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0  PO CH ODZENIU ZARAZK ÓW  ŻY JĄ C Y C H
A W SZCZEGÓLNOŚCI

Z A R A Z K A  W Ą G L I K O W E G O
napisu!

P t Mam, P ra żm w sk i.

W ielkie odkrycia, dokonane w ostatnim 
dziesiątku lat na polu chorób zakaźnych 
i mikroorganizmów je  wywołujących, wy
świeciły wprawdzie liczne fakty i zjawiska 
przedtem  zupełnie niezrozumiałe, ale p rzy
czyniły się zarazem do wyłonienia wielu no
wych i ważnych zagadnień, które jeszcze na 
wyjaśnienie czekają.

Do rzędu tych ostatnich zagadnień należy 
pytanie, czem są właściwie bakteryje zaraz
kowe (przyrzutowe)? jak i jes t ich początek 
i sposób powstania, czy żyją one tylko w do
tkniętych chorobą organizmach ludzkich 
i zwierzęcych, czy także poza ich obrębem, 
a jeżeli tak, to jakiem i własnościami są one 
wtedy wyposażone?

Pytanie to nader ważne tak z punktu wi
dzenia czysto teoretycznego, ja k  niemniej 
dla praktyki codziennego życia, wyłoniło 
się zwolna z całego zamętu pojęć, jakie się 
zakradły do nauki po pierwszych odkry
ciach na tem polu.

Przed dwudziestu z górą laty panowało 
powszechnie w nauce przekonanie, że bakte
ryje powstają na drodze samorództwa (ge- 
neratio spontanea) z m artwej materyi ro
ślinnej lub zwierzęcej, przechodzącej w stan 
roskładu; opierano je  mianowicie na fakcie, 
że wszędzie, gdzie się znajdowały gnija.ee 
materyje roślinne lub zwierzęce, występo
wały także bakteryje w nieskończonej ilości. 
Dopiero Pasteur wykazał zapomocą równie 
ścisłych jak  gienijalnie obmyślanych do
świadczeń, że brano w tym wypadku skutek 
za przyczynę i że bakteryje tylko tam roz
wijać się mogą, gdzie się ich zarodki już  go
towe znajdują.

Zanim jeszcze spór o kwestyją samoródz
twa przez Pasteura ostatecznie został ros- 
strzygnięty, zjawiła się inna teoryją o po

chodzeniu bakteryj. Teoryją ta zaprze- 
' czała również samoistności bakteryj om i u wa- 

żała je  za utwory pochodne albo za począt
kowe formy rozwoju wyższych ustrojów, 
mianowicie grzybów, do których one po ca
łym szeregu zmian i przekształceń nazad 
wracają. Ojcem tego sposobu widzenia rze
czy, był swojego czasu sław^ny, a dzisiaj 
chyba osławiony H allier, profesor uniwer
sytetu jenajskiego. Utrzymywał on i do
tychczas jeszcze podobno utrzym uje, żebak- 

! teryje wytwarzają się z zwyczajnych pleśni, 
I drożdży i innych grzybów i po pewnym cza

sie wśród przyjaznych okoliczności napo- 
wrót w nie się zamieniają. Teoryją ta, wy- 

| głoszona w czasie, kiedy znakomite prace 
[ De Baryego odkryły nam ciekawe i zaiste 

zdumiewające zjawiska przerództwa niektó- 
j rycli grzybów pasorzytnych, ja k  np. rdzy, 
} trafiła na chwilę bardzo dla siebie przyjaz- 
I ną; to też znalazła ona odrazu liczne srrono6 7 O

j  zwolenników i opanowała nawet umysły 
bardzo poważnych zresztą badaczów. AV krót
kim czasie jój panowania, bo w niespełna 
latach dziesięciu, wprowadziła ona taki za- 

j męt w badaniach mykologicznych i speey- 
i ja ln ie  bakteryjologicznych, że w tym labi

ryncie bespodstawnych przypuszczeń, do
wolnych urojeń, błędnych lub niedokła
dnych obserwacyj i fałszywych tłumaczeń, 
nawet najbystrzejszy umysł nie mógł się zo- 
ryjentować i wyszukać rzadkie zdrowe ziar
no wśród kupy plewy przez ten czas nagro
madzonej. Potrzeba było niezwykłych wy
siłków pracy i nader mozolnego metodycz
nego badania, aby wykazać cala bespod- 
stawność i awanturniczość tej teoryi, jak  
niemniej besprzykładną lekkomyślność jej 
t wórców.

