzi tylko prąd 
częściowy, derywacyjny, dlatego też można 
zupełnie pociąg jeden usunąć, co na dzia
łalność drugiego żadnego wpływu nie wy
wiera.

Połączenie elektryczne obu kół skraj
nych pociągu między sobą i z motorem od
bywa się zapomocą przewodnika, opierają
cego się o wózki, ale odosobnionego od 
nich nieprzewodnikiem. Na rycinie głó
wnej łącznika tego nie widzimy; spowo- 
du cienkości swój bowiem nie wystąpił 
na fotografii, z której rysunek ten jest 
zdjęty.

P rzed dwoma ju ż  laty zawiązała się 
w A nglii spółka „Telpherage Compagnie
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Kom unikacyja  elektryczna maszyny z motorem pociągu.

sób widoczny na rysunku. D  przedstawia 
maszynę dynamoelektryczną, z biegunem 
jój dodatnim łączy się jedna, z biegunem 
odjemnym druga z tych lin; znaki +  i — 
wskazują roskład tych sekcyj zarówno jak  
i przebieg prądu. L  T i T, L, oznaczają 
dwa pociągi biegnące w strony przeciwne, 
w pośrodku każdego z nich znajdujemy 
motor M. Krańcowe koła pociągu L  i T 
połączone są między sobą obwodem elek
trycznym, który obejmuje i motor; przez 
motor ten zatem przebiega prąd, który go 
wprawia w ruch; oba koła skrajne przy
bywają jednocześnie do punktów krzyżo
wania się drutów i przechodzą je  wskutek 
prędkości nabytej. Skoro wszakże pociąg 
przekroczy te punkty, prąd znowu prze
biega motor, ale w kierunku przeciwnym, 
co ̂ wszakże nie ma wpływu na pracę mo
toru. P rzy przerywaniu prądu między ko
łami a drutem przeskakuje iskra, ale że

limited“ w celu eksploatacyi wynalazku 
Jenkina, Ayrtona i Perryego, która zapro
wadziła sposobem próby dwie linije w W e- 
ston w hrabstwie Herford. W  ciągu tego 
czasu metody zostały ostatecznie wypróbo
wane i udoskonalone, tak że obecnie zapro
wadzoną została pierwsza linija handlowa 
w Glynde, w hrabstwie Sussex. Twórca 
wszakże tego systemu przewozu zmarł 
w czerwcu r. b., a główny kierunek linii ob
ją ł  profesor Perry; uroczyste je j otwarcie 
nastąpiło 17 października r. b. Skoro tylko 
komunikacyja elektryczna ustaloną została 
między maszyną dynamo-elektryczną a li- 
niją, pociąg obładowany i przybrany kwia
tami wyruszył ze stacyi śród oklasków zgro
madzonych widzów.

Rysunek nasz przedstawia widok tćj linii 
według fotografii zdjętej w czasie przebiegu 
pierwszego tego pociągu.

L inija (telpher line) w Grlynde służy do



740 N r 47.

przewozu gliny do fabryki cementu; tran 
sport tygodniowy wynosi 150 ton. L in ija 
przedstawia długość około jednej mili an 
gielskiej (1609 m.), a składa się z podwój
nego szeregu sekcyj czyli prętów stalowych, 
które okazały się korzystniejsze aniżeli d ru 
ty, mających po 2 0  m etrów długości przy 
18 milimetrach średnicy, a podtrzym yw a
nych w wysokości 5,5 m. za pomocą słupów 
drewnianych. Siłę poruszającą wytwarza 
maszyna parowa Rustona i P roctora, której 
bieg ujednostajnia regulator elektryczny 
W illansa. W agonki czyli wózki ważą po 
1 0 1  funtów ang., a ładunek każdego wynosi 
250 do 300 f. ( 1 1 2  do 135 kg.). Opór elek
tryczny linii jes t tak  słaby, że prędkość mo
torów nie ulega dostrzegalnej zmianie, j a 
kąkolwiek byłaby ich odległość od genera- 
toru dynamo-elektrycznego. Prędkość ta 
wynosi 4 do 5 mil ang. na godzinę.

Nieprzesadzając ważności usług, jak ie  
telferaż oddawać może, widzimy wszakże, 
że zaleca się on taniością wobec najekono
miczniej nawet zbudowanej kolei wąskoto
rowej. Zaprowadzenie choćby najtańszej 
drogi żelaznej wymaga robót ziemnych, mo
stów, wywłaszczenia gruntów  i t. p., tu zaś 
trzeba tylko szyn wspartych na licznych 
podporach. W ogóle telferaż przydatnym  
być może do przewozu tych m ateryjałów  
i towarów, które podzielić się dadzą na par- 
tyje po 100 do 150 kg, ja k  np. zboża, węgla, 
rud, pożywienia i t. p.

Dodać tu  należy i tę jeszcze korzyść, że 
prąd  przebiegający na wszystkich punktach 
linii, dostarczać może siły poruszającej dla 
obsługi maszyn rolniczych lub innych przy
rządów, co zgoła nie szkodzi przebiegowi 
pociągów. W  dniu otwarcia drogi zastoso
wanie to okazano na małym motorze elek
trycznym, użytym do ścinania korzeni.

Telferaż odniósł w Glynde tryum f zupeł
ny; nie stanowi on konkurencyi dla dróg że
laznych, ale raczej przybyw a im z pomocą, 
ułatw iając dowóz towarów do stacyj; nie 
ulega wątpliwości, że znajdzie on szybkie 
rospowszechnienie.

KAROL TEODOR v. SIEBOLD
(W spomnienie pośmiertne ')

PBZEZ

Augusta Wrzesalewsklege.

D nia 7 Kwietnia roku bieżącego, zakoń
czył życie w Monachium, K arol Teodor 
Siebold, wielce zasłużony i poważany zoolog. 
Naukowa działalność Siebolda nie odznacza 
się genijalnemi teoryjami, lecz dostarcza 
nam  przykładu rzadkiej pracowitości i za- 
biegliwości, niezmordowanej czynności ko- 
lektorskiej, oraz bystrego spostrzegania 
i krytycznej oceny osiągniętych wypadków, 
obok głębokiej znajomości prac poprzedni
ków. D la Siebolda głównym przedmiotem 
badania było żyjące zwierzę. Pod  wzglę
dem poświęcenia się badaniu żywych istot 
i zgłębienia ich objawów życiowych,Siebold 
przypomina utalentowanych badaczy zeszłe
go stulecia, jak  Spallanzani, Reaum ur, Roe- 
sel v. Rosenhof lub de Geer. U nikał on 
sprzeczek i zwady; w życiu publicznem nie 
brał udziału, pomimo gorącego zajęcia się 
losami swej ojczyzny; bardzo lubił dobrane 
towarzystwo, zwłaszcza muzykalne i sam 
chętnie brał udział w wykonaniu utworów 
muzycznych, naw et za młodszych lat urzą
dzał zbiorowe wystąpienia muzyczne. Obok 
towarzyskości Siebold odznaczał się weso- 
łem i swobodnem usposobieniem, prawością 
charakteru i dobrocią serca.

P race Siebolda, dokonane w ciągu' dłu
giego żywota, w pewnej, bardzo małej czę
ści dotyczą medycyny, głównie zaś obejmu
ją  spostrzeżenia zoologiczne, będące uko
chanym jego przedmiotem. Spostrzeżenia

')  W ed ług  życiorysu ogłoszonego przez Eh le rsa  
w  „Z e itsch r ift  fur wissenschaftliche Zoologie", 
tom 42.
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zawsze odznaczają się wielką, sumiennością, 
a ogłaszane prace zadziwiają obok tego głę
boką znajomością odnośnej literatury . Sie- 
bold zawsze był w ierny nasadzie, wypowie
dzianej w swej rosprawie doktorskiej, d ru
kowanej 1828 roku: „Decet enim tironem 
naturam  magis sequi, ejusąue regulis in con- 
scribendis libellis obtemperare, quam novas 
statuere theorias, nulla gaudentes veritate, 
aut ea, quae decies jam  repetita sint, aliis 
solummodo verbis obtrudere lectori“ . W rze- 
czy samej niema nic gorszego nad niedowa- 
rzone teoryje początkujących, albo przeżu
wanie teoryi, do której się nie dodaje nic 
nowego. Młodzi pracownicy, zaczynający 
zawód samodzielnych badaczy, powinniby 
zawsze pamiętać o tem orzeczeniu Siebolda, 
bo wówczas więcej pożytku nauce przyniosą 
i mniej będą wystawieni na przykre za
wody.

Zoologiczne prace Siebolda tak są różno- 
stronne, że niepodobna w pobieżnem zesta
wieniu, jak ie  tu  jest możebne, dokładnie 
przedstawić wszystkie jego zasługi, musimy 
więc poprzestać na najważniejszych.

Siebold przede wszystkiem badał objawy 
życiowe zwierząt, a mianowicie ich płodze
nie. Jednym  z głównych przedmiotów je 
go spostrzeżeń były owady, w części skoru
piaki, których płodzenie zajmowało go prze
szło 40 lat, bo od roku 1831 do 1874.

Siebold zbadał dziwny i zawiły rozwój 
owada wachlarzoskrzydłego Xenos, który 
pasorzytnie mieszka w odwłoku os. Larwa, 
świeżo na świat wyszła, posiada trzy pary 
nóg, na których bardzo szybko biega i cze
pia się ciała osy, a następnie gdy osa odwie
dza swoje gniazdo, larw a owada wachlarzo
skrzydłego przechodzi na czerwia osy i wgry
za się w jego ciało, poczem lenieje i sama 
zamienia się na beznogiego czerwia. Osa 
nie umiera, przeciwnie dalej się rozwija, 
a jednocześnie rozwija się zawarty w niej 
pasorzyt, który  przechodząc w stan bezno
giej poczwarki wysuwa koniec swego ciała 
na zewnątrz, pomiędzy pierścieniami ciała 
osy. Samica wachlarzoskrzydła dalej się 
nie przeobraża, lecz samiec ostatecznie przy
biera postać maleńkiego owada z dwoma 
wachlarzowato pofałdowanemi skrzydłami.

Siebold z wielką starannością badał płyn 
nasienny owadów i pomiędzy innemi prze-
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konał się, że nasienie długi czas zachowuje 
swe własności zapładniające w tak zwanym 
zbiorniku nasienia u samiczych os i koma
rów, które przezimowawszy, posiadają za
pas w niczem nienadwerężónego nasienia. 
Odkrycie to doprowadziło go do wniosku, 
że d z i e w o r o d z t w o ,  czyli rozwój ja jek  
niezapłodnionych, nie istnieje, lecz zdaiiie 
to wypowiedziane 1849 roku, wkrótce Sie
bold zmienił pod wpływem powszechnie zna
nego ze swoich prac księdza Dzierżona, któ
ry  tak dalece pszczelnictwu się zasłużył. 
Po widzeniu się z Dzierżonein 1851 roku, 
Siebold uznał istnienie dzieworództwa u 
pszczół i 1856 roku ogłosił własne spostrze
żenia nad dzieworództwem motyli i pszczół, 
a następnie 1871 roku ogłosił dalsze spo
strzeżenia nad dzieworództwem osy Polistes 
gallica i Vespa hispida, pilarza Nematus ven- 
tricosus, ćmy Psyche helix, Solenobia trin- 
quetrella i Solenobia lichenella, oraz skoru
piaków: Apus cancriformis, Apus productus 
i Lim nadia Hermannii.

Robaki pasorzytne, czyli wnętrzniaki, tak
że zwracały na siebie szczególną uwagę Sie
bolda, który znakomicie przyczynił się do 
wyjaśnienia zawiłych przeobrażeń i wędró
wek przywrów i tasiemców. Co do pier
wszych głównie zbadał on rozwój robaka 
Monostomum mutabile. Z ja jk a  wychodzi 
zarodek okryty rzęsami i posiadający oczną 
plamkę; pływa on w wodzie, lecz wkrótce 
osiada w mięczaku, gdzie zamienia się na 

: rurkow atą istotę już dawniej odkrytą przez 
| Bojanusa, profesora uniwersytetu wileńskie

go, który jednak pochodzenia jój nie wy
krył. W  rurkowatej istocie owej powstają 
opatrzone ogonkiem cerkaryje, które prze
chodzą do wody i jak iś czas swobodnie pły
wają. Rozwój cerkaryj u innych gatunków 
wskazuje, że są to młode przyw ry ogonia
ste, które po pewnym czasie rospoczynają 

I życie pasorzytne i osiadają głównie w owa- 
| dach; tutaj sadowią się w jamie ciała, lecz 

podczas przejścia z wody do jam y ciała owa- 
| da tracą ogonek. Jeżeli młoda przyw ra 

wraz z owadem dostaje się do przewodu po
karmowego odpowiedniego zwierzęcia, wów
czas zamienia się na dojrzałą motylicę. 
W  wyjaśnieniu rozwoju tasiemców Siebold 
także położył zasługi, gdyż przyczynił się 
do udowodnienia, że węgry i wodnice we

WSZECHŚWIAT.
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właściwych zwierzętach zamieniają, się na 
odpowiedniego tasiemca, lecz przeobrażenie 
pojmował on w sposób odmienny od dzisiej
szego. Mianowicie zaś, obecnie wiadomo, 
że węgier jest koniecznym przejściowym 
stanem w rozwoju soliterów: w ja jk u  solite- 
rów i wogóle tasiemców powstaje kulisty za
rodek, który nie może rozwijać się w prost 
na dojrzałego tasiemca, lecz zamienia się na 
węgra i ten dopiero we właściwych w arun
kach wydaje dojrzałego tasiemca. Siebold 
inaczej rozwój ten pojmował, albowiem 
mniemał, że węgier jest zbłąkanym i choro
bliwie rozwiniętym soliterem, lecz z drugiej 
strony dowiódł bespośredniemi doświadczę- 
niami, że węgier w przewodzie pokarmo
wym odpowiedniego zwierzęcia zamienia 
się na tasiemca. Siebold tłum aczył sobie, 
że otoczenie, w jakiem  się znajduje węgier, 
powoli zmieniło budowę solitera, który się 
odpowiednio wyrodził (1835— 1854).

Siebold odkrył związek zachodzący po
między meduzą, A urelia aurita i polipem, 
który ją  wydaje; związek polega na tem, 
że z ja jk a  meduzy powstaje polip, k tóry  
dzieli się w poprzek i każdy jego odci
nek zamienia się na młodą meduzę (1836, 
1838).

U  mięczaków brzuchonogich i u małżów 
Siebold badał nasienie i rospoznał płciowość 
ostatnich, oraz opisał różnice skorupy u  sam
czych i u samiczych skojek. W reszcie od
k ry ł on ucho małżów, które pierwotnie 
(1838 r.) uważał za przyrząd zagadkowy, 
lecz wkrótce poznał właściwe jego zna
czenie.

W  historyi wymoczków, Siebold niemałą 
położył zasługę ostatecznie obalając błędne 
poglądy Ehrenberga, który przypisyw ał im 
bardzo zawiłą budowę. W praw dzie D ujar- 
din wcześniej wystąpił z opozycyją przeciw
ko Ehrenbergow i, ale wpadł w drugą osta
teczność i przeczył bytności przyrządów 
rzeczywiście istniejących. Dopiero Siebold j  

wprowadził rzecz na  właściwą drogę, czem j  

niemało zasłużył się infuzyjologii. Nadto 
uznał on wymoczki za istoty jednokom órko
we, czego w ostatnich czasach dowiodły spo
strzeżenia O. Biitsclilego, nad zachowaniem 
się jąd ra  wymoczków podczas podziału. Sie
bold pierwszy ustanowił powszechnie dziś | 
przyjętą grupę pierwotniaków (Protozoa) i

zaliczając do niój wymoczki i przewierz- 
gniki (Rhizopoda).

Pogląd na budowę wymoczków wyłożył 
Siebold w znakomitem swem dziele: „L ehr- 
buch der vergleichenden Anatomie der wir- 
bellosen Thiere“ (1845 — 1848), w którem 
z niezmierną erudycyją zebrał cudze i po 
raz pierwszy dał poznać liczne własne spo
strzeżenia. Jestto książka przestarzała pod 
wieloma względami, nie można jednak  po
wiedzieć, że je s t bezużyteczna.

Faunistyka i systematyka miały w Siebol- 
dzie pilnego pracownika. Najwięcej zwra
cał uwagi na faunę Prus W schodnich, z któ
rą  zapoznał się podczas swego pobytu 
w Gdańsku, a następnie korzystając ze swo
ich wzorowo urządzonych zbiorów, opraco
wywał po opuszczeniu tego miasta. W  dw u
nastu przyczynkach do fauny zwierząt bez
kręgowych P ru s  (Beitrage zur Fauna der 
wirbellosen Thiere Preussens, 1838— 1851), 
trak tu je  on mięczaki, wije (Myriapoda), za- 
leszczotki (Pseudoscorpiones) i owady: błon
koskrzydłe, clirząszczowate, łuskoskrzydłe, 
dwuskrzydłe, żyłkoskrzydłe, prostoskrzy- 
dłe. W  przyczynkach do fauny Prus (Bei
trage zur F auna Preussens 1849) mówi 
o skorupiakach i robaku H alicryptus spinu- 
losus. Nie zapominał też o kręgowych, któ
rym jednak mniej uwagi poświęcał.

Spomiędzy kręgowych ryby głównym by
ły przedmiotem badań Siebolda. Pom ijając 
rozmaite drobniejsze prace i spostrzeżenia, 
wspomnieć tu wypada o obszerniej szem dzie
le, dotyczącem ryb słodkowodnych Europy 
środkowej (Die Susswasserfische von M ittel- 
europa 1863). Tutaj Siebold rozwinął swój 
dar spostrzegawczy, talent głębokićj erudy- 
cyi i zdolności kolektorskie. Oprócz opi
sów spotykamy tu rozmaite ciekawe trak ta
ty o zmienności barw rybich i o braku po
łysku, dowód, że mięszańce rybie nie są rzad
kością, opis jałowych pstrągów i t. d.

Oprócz tylu i tak różnorodnych spostrze
żeń, Siebold znajdował jeszcze czas na pisy
wanie sprawozdań z postępu rozmaitych ga
łęzi zoologii, a mianowicie: sprawozdanie 
z postępów helmintologii w latach 1836— 
1847; o pierścienicach z r. 1840— 1847;z ana
tomii i fizyjologii bezkręgowych z r. 1838—  
1844; o szkarłupniach, meduzach i polipach 
z r. 1841 i 1842; o robakach, zwierzokrze
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wach i pierwotniakach z r. 1843 i 1844, 
oraz r. 1845—1847. W reszcie Siebold po
dał sprawozdanie o pracach entomologów 
szwajcarskich, ogłoszonych w ciągu lat 
1840—1845.