Niebawem też objawiła się silna reakcyja 
przeciw temu zgubnemu prądowi. P ie r
wszym wybitnym je j wyrazem były ogło
szone w roku 1872 przez Cohna, „Poszuki
wania nad bakteryjam i“, w których uczony 
ten zwalczając metamorficzne poglądy H al- 
liera i jego szkoły, przyznaje bakteryjom 
przynależne im odrębne stanowisko w świe- 
cie ustrojów żyjących i zalicza je  jako oso
bną grupę Schizomycetes do państwa roślin
nego. Atoli Cohn w walce swej przeciwko 
teoryi Iła lliera  popadł w drugą ostateczność. 
Uznawszy bakteryje za organizmy zupełnie
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odrębne i niemające nic wspólnego ani 
z drożdżami ani z grzybami wyższemi, upa
truje on w licznych ich formach, różniących 
się między sobą czy to kształtem, czy wiel
kością, czy innemi cechami, choćby niezna- 
oznemi, tyleż osobnych rodzajów i gatun
ków, którym przypisuje tę samą cechę sta
łości i niezmienności, jak ą  spotykamy u istot 
wyższej organizacyi. Co więcej, nawet for
my do siebie podobne i niedające się pod 
mikroskopem odróżnić, są dla niego zupeł
nie odrębnemi gatunkami, jeżeli tylko po
siadają odrębne własności fizyjologiczne, t.j. 
w sposobie życia lub w produktach wytwa
rzanych czemkolwiek między sobą się róż
nią. W  ten sposób wprowadził Cohn do 
nauki obok dawnego pojęcia gatunku mor
fologicznego nowe pojęcie gatunku fizyjolo- 
gicznego. Do takich gatunków fi zyj o logicz
nych zaliczył on przedewszystkiem baktery
je  zarazkowe, które prawie zawsze mają, że 
tak powiem, swoich sobowtórów między po- 
spolitemi i nieszkodliwemi bakteryj ami i od 
podobnych form tych ostatnich odróżniają 
się tylko zdolnością rozmnażania się w orga
nizmach zwierzęcych i wywoływania w nich 
pewnych, charakterystycznych chorób.

Zapatrywania Cohna znalazły bardzo po
ważnego przeciwnika w osobie profesora 
monachijskiego K arola Naegeliego, słynne
go twórcy teoryi ,,inolekułów uorganizowa- 
nych‘‘ (micellów) i zasłużonego badacza na 
licznych polach bijologii roślin. Okolicz
ność, że formy bakteryj zarazkowych mor
fologicznie od pewnych form zwykłych, nie- 
jadowitych bakteryj wyróżnić się nie dają, 
jak  niemniej pewne fakty, odnoszące się do 
sposobu powstawania, szerzenia się i wyga
sania chorób epidemicznych, posłużyły Nae- 
geliemu za broń przeciwko zapatrywaniom 
Cohna i dostarczyły mu m ateryjałudoutw o
rzenia nowej teoryi o pochodzeniu bakteryj 
zarazkowych. Naegeli zgadza się z Cohnem 
w zasadzie, że bakteryje stanowią zupełnie 
odrębną grupę organizmów, niebędącą w ża
dnym związku genetycznym z wyższemi 
grzybami, przeczy jednak, aby formy u nich 
napotykane odznaczały się przypisywaną im 
przez Cohna stałością; przeciwnie, według 
pojęć Naegeliego, tak morfologiczne ukształ
towanie, jak  niemniej własności fizyjologi
czne bakteryj, mają być cechami w wyso

kim stopniu zmiennemi i zalcżnemi od ze
wnętrznych warunków życia, tak, że każda 
zmiana tych ostatnich powoduje odpowie
dnią zmianę pierwszych. Z tego powodu 
nie uznaje on różnych form bakteryj, roz
różnionych przez Cohna jako Micrococcus, 
Bacterium, Bacillus, Yibrio, Spirillum, Spi- 
rochaete i t. p. za odrębne rodzaje, a choćby 
nawet gatunki, lecz widzi w nich tylko sta
ny przejściowe albo formy przystosowane 