Siebold, podczas swego pobytu we Frei- 
burgu, wspólnie z Aleksandrem Braunem, 
powziął myśl wydawania dziennika nauko
wego;— następnie, pod wpływem Kollikera 
i Nagelego, zamiar ten dojrzał. Miało to 
być pismo, poświęcone zoologii i botanice 
i miało nosić tytuł: „Zeitschrift fur wissen- 
schaftliclie Botanik und Zoologie1', lecz na
stępnie okazało się, że część botaniczna nie 
da się zredagować, odpowiednio tedy zmie
niono zakres i ty tu ł dziennika, którego wy
dawnictwo powierzono W ilhelmowi Engel- 
manowi w Lipsku; pierwszy zeszyt wyszedł 
w Listopadzie 1848 roku.

D la należytego ocenienia naukowej dzia
łalności Siebolda, należy jeszcze dodać, że 
zwłaszcza w pracowni miał on wielki wpływ 
na swoich uczniów, pomiędzy którymi znaj
dują się ludzie prawdziwie nauce zasłużeni, 
ja k  Teodor B ilharz, profesor anatomii w Kai
rze, Ferdynand Cohn prof. botaniki we W ro
cławiu, M eisner prof. fizyjologii w Getyn
dze, E hler prof. zoologii tamże, Graff prof. 
zoologii w Gracu, Carrićre w Strasburgu,
E. Mieczników b. prof. zoologii i anatomii 
porównawczej w Odesie i inni.

Słusznie możnaby mniemać, że człowiek ty
le w zoologii zasłużony, będący autorem 198 
rospraw, sprawozdań i t.p ., że człowiek, któ
ry  kierował rozmaitemi pracami swych uczni 
i pomimo to wszystko znajdował czas na 
uprawianie muzyki, dokonywał tego wszyst
kiego ciesząc się odpowiednim spokojem 
i niczem nie był odrywany od swoich bespo- 
średnich zajęć; tymczasem z Sieboldem rzecz 
się miała wprost przeciwnie. Długie lata 
prowadził on życie w swoim rodzaju tułacze, 
często przenosząc się z jednego miasta do 
drugiego i przez znaczny przeciąg czasu był 
odrywany od ulubionych swoich badań zoo
logicznych.

Siebold studyjował medycynę w Berlinie 
(1823— 1824), Getyndze (1824—1827) i osta

tecznie znowu w Berlinie (1827 — 1828), 
gdzie 1828 roku otrzymał stopień doktora 
medycyny, obroniwszy rosprawę: „O bser- 
yationes de salamandris et tritonibus“ ; we 
dwa lata potem (1830 r.) złożywszy egzami
ny rządowe (Staatspriifungen) otrzym ał 
miejsce lekarza okręgowego (Kreisphysicus) 
w miasteczku Heilsberg w Prusach wscho
dnich. Na wiosnę 1834 roku przeniósł się 
do Królewca, gdzie pragnął wykładać w uni
wersytecie jako  pryw atny docent, lecz celu 
nie dopiął, gdyż będąc katolikiem, według 
ówczesnej ustawy tamtejszego uniwersytetu, 
nie mógł w nim wykładać. W  jesieni tego 
samego roku przeniósł się do Gdańska, aby 
objąć urząd dyrektora tamtejszego instytutu 
położniczego. P o  sześciu latach, 1840 r., 
otrzymał zaproszenie na katedrę zoologii na 
wydziale lekarskim w Erlangen, którą chę
tnie przyjął, pomimo że należała do niej tak
że medycyna weterynaryjna, fizyjologija, hi- 
stologija i demonstracyje mikroskopowe. 
W  Erlangen Siebold niedługo bawił, bo 
1845 r. przeniósł się do Freiburga w Bryz- 
gowii, gdzie objął katedrę zoologii, anato
mii i fizyjologii, a w pięć lat później 1850 
roku przyjął katedrę fizyjologii we W rocła
wiu. Podczas pobytu w tem mieście, zapo
znał się z Dzierżonem i odwiedził go 1851 
roku. J a k  widzieliśmy, odwiedziny miały 
wielki wpływ na Siebolda pod względem 
zapatrywania się na dzieworództwo. Z W ro
cławia Siebold 1853 r. przeniósł się do M o
nachium, gdzie do śmierci pozostał. P ier- 
wiastkowo wykładał on tutaj anatoiniją po
równawczą, anatomiją człowieka i fizyjolo- 
giją; lecz następnie od roku 1855 pozostał 
przy samej anatomii porównawczej, gdyż 
Bischoff objął wykład anatomii człowieka 
i fizyjologii. Za to Siebold podjął się także 
nauczania zoologii i wkrótce wraz z An- 

| dreas W agnerem został kustoszem bogatych 
zbiorów bawarskiej akademii nauk. Upo
rządkował on tutaj ptaki i ryby, oraz uzu
pełnił zbiór skieletów.

Jeżeli wielokrotne przenoszenie się z je 
dnego uniwersytetu do drugiego, zajmowa
nie posad lekarskich i wielka różnorodność
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wykładanych przedmiotów, niemało prze
szkadzały Sieboldowi w pracach zoologicz
nych, to z drugiej strony należy przyznać, 
że całe otoczenie w domu i tradycyje domo
we, potężnie w pływ ały na rozwinięcie jego 
umysłu i zaszczepienie zamiłowania do p ra
cy nauko w ej.

W  linii męskićj, Siebold pochodził z ro
dziny zasłużonych i naukowych lekarzy. Je 
go pradziad był chirurgiem  i senatorem m ia
sta Nideggen, a dziad, K arol G aspar Sie
bold, był sławnym chirurgiem, profesorem 
anatomii i chirurgii, oraz reformatorem wy
działu lekarskiego w W urzburgu. Za nau
kowe zasługi w roku 1801 otrzym ał on go
dność szlachecką. W szyscy czterej jego sy
nowie poświęcili się zawodowi lekarskiem u, 
a najmłodszy z nich Adam Elijasz, jako  p ro
fesor akuszeryi, został powołany 1816 r. do 
B erlina, gdzie um arł 1828 r. M iał on dwu 
synów, którzy także poświęcili się zawodo
wi lekarskiemu. Starszy stale był mu wier
ny i um arł 1861 r., jak o  zasłużony profesor 
akuszeryi w Getyndze. Młodszy, K aro l 
Teodor Siebold (urodzony 1804 r.), począt
kowo poświęcał się akuszeryi, naw et był 
asystentem swojego ojca, lecz ostatecznie, 
ja k  widzieliśmy, wziął rozbrat z medycyną, 
aby stale pracować na polu zoologii.

Należy też dodać, że wujem K arola Teo
dora Siebolda był H enryk  SchSffer (1790— 
1874), słynny badacz drobnych zwierząt 
wodnych.

PO EKWADORZE’
PRZEZ

Jan a  Sztolcm ana.

Cz. II, O TO C Z E N IE  C Z Ł O W IE K A  
w EK W A D O R ZE.

Zwierzęta domowe.
Zaznajomiwszy się p o n i e k ą d  z ekwador- 

czykiem, rzućmy teraz okiem na środki, ja-

•) Por. Wszechświat T. IV str. 572.

kiemi rosporządza, aby swe istnienie pod
trzymać. Należy więc nam zrobić przegląd 
domowych zwierząt, które w codziennem ży
ciu człowieka, ja k  również w ogólnym po
stępie danego narodu tak wielkie mają zna
czenie. Ilość różnych gatunków zwierząt 
domowych, jakiem i człowiek rosporządza, 
jes t poniekąd normą do oznaczenia stopnia 
jego cywilizacyi.

Tubylec ekwadorski przed odkryciem 
A m eryki nieliczne miał zwierzęta do swej 
dyspozycyi, o czem sądzić możemy z tego, 
co tam  widzimy: lama, alpaka, pies, świnka 
morska i kaczka, stanowiły bodaj cały za
stęp zwierząt chowanych, gdyż indyk, choć 
amerykańskiego pochodzenia, w Ameryce 
południowej prawdopodobnie znanym nie 
był aż do odkrycia Nowego świata, dwa bo
wiem półcywilizowane kraje Nowego lądu, 
Meksyk i Peru , były od siebie izolowane 
i śladów jakichbądź stosunków między nie
mi, historyja nie przekazała; indyk zaś jes t 
właściwym Ameryce północnej. Zachodziła 
także kwestyj a i co do pochodzenia psa ame
rykańskiego, dziś jednak wątpliwości nie 
ulega, że już pierwsi żeglarze, jacy ląd po
łudniowej Ameryki zwiedzili, znaleźli tam 
psy domowe; następnie zaś uczony badacz 
P eru , Tschudi, oddzielił ten gatunek, jako  
różny od europejskiego, dając mu nazwę 
Canis Ingae.

Do powyższego spisu dodaćby może na
leżało i wigonię (Auchenia yicunia), która 
acz nie podległa zupełnemu przyswojeniu, 
dostarczała dawnym peruwijanom tej samej 
co i nasze owce— korzyści. Olbrzymie sta
da tych zwierząt, posiadających nadzwyczaj 
mięką i delikatną wełnę, pasą się dziko na 
wyżynach środkowego i południowego Pe- 

j  ru. Dawne praw a Inkaso w surowo zabra
niały ludziom prostym zabijania tych zwie
rząt, gdyż wełna, jaką z wigoni strzyżono,

; szła na wyłączny użytek Inkasa i jego ro
dziny. Aby zaś ją  otrzymać, nieniszcząc 
bynajmniej zwierzyny, postępowano w taki 
sposób: na rozkaz Inkasa zbierało sięwozna- 
czony dzień kilka tysięcy indyjan, którzy 
ścisłem kołem otaczali bojaźliwe zwierzęta 
i zwolna posuwając się, doprowadzali stado 
do umyślnie na ten cel zbudowanych za
gród, gdzie kolejno wiązano wigonie, strzy- 

, żono je , a następnie wypuszczano na wol-
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ność. Był to więc, można powiedzieć, pier- j  

wszy krok do zrobienia z nich zwierząt do
mowych. Dziś w „cywilizowanem“ Peru 
dla fabrykacyi kosztownych „ponchos“ 
z wełny wigoniowćj, z których jedno kosz
tuje od 25 do 50 soles (od 125 do 250 fran
ków), strzelają biedne zwierzęta, przez co 
liczba ich z dniem każdym zmniejsza się 
i jeżeli tylko nie zostaną przedsięwzięte 
środki ochronne, pewnie z czasem użyte
czne to zwierzę stanie się równie rządkiem, 
jak  żubr lub saiga.