| jednego lub wogóle nielicznych gatunków. 
W edług Naegeliego tworzą zatem bakteryje 
jakoby jeden organizm wielokształtny, wy
stępujący raz w formie drobniutkich kule
czek jako t. z w. Micrococcus w rozumieniu 
Cohna, to znowu w formie pałeczek pro
stych (Bacillus), to skrzywionych (Yibrio), 
to śrubowato skręconych (Spirillum) i t. d. 
i wywołujący w miarę nabytych w poprze- 
dnićj fazie swego życia własności i zależnie 
od warunków nowego otoczenia, to zwykłe 
zjawisko gnicia, to fermentacyją mleczną 

i  lub masłową, to inne tym podobne roskła
dy. Idąc tym samym torem dalój, twierdzi 
Naegeli, że i bakteryje zarazkowe, wywołu
jące choroby w organizmie ludzkim lub 
zwierzęcym, nie są niczem innem, ja k  tylko 
odpowiednio przeobrażonemi formami zwy- 

j  kłych bakteryj. „Bakteryje miazmatyczne, 
j powiada on, powstają w przyjaznych wa

runkach z bakteryj, znajdowanych przy 
| gniciu ciał organicznych lub z innych w na

turze rospowszechnionych bakteryj i zamie
niają się w nie napo wrót w przeciwnych 
warunkach życia. Bakteryje zarazkowe 
(contagia), których siedliskiem jest organizm 
ludzki lub zwierzęcy i które, zwyczajną rze
czy koleją, przenoszą się z chorego na zdro
wego, zamieniają się w zwykłe bakteryje, 
skoro tylko po wydostaniu się z chorych or
ganizmów żyją i rozmnażają się w zwykłych 
ośrodkach. Odwrotna przemiana musi tak
że się zdarzać: ze zwykłych bakteryj muszą 
powstawać zarazki1*.

Teoryja Naegeliego, przyjęta przez je 
dnych z uznaniem, trafiła u innych na sta
nowczy opór. Przeciwnicy zarzucali je j, 
że nie opierała się na żadnych danych do
świadczalnych, lecz wysnutą była raczej na 
drodze czystej spekulacyi z faktów i zja
wisk ogólnej natury; przeciwstawiali jej tak
że wyniki ostatnich badań, które wykazy-
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waty niezbicie, że w świecie bakteryj istnie
ją  tak samo jak  u organizmów wyższych, 
różnice w sposobie rozwoju i w ukształto
waniu zewnętrznem, które stale i niezależnie 
od warunków zewnętrznych utrzym ują się 
i przelewają, na następne generacyje, a tem 
samem upraw niają do odróżnienia między 
niemi odrębnych gatunków, jakkolw iek  mo
że nie w tak rozległych granicach, jak  je  
Cohn zakreślił.

W  odpowiedzi na te zarzuty ogłosił Jan  
Buchner, uczeń Naegeliego w roku 1880 do
świadczenia swoje nad prątkiem  wągliko
wym (Bacillus Anthracis), wywołującym 
groźną chorobę, znaną pod nazwą wąglika, 
karbunkułu  albo zarazy śledziony. W  do
świadczeniach tych postawił on sobie za za
danie udowrodnić, że prątek  wąglikowy daje 
się w pewnych w arunkach przeprowadzić 
w zwykłą, nieszkodliwą i w naturze bardzo 
rospowszechnioną bakteryją, zjaw iającą się 
zwykle w' wygotowanych nalewkach sia
na i znaną w nauce pod nazwą prątka 
nikłego (Bacillus subtilis, H eubacillus) i że 
naodwrót, z tego ostatniego można wyho
dować jadowitego prą tka wąglikowego. Zgo
dnie z tem założeniem swej pracy, dochodzi 
on na podstawie przeprowadzonych doświad
czeń do wniosku, że obadwa prątki znajdu
ją  się ze sobą w ścisłym, genetycznym związ
ku i stanowią jeden nierozłączny gatunek, 
którem u nadaje nazwę Bacterium  sub- 
tile.

W yniki doświadczeń Buchnera były nie
tylko silnym argumentem  przeciwko teoryi 
Cohna i jego szkoły o niezmienności gatun
ków bakteryj, ale miały zarazem, jak  łatwo 
pojąć, wielką doniosłość praktyczną. Jeżeliby 
bowiem praw dą było, że zarazek wąglikowy 
powstaje z pospolitego p rą tka  nikłego, to 
oczywiście cała etyjologija choroby wągli
kowej, wyświecona, jak  się zdawało, osta
tecznie przez badania Pasteura i Roberta 
Kocha, zupełnie inną przybierała postać, 
a zalecane przez tych badaczy środki zapo
biegawcze (profilaktyczne) i obronne prze
ciw' wąglikowi były albo zupełnie bespoży- 
teczne, albo przynajm niej niewystarczające. 
T rzeba było raczej obmyśleć nowe środki 
obrouy, któreby nietylko niszczyły ju ż  wy
tworzone zarazki i zapobiegały ich szerze
niu się, ale także nie dopuszczały do wytwo

rzenia się nowych zarazków przez przemia
nę zwykłego p rątka w formę jadowitą.