Lama, zwana przez peruwijan „llama“ 
(czytaj ljama), a przez ekwadorczyków „lla- 
mingo“ (Auchenia lama), właściwą jest gór
nym regijonom Kordylijerów , szczególniej 
zaś regijonowi zwanemu Param o lub Puna.
W  klimacie gorętszym szybko podupadają 
i zdychają w końcu. Znaczenie tego zwie
rzęcia upadło bardzo w Ameryce południo
wej, od czasu zaprowadzenia tam baranów, 
hodowla których zdaje się rosnąć z dniem 
każdym, gdy lam coraz to mniej się spoty
ka. Dziś np. w północnem Peru, gdzie spot
kać można haciendy liczące do 60000 głów 
baranów (jak np. w Quilcate w departa
mencie Cajamarca), lam wcale już nie hodu
ją, pomimo znacznych obszarów pastwisk 
alpejskich. W idać więc, że hodowla bara
nów daleko jest korzystniejszą, skoro wyso
ce konserwatywny indyjanin zastępuje sto
pniowo lamy baranami. W  Ekwadorze je 
dnak dość często jeszcze spotyka się z la
mami, pomimo, że nie widać nigdzie licz
nych stad, tylko pojedyńcze osobniki.

Lama daje wełnę, mięso, a nadto służy 
jako juczne bydlę. W ełna jest podobno 
bardzo dobra, mięka, lekka i ciepła; kołdry 
i poncza robione z niej, są bardzo cenione, 
pomimo, że ustępują znacznie w dobroci wi- 
goniowym. Mięso też nie cieszy się ogól- 
nem użyciem, służąc głównie za pokarm dla 
biedniejszej części ludności ekwadorskiej.
A  jednak zapewniano mnie, że smak ma \ 
bardzo dobry. Znaczenie lamy, jako  bydlę
cia jucznego, upaść także musiało od czasu 
wprowadzenia koni i osłów, z któremi lama 
rywalizować nie może. Ta ostatnia dźwiga 
tylko ciężar nieprzewyższający 75 funtów 
hiszpańskich, a równie je s t czułą na ciężar 
ja k  wielbłąd, poznając odrazu przewyżkę 
zwykłego ładunku, o czem uporem swoim :

przy podnoszeniu się, daje do zrozumienia. 
Obfita jój wełna usuwa zupełnie potrzebę 
wszelkiej podkładki pod ciężar, tak, że ła
dują zwykle oba pakunki (t. j. lewy i pra
wy) wprost na goły grzbiet.

Nie dziwi mnie bynajmniej zastąpienie 
lamy osłem lub mułem, które daleko więk
szy ciężar podnieść są w stanie; trudno jest 
atoli zrozumieć, dlaczego straciła ona zna
czenie tucznego lub wełnodajnego bydlęcia. 
Praw da, że wełna lamy, posiadająca zwykle 
brudny, ciemno-brunatny kolor, nie nadaje 
się do farbowania na żywe barwy, tak po
wszechnie lubione w południowej Ameryce; 
lecz za to z korzyścią mogłaby być używa
ną na grubsze tkaniny dla użytku biedniej
szej ludności. Że zaś mięso lamy nie cieszy 
się powodzeniem między białą lub mięszaną 
ludnością, pomimo, że się nawet wogóle 
europejczykom podoba, przypisać to chyba 
można jedynie uprzedzeniu pierwszychliisz- 
panów, którzy widząc podobieństwo lamy 
do wielbłąda, nabrali do jój mięsa wstrętu, 
który przechował się po dziś dzień.

Hodowla lamy nie przedstawia żadnej 
trudności. Przyzwyczajona do ostrego kli
matu punowych regijonów, od którego chro- 
ni ją  gęsta i długa wełna, błądzi samopas po 
kordylijerskich wyżynach rok cały, niewy- 
magając ani obór na zimę, ani szczególnego 
jakiegoś doglądania. Cena tego zwierzęcia, 
pomimo że znacznie urosła w ostatnich cza
sach, wskutek, jak  sądzę, zmniejszenia się 

] ich liczby, jes t bardzo niską: podrostka, 
wielkości barana, płaci się 2 do 3 pesos '); 
stara lama nie przechodzi ceny 6 pesos.

Alpaka, zwana przez peruwijan „paco“ 
rzadką jes t bardzo wrzeczypospolitej Ekwa
doru, gdzie je j nawet lud prosty nie odróż- 

j  nia od lamy, używając dla obu jednej i tej 
samej nazwy „Uam ingo“. Jedyne dwa 
egzemplarze tego zwierzęcia, widziałem 
w okolicach Guayafjuilu, dokąd je  pewien 
doktór sprowadził ze Sierry, dla przesłania 
prezydentowi Yenezueli na rozmnożenie, 
gdyż ich tam podobno nie znają. Alpakę

')  Przypom inam , ż e p e s o  ekwadorski liczy 4 fr. 
w kursie zaś dzisiejszym w art jest ty lko  3 fr.
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dość jest trudno odróżnić o d ł a my  na pier
wszy rzut oka: wełnę ma tylko cieńszą, a no
gi kudłate aż po same pięty, gdy u lamy ku
dły kończą się na kolanie. W  Europie zna
ną jest doskonałość wełny alpakowej. W Pe- 
ru pewien ksiądz stara ł się otrzymać mię- 
szańce z alpaki i baranów  i podobno usiło
wania jego osiągnęły pomyślny rezultat, po
nieważ jednak brak im było poparcia rzą
du, nie przyniosły pożytku ogółowi.

Pies (po indyjsku „allco“ lub ,,aszku“) 
powstać musiał ze zmięszania się euro
pejskiej rasy z miejscową peruwijańską. 
W  Ekwadorze wyróżnić można dwie od
miany: pomorską i serrańską. Pom orska 
odznacza się słusznym wzrostem i charto- 
watemi kształtami; są to zwykle psy bar
dzo dobre do zapędzania rogatego bydła. 
Serrańskie kundle, widziane zwykle u in- 
dyjan, podobnie ja k  i nasze psy wiejskie 
nie posiadają cech wybitnych, chyba tę, że są 
kudłate z ogromnemi puszystemi ogonami 
i prawie zawsze bardzo złe. Posiadają tak
że wspólny i naszym kundysom zwyczaj 
szczekania w nocy całemi godzinami bez 
żadnej do tego przyczyny. Oprócz dwu po
wyższych odmian istnieje także i  pies ow
czarski, ten jednak  wybitnej rasy nie stano- 
Avi i bodaj, że się ze zwykłych kundlów re
krutuje. Cena psa owczarskiego dochodzi 
niekiedy bardzo poważnej cyfry.

Użyteczność psa dla pomorzanina lub ser- 
rana ekwadorskiego jest wielką, oprócz bo
wiem pomocy w polowaniu i obok funkcyi 
stróża jaką  pies wszędzie spełnia, widzimy 
go używanego z pomyślnym bardzo skut
kiem do zapędzania napółdzikiego bydła. 
Pies taki, pomimo, że osobnćj rasy nie sta
nowi, zwie się „perro de ganado“ '), a cena 
jego równa się niekiedy wartości dobrego 
konia lub muła. Mówiąc następnie o bydle 
rogatem, postaram się wskazać, w jak i spo
sób pies wywiązuje się ze swój roli pa
sterza.

Jako  dzielny pomocnik myśliwego — pies 
peruw ijański lub ekw adorski, niemałe też

')  P e r r o  hiszp.—pies; g a n a d o  h is z p .— bydło 
rogate.

usługi oddaje człowiekowi. Używają go do 
polowania na sarny, tapiry, niedźwiedzie, 
dziki (pekari), pumę, aguti i inne ssące z wy- 
jątkierii żyjących na drzewach. Pies my
śliwski także rasy wybitnej nie stanowi; 
używają zwykle do tego te psy, które lep
szą lub gorszą skłonność do myśliwstwa oka
zują. Na sarny polują w K ordylijerach 
ekwadorskich forsując je  psami, które do 
tego na bydle rogatem są zaprawione. P u 
mę lub niedźwiedzia starają się zapędzić na 
drzewo, gdzie go strzelać-mogą; wystarcza 
więc do tego pies, który dość tw ardo zwie
rzynę goni, kąsając ją  od czasu do czasu, co 
zmusza czy pumę, czy niedźwiedzia do 
wdrapania się na drzewo. W  polowaniu 
zaś na mniejsze ssące, szczególniej na te, 
które nory kopią, całe zadanie psa polega 
na zapędzeniu zwierzyny d o n o ry , gdzie ją  
się bierze podkurzając, a następnie rosko- 
pując norę. Z tych różnych ról wywiązują 
się doskonale proste kundle miejscowe, choć 
dodać muszę, £e dobry pies myśliwski dość 
je s t rzadkim  w K ordylijerach i zwykle bar
dzo wysoko ceniony. Znałem pewnego eko
noma haciendy w Ekwadorze, który jedynie 
przy pomocy paru psów, bez użycia broni 
palnej (gdyż strzelać nawet nie umiał), 
wziął w swojem życiu 14 tapirów, 12 nie
dźwiedzi kordylijerskich i jednę pumę.

Indyjanie leśni ze wschodniej części E k
wadoru, z Canelos łub z Napo mianowicie, 
wysoką wartość do psów przywiązują, te je 
dnak z trudnością się tam rozmnażają, co 
zapewne ma za przyczynę niebespieczne po
lowania na pekari lub częste wypadki uką
szenia przez jadow ite węże. W  pierwszym 
wypadku, jeżeli tylko pies nie jest bardzo 
obrotnym, na pierwszem zaraz polowaniu 
zginąć może, gdyż go dziki, chodzące za
wsze wielkiemi stadami, w jednej chwili 
otoczą i na szmaty zetną. Zażartość ich do 
psów ma być tak wielką, że naw et gryzą 
ziemię zlaną krw ią ich ofiary. To też indy
jan ie  z Canelos lub Napo, wystawieni są na 
ciągłe straty w psach i muszą sprowadzać ze 
S ierry  coraz to nowe osobniki. Każda ich 
podróż do Bafios, Riobamba lub Quito, nie 
obejdzie się bez zakupienia kilku przynaj
mniej psów, za które stosunkowo wysokie 
ceny płacą. Zdarza się nieraz, że za szcze
niaki od prostych kundlów, płacą po trzy,
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cztery, a naw et i po pięć pesos, a dodać mu
szę, że płacą złotem rodzimem.

Mówiąc o psach, nie podobna mi jest nie 
wspomnieć o dziwnym zwyczaju, jak i panu
je  między indyjanami niektórych okolic 
Sierry peruwijańskiój lub ekwadorskiej. 
Podczas zaćmienia księżyca, biją oni psy 
przez ciąg trw ania zjawiska. Ponieważ in- 
dyjanie przed podbojem czcili księżyc jako 
siostrę słońca, przypuszczać więc można, że 
zwyczaj ten przechował się z czasów po
gańskich, mając związek z religijnym kul
tem dawnych indyjan.

Świnka morska (indyjskie ,,cui“) bardzo 
jest w Peru  i Ekwadorze rospowszeclmioną, 
szczególniej zaś hodują je  w górskich re- 
gijonach, gdy na Pom orzu lub na dalekim 
wschodzie dość jes t rzadką. W  Sierra nie- 
masz domu najbiedniejszego indyjanina, 
w którymby przynajmniej sztuk kilkanaście 
nie było. Gdy znaj dziem się w chacie ubogiego 
indyjanina lub w kuchni zamożniejszego 
mieszkańca, zwróci zaraz uwagę naszą pisk 
i rodzaj kwiczenia, jak ie  nas z różnych ką
tów dochodzi. Szukając przyczyny tego, 
spostrzeżemy wkrótce niewielkie kudłate 
stworzonka, snujące się wzdłuż ścian pod 
tapczanami łub w bliskości ogniska. Gdy 
spokój panuje w domu zaczynają się z ką
tów wysuwać, wietrząc wszystko, jak  się 
zdaje w poszukiwaniach żywności. Weszła 
wreszcie właścicielka niosąc duże naręcze 
zielska jakiego lub rośliny pastewnej, a zja
wienie się jój powitanem zostało podwojo
nym piskiem zwierzątek, które rzucają się 
na paszę i szybko poruszają żuchwami, 
wkrótce pozostawiając tylko bardziej twar
de łodygi. Przez noc całą pisk ich i chrzą- 
kanie dochodzi uszu naszych; takeśmy do I 
tego przywykli, żebyśmy zasnąć nie mogli 
bez niego.

Co do pochodzenia amerykańskiego świn
ki morskiej domowej, żadna nie zachodzi 
wątpliwość: należy ona do typu szczurowa- 
tych, właściwych południowej Ameryce, dla 
których utworzono naw et osobną rodzinę 
(Caviinae), a dzikie gatunki świnek mor
skich spotyka się w górnych punowych re- 
gijonacli (Cavia Cutleri i inne), choć żaden 
z uczonych zoologów nie zajął się kwestyją 
pochodzenia domowego gatunku. Kas wy
bitnych można rozróżnić tylko dwie, t. j. ze

stref gorących (z Pomorza) i ze Sierry, któ
re różnią się jedynie długością szerści, jak  
zwykle bywa między rasami klimatycznemu 
Zdaje się także, że rasa serrańska oprócz 
dłuższój szerści, odznacza się nadto i więk- 
szemi rozmiarami, choć różnica ta może być 
tylko pozorną, a spowodowaną właśnie ob- 
fitszem futrem.

Kolor świnek morskich chowanych by
wa najrozmaitszy, co prawie zawsze zdarza 
się u domowych zwierząt. Charakterysty
czną zaś cechą (chociaż niestałą) dla rasy 
kudłatej (serrańskiej) są linije rozłożone sy
metrycznie na ciele, na których szerść, scho
dząc się w dwu przeciwnych kierunkach, 
tworzy wichry w formie grzebieni. Jedna 
z tych linij przecina głowę wzdłuż; druga 
przechodzi w poprzek łopatek; dalej idą 
dwie równoległe wzdłuż grzbietu, które łą
czą się z inną poprzeczną na kuprze. W i
chry te czynią ze zwierzątek najzabawniej
sze stworzonka w świecie.

Pomnażanie się liczby palców na kończy
nach u świnek morskich, jes t rzeczą praw 
dziwie zdumiewającą i przypuszczam, że 
równego sobie niema u  żadnego ze zwierząt 
domowych. Spotykamy dość rzadko świn
ki morskie o trzech palcach, częściej o czte
rech lub o pięciu; niekiedy zaś o sześciu a na
wet i siedmiu palcach.

Hodowla tych zwierzątek nie przedstawia 
prawie żadnych trudności. Trzym ane w 
chacie lub w kuchni bez żadnej zagrody, nie 
starają się nawet wykopywać na zewnątrz,

} pomimo, że kopią doskonale; nie uciekają 
też przez drzwi otwarte. Pokarm  ich skła
da się ze znanych każdej indyjance zielsk, 
rosnących tuż pod ręką, w miastach zaś wy
starcza wiązka luterny na całodzienny po
karm  kilkudziesięciu sztuk. Płodność ich 
jest zdumiewająca: w dwa miesiące po uro
dzeniu, samica lęże już  2 do 4 potomstwa. 
Samce więc idą na stół, samice zaś dalej się 

| rozmnażają, a jeden samiec wystarcza na 
| kilkanaście samic. Oprócz jakiejś choroby, 

która w rzadkich wypadkach zrządza mię
dzy niemi spustoszenie, jedynym  nieprzyja- 

| cielem świnki morskiej w je j ojczyźnie jest 
łasica (Mustela agilis i M. macroura), która 
nocną porą wkrada się do domostw i zabi
jając bezbronne stworzenia, krew z nich wy- 

! sysa. Dodawszy do tego delikatność mięsa
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i smak jego, przypominający prosięcinę, ła 
two zrozumiemy, że świnka m orska tak  jes t 
rospo wszech nioną w um iarkow anych stre
fach P eru  i Ekw adoru. „E l cui“ je s t nie
zbędną zaprawą wszelkich festynów, nietyl
ko u bogatszych mieszkańców lecz i u bie
dnego indyjanina, k tóry  chcąc się nam  wy
wdzięczyć za jak ą  tam  usługę, każe kilka 
sztuk zarżnąć i upiec, dodając do nich k ar
tofli z mocną zaprawą pieprzu kajeńskiego. 
Cena dużej świnki morskiej waha się w Sier
ra  peruwijańskiej lub ekwadorskiej między 
pół reala i 1  realem  ('/* i '/ 2 franka), stoso
wnie do okolicy.

K aczka chowana powszechnie w Am ery- 
ce południowej je s t również czysto amery
kańskiego pochodzenia, a je j protoplasta— 
kaczka piżmowa (Anas moschata) spotyka 
się w dzikim stanie, w gorących częściach j 
zwrotnikowej Am eryki. _ Naszej kaczki do- I 
mowej, k tóra od krzyżówki pochodzi (Anas 
boschas) nigdym tam  nie spotykał. Am e
rykańska jednak  kaczka, k tórą zwykle u nas I 
kaczką indyjską lub koralow ą nazywają, 
pomimo, że się spotyka dzisiaj w  stanie do
mowym na całej rosciągłości południowej j  

Am eryki, nie cieszy się jednak  wielkiem po- | 
wodzeniem, szczególniej między ubogą in- ( 
dyjską ludnością, k tó ra woli nasze kury, ja -  j  

ko smaczniejsze i płodniejsze hodować. Spo
tykam y więc ją  przeważnie po domach za
możniejszych mieszkańców, którzy ją  dla 
urozmaicenia swej kuchni hodują. Kaczka 
piżmowa, podobnie ja k  i nasza, dostawszy 
się na jeziora, łączy się z dzikiemi swemi 
pobratymcami i zwykle do domu ju ż  więcej 
nie wraca. Sądząc z hiszpańskiego nazwi
ska „pato“ (kaczka), jak ie  je j daje nietylko 
biała lecz także i miejscowa indyjska lu
dność, skłonny jestem  mniemać, że ją  do 
P eru  i Ekw adoru wprow adzono dopiero po 
najściu hiszpanów. Przypuszczalnie oswo
joną została ona w B razylii i Guajanie 
i stamtąd dopiero w niezbyt odległych cza
sach rospowszechniła się po kontynencie po
łudniowo-amerykańskim.