W  obec tego stanu rzeczy nauka Buchne
ra o pochodzeniu zarazka wąglikowego na
trafiła nietylko na stanowrczy opór ze strony 
zwolenników przeciwnego obozu, ale uzna
ną została nawet za wprost niebespieczną, 
mogącą wywołać zaniepokojenie w szero
kich kołach. Jakże tu bowiem, mówili oni, 
obronić się przed wrogiem, który jest 
wszechobecny, którego z otoczenia ludzi 
i zwierząt usunąć niepodobna i który wpraw
dzie w zwykłych okolicznościach nie jest 
niebespieczny, ale każdej chwili może się 
stać takim przez nabycie jadowitych w ła
sności. To też najznakomitszy z pomiędzy 
nich, Robert Koch, znany obecnie każdemu 
z rozgłośnych swych badań nad cholerą, wy
stąpił z surową krytyką doświadczeń Buch
nera. W  krytyce tej zwraca się on głównie 
przeciwko zastosowanym przez Buchnera 
metodom badania i upatruje w nich główną 
przyczynę wyników, do jakich tenże do
szedł. Twierdzi on mianowicie, że metody 
doświadczeń Buchnera nie były dość ścisłe 
i nie dawały rękojmi przed wtargnięciem 
innych bakteryj do kultur p rątka wągliko- 
Avego, wskutek czego te ostatnie zostały za
nieczyszczone i przytłumione przez pospoli
te i niejadowite bakteryje. Dalej podnosi 
on, że Buchner zaniedbał przy swoich bada
niach użyć wynalezionych przez niego (Ko
cha) metod barwienia bakteryj, wskutek 
czego uszły jego uwagi różnice morfologi
czne, jakie między obudwroma prątkami 
istnieją. Nareszcie powołuje się Koch na 
swoje własne doświadczenia, w których prą
tek wąglikowy, hodowany przez całe tygo
dnie i miesiące w najrozmaitszych środkach 
odżywczych, zachowywał przecież stale i nie
zmiennie pierwrotną swoją jadowitość.

Odparcie tych zarzutów nie przedstawia
ło Buchnerowi wielkich trudności. Skorzy
stał on mianowicie z niektórych słabych 
stron argumentacyi Kocha, jak  niemniej 
z okoliczności, że Koch sam nie umiał do
kładnie odróżnić prątka nikłego, lecz po- 
mięszał go z innemi, bliżej nieznanemi bak
teryj ami—i na tej podstawie dwa pierwsze 
zarzuty, jeżeli nie całkiem obalił, to przy
najmniej ostrze ich zwrócił przeciwko wła
snym badaniom Kocha. Odparcie zaś trze



ciego i najważniejszego zarzutu, że prątek 
wąglikowy w sztucznych hodowlach nie tra 
ci swój jadowitości, było tem łatwiejsze, że 
Koch hodowle swoje przeprowadzał w zu
pełnie odmiennych warunkach, a więc mu
siał także dojść do zupełnie innych rezulta
tów. Ostatecznie kry tyka Kocha zamiast 
osłabić wrażenie, jakie prace Buehnera wy
wołały w świecie naukowym, podniosła jesz
cze bardziej ich znaczenie i przyczyniła się 
do tem większego rospowszechnienia i uzna
nia jego poglądów.

W  obec ważności kwestyi i wysokie j prak
tycznej je j doniosłości, wydało mi się ko- 
niecznem, poddać ją  jeszcze raz bliższemu 
i gruntowniejszemu zbadaniu. W  tym celu 
przeprowadziłem szereg doświadczeń na
przód dla przekonania się, czy i o ile pra- 
wdziwem jest twierdzenie Buchnera o ge- 
netycznem pokrewieństwie prątka wągliko
wego z prątkiem  nikłym i o możebności 
przemiany pierwszego w drugiego i na 
odwrót. Doświadczenia te są tak proste, że 
każdy bez wielkich zachodów może je  po
wtórzyć.