Podobny wypadek zachodzi także i co do 
indyka, który chociaż amerykańskiego po
chodzenia, w P eru  i Ekwadorze rospowsze- 
chnić się musiał dopiero przez pośrednictwo 
hiszpanów, na co wskazuje ju ż  także brak 
odpowiedniej nazwy indyjskiej (zwą go po i

hiszpańsku ,,pavo“). Sądziłem zawsze, że 
trudność wychowania młodych indyków, ja 
ką nasze gospodynie napotykają, ma za przy
czynę znaczną różnicę w warunkach klima
tycznych pomiędzy ojczyzną indyka i Euro
pą; przekonałem się jednak, że równych 
niepowodzeń doznają także hodowcy tego 
drobiu w P eru  i Ekwadorze, gdzie warunki 
bytu są bardzo zbliżone do warunków oj
czyzny indyka. Dzięki tej okoliczności spo
tykam y go w południowej Ameryce prze
ważnie u  zamożniejszej ludności, rzadziej 
zaś u indyjan.

( d . c  T l . )

K orespondencja  W szechświata. ’ ’
Szanowny Panie Redaktorze!

W Nr 44 W szechświata, znajduję wzmiankę o pra
cy p. G. Kriissa, dotyczącej widm absorpcyjnych in- 
dyga i jego pochodnych. Zależność widm absorp
cyjnych od budowy wewnętrznej ciał aromatycz
nych, została już przezemnie zaznaczoną obszerniej: 
1 ) w sprawozdaniu z ostatniego Zjazdu lekarzy 
i przyrodników Polskich, 2) w referacie moim „Ue- 
ber das Absorptionsspectrum des Benzoldampfes" 
do Beibliitterów W iedemanna (zeszyt czerwcowy 
r. b.) przesłanym- Tym więc sposobem nowe prace 
Kriissa, stw ierdzają wypowiedziane już przezemnie 
uogólnienie dla ciał szeregu aromatycznego, że poło
żenie smug absorpcyjnych na skali widma zależy: 
1 ) od ilości podstawionych rodników, 2 ) od ciężaru 
molekularnego. W obu razach, w miarę większej 
ilości podstawionych rodników lub większego cię
żaru cząsteczkowego, zauważyć się daje usuwanie się 
smug w stronę mniej łamliwą widma.

Nadto obok smug absorpcyjnych widma np. ben
zolu, w etylobenzolowem widmie zauważyć można 
grupy smug właściwych etylowi; sztuczna mięszani- 

| na alkoholu etylowego z benzolem, w stosunku za
wartości odpowiednich rodników w etylobenzolu da
je  widmo, podobne do widma etylobenzolu: rodniki 
organiczne (a sprawdziłem to i na innych węglowo- 

j  dorach) jakoby zachowywały swą indywidualność
w związkach arom atycznych; homologija budowy 
wewnętrznej warunkuje homologiją widm absorp- 

| cyjnych.

') Ogłoszenie tej korespondencyi zostało opóźnio
ne przypadkowo.

(Przyp. Red.).
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Dla ciał tłuszczowych, pomimo licznie dokonywa
nych doświadczeń nad eteram i tłuszczowemi, tego 
zauważyć nie zdołałem.

Prace w tym  kierunku podjęte, czasowo przerwa
ne, obecnie nanowo prowadzone będą.

Zawsze ciała arom atyczne ulubioną pozostaną sfe
rą tego rodzaju poszukiwań.

W każdym razie cały szereg doświadczeń będę 
miał sposobność w oddzielnej rosprawce opisać.

Katów), 4 Listopada it8 5  roku.
./. St. Konic.

Szanowny Panie Redaktorze!
Zaproszony przez Redakeyje E ngler’s Botanische 

Jahrbucher, Uhlmanna Botanisches Centralblat, 
Just-Koehne Botanische Jahresberichte o referaty 
z polskich botanicznych prac, upraszam Sz. Pana 
o uprzejme uwiadomienie o adresie moim wszyst
kich tych Panów, którzy chcą aby prace ich były 
w wyż wymienionych pismach referowane. Dla Just- 
Koehne Botanische Jahresberichte mam przysłać za 
cały rok 1884 włącznie sprawozdanie szczegółowe j  

z ruchu botanicznego w Polsce, rzeczy tej uciążliwej 
podjęłem się li tylko w tej nadziei, że znajdę silne p o 
parcie w kraju.

Dr Ig. Szyszylowicz.

Wiedeń, K. K. botanisches Hofcabinet, Burgring.

P o s i e d z e n i e  d z i e w i ę t n a s t e  K o m i s y i  te 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  
p o m o c n i c z y c h  odbyło się dnia 5 Listopada 1885 
roku, w lokalu Towarzystwa, o godz. 8  wieczorem, 
pod przewodnictwem dra W. Szokalskiego.

1) Protokuł poprzedniego osiemnastego posiedze
nia, po przeczytaniu został przyjęty i podpisany.

2) Następnie p. J. Nusbaum mówił o teoryi po
chodzenia gatunków, postawionej przez Niigeliego, 
która w najkrótszych rysach streszcza się jak  nastę
puje.

Od czasu ogłoszenia dzieła o pochodzeniu gatun
ków przez Karola Darwina (1859), przeciwko poglą
dom jego występowało bardzo wielu krytyków; je 
dni krytykowali teoryją transmorfizmu wogóle, byli- 
to krytycy nienaukowi, inn i—specyjalnie teoryją do
boru naturalnego.

Bronn, Brocca, Naegeli, zarzucali Darwinowi, że 
istnieje bardzo wiele organów nieprzynoszących 
zwierzętom lub roślinom, żadnego pożytku. Dar
win zbija to  tw ierdzenie tem , że nie możemy sta
nowczo twierdzić, że dany organ jest zbytecznym (np. 
dwukształtnośó kwiatów, dziwna budowa storczy- |

ków zostały z czasem rozjaśnione i okazało się, że są 
to przystosowania bardzo pożyteczne).

Mivart zarzucał Darwinowi, że nie można sobie 
wyjaśnić działanie doboru na zaczątki cech.

Naegeli w najnowszem swem dziele (1884), prócz 
| obu powyższych zarzutów, stawia dalej ten, że zja

wiska doboru sztucznego i powstawania ras nie mo
żna bespośrednio stosować do przyrody. Prócz te
go p. Nusbaum rozbiera inne jeszcze zarzuty stawio
ne przez Naegeliego—Darwinowi.

Nieprzyjmując zupełnie teoryi doboru naturalnego 
Naegeli stawia nową swą mechaniczno-fizyjologiczną 
teoryją.

Za punkt wyjścia przyjmuje micelarną budowę 
protoplazmy. Protoplazm a nie jest jednorodną, lecz 
zbudowana jest z organizowanych jednostek, t. zw. 
micelów, przedstawiających sumę pewnej ilości czą
steczek fizycznych. Pomiędzy niem i działają siły 
m iędzymicelarne, których kombinacyje stanowią 
o własnościach bijologicznych materyi, podobnie jak  
siły molekularne, o własnościach fizycznych, a mię- 
dzyatomowe o chemicznych.

Pan Nusbaum przedstawił bliżej poglądy Naege
liego, Engelm ana, Kiihnego i innych na istotę mi- 
cellów. Naegeli odróżnia pomiędzy protoplazm ą 
część, zwaną idioplazm ą, która jest m ateryjalną 
przenosicielką cech dziedzicznych. Micello są uło
żone szeregami w idioplazmie; każdy szereg jest za
czątkiem (Anlage) elementarnego jakiegoś zjawiska 
życiowego.

W rozwoju i życiu osobnikowem, konfiguracyja 
poprzecznych przecięć szeregów pozostaje niezm ien
ną: w rodowem zaś życiu pojawiają się coraz nowe 
szeregi micellów w idioplazmie i konfiguracyja ich 
się zmienia.

Rozwój osobnikowy i rodowy odbywają się wsku
tek działania sił wewnętrznych, kierujących grupo
waniem się micellów, podobnie jak  w każdym mine
rale cząsteczki kryształu grupują się w pewnym 
określonym kierunku przez działanie sił wewnętrz
nych.

Prócz tych sił wewnętrznych głównych, p. Nus
baum przyjmuje też działanie bespośrednie warun
ków zewnętrznych na przemianę organizmów; jeśli 
oddziaływanie zewnętrznych czynników trw ało bar
dzo długo w pewnym kierunku, mogło też oddziałać 
na budowę idioplazmy, co wywołało nową cechę 
dziedziczną.

Prelegent twierdzi, że teoryją doboru nat. i t. Nae
geliego, jakkolwiek w szczegółach może być bardzo 
błędną, stanowi jednak śm iałą pierwszą próbę w no
wym kierunku w dziedzinie bijologii.

Po przemówieniu p. J. Nusbauma, zawiązała się 
dyskusyja, w której przyjmowali udział pp. Szokal- 
ski, Hoyer, d r H. Nusbaum oraz J. Nusbaum.

Z dyskusyi tej okazało sią, że aczkolwiek nie mo
żna przeceniać pewnych szczegółowych myśli, wy
łożonych przez Naegeliego, niemniej przeto cały kie
runek badań, dążący do objaśnienia zjawisk życia 
zapomocą procesów fizyko-chemicznych, zachodzą
cych w pozornie jednorodnej protoplazmie, jest du
żym i pożądanym krokiem naprzód, daje bowiem
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nadzieję, że tą  drogą można będzie z czasem w yja
śnić zjawiska dziedziczności, —a niekusząc się o ich 
objaśnienie—stajem y mimowolnie lub świadomie na 
gruncie witalistów.

3) Następnie p. E. Natanson mówił o ogniwach 
woltaicznych Lalandea i o doświadczeniach, jak ie  
nad niem i wykonał. Do ogniw używanych przez sie
bie, p. E. Natanson zamiast wodanu potasu używał 
tańszego i łatwiejszego do nabycia w W arszawie wo
danu sodu, a przez taką zamianę siła elektrom otry- 
czna ogniwa, zmniejsza się bardzo nieznacznie, za
miast bowiem być 0'8 voltów, jest tylko 0  7. Nato
m iast opór w ewnętrzny ogniwa powiększa się i wy
nosi 0’25 ohmów, zamiast 0 20 ohmów.

Z doświadczoń robionych przez ciąg kilku m ie
sięcy przez p. E. Nafansona, okazało się, że ogniwa 
Lalanda nie są bynajm niej tak  trwałe, ja k  o nich 
głoszą, przeciwnie, polaryzują i to  w dość krótkim  
przeciągu czasu wskutek czego siła elektrom otrycz- 
na ich słabnie.

Oprócz istniejących w handlu czterech typów 
ogniw Lalanda, które p. Natanson okazywał lub opi
sywał zebranym, prelegent przedstaw ił nadto obm y
ślany i przeprowadzony przez siebie układ ogniwa 
Lalanda, polegający na umieszczeniu w naczyniu 
szklanem blachy żelaznej poziomej, pokrytej tlenni- 
kiem miedzi i na położeniu ponad nią i równolegle 
do niej blachy z amalgamowanego cynku.

Na tem posiedzenie ukończonem zostało.

KBONfKA NAUKOWA.

(Chemija).

— W p ł y w  ś w i a t ł a  n a  m a s ł o ,  p r z e z
A. U p m e y e r a .  Soxhlet, k tóry  ostatniem i czasy 
w dziedzinie m leczarstw a naukowego wiele zdziałał, 
przedstaw ił na niem ieckiej wystawie mleczarskiej 
w Mnichowie, w bardzo zajmujący sposób doświad
czenia nad złojowaceniem masła pod wpływem świa
tła. i ’od dzwonami szklanemi czerwonej, żółtej, 
zielonej i  niebieskiej barwy, znajdowały się próby 
jednego i tego samego masła świeżego ze słodkiej 
śm ietanki otrzymanego, stopionego przy 40° i prze
cedzonego. Powietrze miało doń wolny przystęp. 
1’odczas gdy masło znajdujące się pod pierwszemi 
tiweina zabarwionemi dzwonami, nie uległo prawie 
żadnej zmianie, masło przykry te  niebieskim  dzwo
nem zbielało, przyczem  stało się całkiem łojowatem. 
Na podstawie tych doświadczeń stw ierdza Soxhlet, 
że łamliwe i krótkofaliste prom ienie św iatła — n ie
bieskie i fijoletowe, najsilniejsze działanie chemicz
ne na tłuszcz masła wywierając, powodują złojowace- 
nie, podczas gdy najmniej łam liwe i długofaliste 
promienie świetlne żółte i czerwone, m ałą tylko 
zmianę masła sprowadzają. Z powyższego spostrze
żenia dla gospodarstwa domowego praktyczny wy

ciągnąć się daje wniosek. Masło, zarówno jak  śmie
tanę i śmietankę należy chronić od światła, miano
wicie od wpływu łamliwych prom ieni światła sło
necznego: dlatego też przestrzenie na przygotowa
nie i przechowywanie masła przeznaczone, winny 
być bardzo umiarkowanie oświetlane. Przy sprze
daży masła pod odkrytem. niebem lub na targach 
zaleca się przykrywanie go zielonemi liśćmi, co 
zresztą ma już dość często miejsce, a to  dlatego, że 
barwnik liści, zieleń, chlorofil, zamienia łamliwe, 
szkodliwe w tym  wypadku promienie światła na 
promienie mniejszej łamliwości, a zatem mniejszego 
i słabszego na masło działania. 1’rzedstawione na 
wystawie doświadczenia wykazały, żel )  czysty tłuszcz 
masłowy wystawiony na działanie bespośrednie św ia
tła  słonecznego w ciągu dni ośmiu, jednakże bez 
przystępu powietrza pozostaje bez zmiany. 2) Czy
sty tłuszcz masłowy w warstwie , /-2 cm wysokiej, 
w ciągu ośmiu godzin wystawiony na działanie świa
tła  przy dostępie powietrza odbarwia się (bieleje) 
i łojowacieje. 3) Czysty tłuszcz w warstwie '/a cm 
wysokiej, wystawiony na działanie powietrza, jednak 
ochroniony od wpływu światła, pozostaje niezmie
nionym. (Chem. Ctrbl. 1885. p. 398).

St. Pr.

— W ł a s n o ś c i  o d t l e n i a j ą c e  p i r o g a l i n y ,  
j ej  d z i a ł a n i e  n a  oo l e  ż e l a z a  i m i e d z i .  
W podręcznikach chemicznych znajdujemy zdanie: 
pirogalina z solami tlenku żelaza daje niebiesko-in- 
dygowe zabarwienie, z solami zaś tlenniku żelaza 
czerwono-brunatne. Zbadaniem tych reakcyj zajął 
się pan Jacąuem in (Comptes rendus, t. LXXV1I i t. 
LXX VIII) i doszedł do następujących rezultatów: 
Kolor niebieski nie powstaje, jeśli pirogalina działa 
na sole tlenkowe bez dostępu powietrza; występuje 
zaś natychm iast, jeśli dodamy ślady soli tlenniko- 
wej lub pozwolimy działać powietrzu, które za
m ienia sole tlenkowe w tlennikowe. A więc rea- 
kcyja ta  jest właściwie reakcyją pirogaliny z so
lam i tlennikowemi. W obecności nadm iaru soli 
tlennikowej niebieski kolor przechodzi w czerwono- 
• brunatny, jeśli kwas soli jes t kwasem mineralnym; 
pozostaje niebieskim, jeśli kwas jest organiczny. 
Dla objaśnienia tych ostatnich faktów p. Jacąuem in 
daje kilka hipotez, z których żadna nie okazuje się 
bez zarzutu. Panowie Cazeneuve i Linossier nano- 
wo podjęli tę  pracę (Comp. rend. t. Cl) i doszli do 
innych wniosków. Fakt ten, że pirogalina z solami 
tlenkowemi nie daje żadnego zabarwienia, gdy rea- 
kcyja jest prowadzoną bez dostępu powietrza, a to 
zabarwienie następuje przy dodaniu małej ilości tle 
nu, objaśniają w ten sposób, iż reakcyja zachodząca 
po dodaniu tlenu jest reakcyją pomiędzy solą tlen
kową i utlenioną pirogaliną. Potwierdza to  przypu
szczenie doświadczenie z solą tlenkową żelaza i utle
nioną już pirogaliną. w którem niebieskie zabarw ie
nie bezpośrednio występuje. Tlen doprowadzony 
do mięszaniny pirogaliny i soli tlenkowej w powyż
szych warunkach nie mógł utlenić soli w tlennikową,
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gdyż sole tlennikowe nie mogą istnieć obok pirogali
ny, odtleniającej je  natychm iast. Łatwo się o tem 
przekonać: w mięszaninie soli tlennikowej i nadm ia
ru pirogaliny nie otrzymujemy charakterystycznych 
reakcyj, dla soli tlennikowych żelaza: rodanek pota
su nie daje żadnego zabarwienia, bursztyuian amonu 
nic nie strąca, natom iast nadżelazocyjanek potasu 
daje reakcyją dla sol^ tlenkowej (nadżelazocyjanek 
potasu w warunkach reakcyi nie został odtleniony, 
jak się o tem pp. C. i L. przekonali). Pirogalina 
i chlornik żelaza bez dostępu powietrza dały przelo
tne niebieskie zabaiwienie, które natychm iast prze
szło w ciemne czerwono-brunatne. Jak  to objaśnić? 
Wiemy że w obecności soli tlennikowej (chlorniku 
żelaza) pirogalina się utlenia, wskutek czego nastę
puje niebieskie zabarwienie; lecz zarazem wywiązu
je się nadm iar kwasu,

FeaClł+ H 20= 2F eC l2-ł-0-(--HCl, który niszczy po
przednią reakcyją, natom iast występuje kolor ciemno
brunatny właściwy utlenionej pirogalinie. Jeśli 
zobojętniemy ten nadm iar kwasu zasadą, nastąpi 
znów niebieski kolor. Doświadczenie potwierdziło to 
w zupełności. Jeśli pan Jacquemin zauważył, że 
w solach kwasów organicznych kolor niebieski wcale 
nie zniknął, to tylko przemawia za tem, iż kwasy orga
niczne za słabe są na zniszczenie poprzedniej kombi- 
nacyi. Pp. Caz. i Len. w podobny sposób prowadzili 
reakcyje pirogaliny z solami tlenkowemi i tlenniko- 
wemi miedzi, analogija zupełna z powyższemi reak- 
cyjami .utwierdza ich w mniemaniu, że tylko w ta
ki sposób te reakcyje dadzą się objaśnić. Udało im 
się też oddzielić tę  niebieską barwiącą materyją, 
otrzymaną przy działaniu utlenionej pirogaliny na 
sole tlenkowe żelaza i w dalszym ciąyu zajmują się 
zbadaniem jej składu i własności.

M. FI. '

N r 47.

(Zoologija).

— T r z m i e l - t r ę b a c z  (Entomoiogische Nach- 
richten). Przed dwustu laty, entomolog niemiecki 
Gódart zamieścił w dziele swem o owadach (Dc in- 
sectis in methodum 1 0 8 6 ) krótką wzmiankę, że 
w gniazdach trzm ieli (Bombus) znajdują się osobni
ki, obowiązane budzić każdego ranka swych współ
mieszkańców, brzęczeniem, które wedle Godarta 
miało się stanowczo różnić od zwykłego brzęczenia 
trzmieli. Wiadomość Godarta o trzmielu trębaczu 
nie znalazła w iary u inn j ch badaczy i uważano ją  
za w ybryk bujnej fantazyi.

Dopiero w ostatnich czasach prof. d r Hoffer, zna
ny niemiecki hymenopterolog, za;ął się zbadaniem 
tej kwestyi. Po wielu niefortunnych próbach udało 
mu się nakoniec sprawdzić wiadomość, podaną przez 
Godarta. Mianowicie 7 Lipca 183i roku, Hoffer 
otrzymał wspaniałe gniazdo trzm iela Bombus rude- 
ratus, zamieszkałe przez 150 osobników. Około wpół 
do czwartej rano, prof. Hoffer usłyszał nieznany mu 
a nader donośny brzęk, pochodzący z pudełka,

w którem  znajdowało się gniazdo trzm ieli. Badając 
przyczynę dźwięku, Hoffer ujrzał robotnicę trzm iela, 
która wyszła z gniazda i nadzwyczaj szybkim ru 
chem skrzydeł wywoływała wyżej wspomniany 
dźwięk. Siłę i donośnośó dźwięku Hoffer objaśnia 
tem, że owad jednocześnie porusza skrzydłam i i wy
puszcza powietrze przez otworki oddechowe, przez 
co nadzwyczaj podnosi wysokość tonu. Trzmiel trę 
bacz nie przestawał brzęczyć aż do wpół do piątej, 
t. j. brzęczał prawie całą godzinę, aż do czasu gdy 
pobudzone przez niego trzm iele zaczęły wylatywać 
z gniazda do roboty. Następnego dnia manipulacyja 
powtórzyła się bez zmiany. Brzęczenie zdawało sig 
bardzo wyczerpywać siły trzm iela. Dźwięk pobud
ki prof. Hoffer porównywa do szybko powtarzanej 
litery r.

Dnia 24 Lipca o godz. czwartej rano, gdy trzm iel 
zaczął swą zwykłą pobudkę, prof. Hoffer zabił go 
i wziął do kolekcyi. Następnego dnia do godziny 4 
m inut 8 , nie pokazywał się nowy trębacz, chociaż 
niektóre osobniki już powychodziły z gniazda; do
piero o godz. 4 min. 8  wyszła robotnica i zaczęła 
brzęczyć w podobny sposób jak  jej poprzedniczka.

Niezależnie od spostrzeżeń Hoffera, fakt istnienia 
trębacza u trzm ieli potwierdza prof. Kristof. Uczeń 
Hoffera, F irtsch, także zauważył obecność trębacza 
w gnieździć trzm iela Bombus lapidarius.

B. K.

— W s p ó l n e  g n i a z d a  u t r z m i e l i .  (Entom, 
Nachr.). Prof. Hoffer podaje ciekawe fakty wspól
ności gniazd u różnych gatunków trzm ieli. Ze zni
szczonego gniazda Bombus agrorum, cztery osobni
ki zostały przyjęte do gniazda Bombus variabilis 
Schmied.

Dnia 8  Lipca 1881 roku, Hoffer znalazł w gnieździć 
Iiombus sylvarum obok 26 osobników tego gatunku, 
trzy  osobniki Bombus agrorum. W gnieździe Bom
bus liąjellus znajdował się jeden osobnik Bombus 
agrorum  i dwa Bombus lapidarius. Ze zniszczone
go gniazdu Bombus yariabilis pięć trzm ieli przyle
ciało do gniazda Bombus confusus; właściciele gnia
zda odpędzili trzech, dwa zaś niestawiające oporu, 
zostały przyjęte do gniazda. Przytoczone fakty do
wodzą gościnności trzmieli, które przyjmują swych 
krewniaków. Osobniki innego gatunku znajdujące 
sig w gniazdach, są po większej części rozbitkam i ze 
zniszczonego gniazda lub zbłąkane wskutek burzy. 
Zdarza się jednak, że dwa różne gatunki znajdują 
się w jednem gniezdzie, w równej liczbie egzempla
rzy. Hoffer objaśnia ten fakt tem , że królowa inne
go gatunku obejmuje władzę w gnieździe drugiego 
gatunku, pozbawionego własnej królowej. Hoffer 
sam połączył gniazdo trzm ieli B. ltajellus bez królo
wej, z gniazdem B. yariabibis, posiadającem królo- 
wę. Owady żyły w przykładnej zgodzie.

B. K.
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WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.
— N o w e  z a s t o s o w a n i e  e l e k t r y c z n o 

ś c i  w m e d y c y n i e .  P. A. Brondel przedstaw ił 
akademii nauk w Paryżu kom unikat o wprowadza
niu pewnych lekarstw  do organizmu zapomocą elek
tryczności; m etoda ta  polega na roskładzie soli dzia
łaniem  prądu galwanicznego, przyczem  m etal na
gromadza się przy biegunie ujem nym, m etaloid zaś 
lub kwas przechodzą do bieguna dodatniego. Ros- 
kład ten wykonywa p. Brondel w organizm ie i na
daje m u nazwę dielektrolizy.

Jod zwłaszcza daje się tą  drogą łatwo przeprow a
dzać; w tym  celu p. Brondel używa hubki napojonej 
rostworem jodku potasu, k tórą przykłada do której
kolwiek części ciała i opiera na niej biegun ujem ny 
stosu, której biegun dodatni umieszcza w innej oko
licy ciała. Jod  oddziela się od potasu, k tó ry  pozo
staje przy biegunie ujem nym i przenosi się przez 
tkanki organiczne do bieguna dodatniego, gdzie 
przybyw a szybko, jak  o tem przekonywa papier po
kry ty  mączką, który niebieszczeje.

Metodą tą  będzie można wprowadzać do organiz
mu znaczną liczbę ciał, nadaje się ona tedy do licz
nych i ważnych w terapeutyce zastosowań; p. Bron
del używał je j dotąd pomyślnie do leczenia reum a
tyzm u chronicznego i innych chorób, a zamierza 
probować jej i w suchotach płucnych, przez działa
nie środków przeciwgnilnych m ineralnych, jak  ar- 
szeniku, rtęci, fluoru, które p rzy  pomocy dielektro
lizy przeniknąć mogą aż do tkanki płucnej. (Compt. 
rendus). S. K.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

Przy N-rze 10 Wszechświata z d. 8 Marca r. b. 
Redakcyja nasza rozesłała Prenumeratorom ode
zwę „0  potrzebie wprowadzenia do Pamiętnika 
Fizyjograficznego działu, poświeconego spostrze
żeniom zjawisk w świecie ożywionym1', przy któ
rej załączone były schematy do wypełnienia 
datami wzmiankowanych zjawisk. Redakcyja 
Wszechświata ma zaszczyt przypomnieć PP. Pre
numeratorom, że wypełnione schematy zwracać 
należy przed upływem roku bieżącego, jakoteż 
oświadcza chętną gotowość natychmiastowego 
wysłania powtórnych egzemplarzy tych schema
tów dla wszystkich, którzyby tego sobie życzyli.

TRBŚć. Telferaż, przez S. K. — Karol Teodor 
v. Siebold (Wspomnienie pośm iertne) przez Augusta 
Wrześniowskiego. — Ostatni rok podróży po Ekwa
dorze, przez Jana  Sztolcmana, Cz. II, Otoczenie 
człowieka w Ekwadorze.—Korespondencyja Wszech
świata.—Towarzystwo Ogrodnicze. — Kronika Nau
kowa.—Wiadomości bieżące. — Odpowiedzi Redak
cyi — Ogłoszenia..

Wydawca E. Dziewulski. R edaktor Br. Znatowicz.

P IM T M  FIZYJOGEmCZHT
T o m  V  za r o k  I8 8S.

Opuści prasę w końcu L istopada b. r. i stanowić będzie duży tom formatu wielkiej ósem
ki, złożony z około 30 arkuszy d ruku  i ilustrow any przeszło dwudziestu tablicami litogra- 
ficznemi, w części kolorowanemu Na treść tego tomu składają się prace następujących autorów:

Majchrowskiego, A. Ejsmonda, M. Hem- 
plównej, M. Twardowskiej, H . Dziedzickie- 
go, Z. Fiszera, F . Osterloffa, A.Wałeckiego, 

w Dziale IV (Antropologija).
L . Dudrewicza, J . Zawiszy, T. L u D i e w -  

skiego, J . L . Kozłowskiego, J . Karłowicza. 
W Dziale V (Miscellanea).

W ł. ks. Massalskiego, W . Nałkowskiego,
F . Kamieńskiego, J .  Rostafińskiego.

Komitet Redakcyjny Pamiętnika Fizyjograficznego stanowią:
Prof. T. Chałubiński, Dziekan J . Aleksandrowicz, Mag. Iv. Deike, D r L. Dudrewicz, Mag. 
E. Dziewulski, Dziekan K . Jurkiew icz, Mag. St. Kramsztyk, Mag. A. Ślusarski, Prof. 

J . Trejdosiewicz, A. W ałecki, Prof. A. W rześniewski, Br. Znatowicz. 
PR E N U M E R A T A  na tom V Pam iętnika Fizyjograficznego wynosi rs. 5 dla W ar

szawy, a rs. 5 kop. 50 dla prowincyi z przesyłką i może być wnoszona pod adresem W yda
wnictwa Pam iętnika Fizyjograficznego, Podwale, 2.

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

D ruk Em ila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna -G.

W Dziale I (M eteorologija i Ilidrografija).
J . Kowalczyka, J . Jędrzej ewicza, Stacyi 

meteorologicznej Lubelskiej, Ap. P ietk ie
wicza.

W Dziale II (Gieologija z Chemiją).
J . Tręjdosiewicza, A. Michalskiego, J . B. 

Puscha, J . Siemiradzkiego, Br. Znatowicza 
i innych.

w Dziale III (Botanika i Zoologija).
K. Lapczyńskiego, K . Drym m era, W ł.
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