Do badań takich potrzeba przedewszyst
kiem postarać się o czyste kultury  prątków, 
gdyż tylko takie kultury  dają czysty i ni- 
czem niezamącony obraz ich wegietacyi i do
zwalają śledzić nieprzerwanie wszystkie te 
drobne i nieznaczne przemiany, którym one 
w ciągu życia stopniowo podlegają.

Nic łatwiejszego, jak  uzyskać czyste kul
tury  prątka nikłego. Ja k  już  wyżej wspo
mniałem, bakteryja ta należy do najpospo
litszych w naturze i znajduje się stale na 
wszelkich obumarłych częściach roślinnych, 
z których ją  też najłatwiej uzyskać można. 
Najlepiej nadaje się ku  temu zwykłe siano 
łąkowe, w którem prątek nikły znajduje się 
najczęściej w stanie trwałym  czyli w formie 
zarodników. W  tym celu moczy się garść 
siana przez kilka godzin w małej ilości wo
dy przy 36° C, następnie przecedza otrzy
maną nalewkę koloru żółtego przez gęste 
sitko, zobojętnia ją  w razie wybitnie kwa
śnej reakcyi, nareszcie gotuje przez jednę 
godzinę w kolbce szklanej, którój szyjkę wa
tą zatkano. Przez tak długie gotowanie zo
stają zarodki wszelkich innych organizmów 
zabite, a utrzym ują się przy życiu tylko za
rodniki prątka nikłego, które, jak  Brefeld
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pierwszy wykazał, nawet trzechgodzinne 
silne gotowanie mogą wytrzymać bez szkody.

W  wygotowanej nalewce objawia się wc- 
gietacyja prątka często już  po upływie k il
kunastu godzin, do jednój doby, co poznać 
można łatwo po jednostajnem zmętnieniu 
nalewki. Jeżelibyśmy w tym czasie kroplę 
nalewki zbadali pod mikroskopem, to zna
leźlibyśmy w niej niezliczone roje pałeczek 
nieskończenie • małych, zaledwie %ooo mm  
grubych i dwa do czterech razy tak długich 
(fig. 1). Pałeczki te pływają nader żwawo 
już-to pojedyńczo, już-to powiązane ze sobą 
w krótsze lub dłuższe tu i owdzie załamane 
łańcuchy lub dłuższe nitki. Zapomocą pe
wnych środków barwiących, ja k  hematoksy- 
liny, można wykryć u nich po dwie delikatne 
rzęsy, wychodzące z każdego końca pałecz
ki. Te to właśnie rzęsy są organami ruchu 
pałeczek; kurcząc się i wydłużając w nader 
krótkich odstępach czasu smagają one wodę 
i w ten sposób sprawiają, że pałeczka pły
wa. Po jakim ś czasie pałeczki gromadzą 
się na powierzchni nalewki i tworzą tutaj 
z początku delikatne, później coraz grubsze 
i pomarszczone, w dotknięciu suche, b ru
dno białe, powłoki; równocześnie dolne war
stwy płynu jako  ogołocone z pałeczek kla
rują się. Zgromadzone na powierzchni pa
łeczki wyrastają teraz w długie nitki, z po
czątku nierosczłonkowane, później okazują
ce wyraźne złożenie z krótkich pałeczek. 
Czwartego lub piątego dnia po nastawieniu 
kultury  następuje tworzenie się zarodników 
w nitkach. Treść każdej pałeczki, wcho- 

i dzącej w skład nitek, skupia się w jednem  
miejscu i tworzy ciałko jajow ate,silnieśw ia- 
tło łamiące i z tego powodu podobne do 
drobniutkiego świecącego brylancika (fig. 2 ). 
W koło tak uformowanego ciałka wytwa- 

| rza się błona, poczem gotowe ju ż  zarodniki 
| uwalniają się przez rospuszczenie błon pa

łeczek i opadają nadno naczynia, tworząc tu 
taj brudno biały osad, podczas gdy równo
cześnie powierzchowna powłoka się rospra- 
sza i nalewka zupełnie się klaruje.

Chcąc poznać całą historyją rozwoju p rą t
ka nikłego, należy jeszcze zbadać kiełkowa
nie zarodników. I  to badanie nie przedsta
wia również wielkich trudności. W  tym 
celu do małej ilości wyjałowionej przedtem 
przez zagotowanie nalewki siana lub innego

805WSZECHŚWIAT.
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stosownego płynu odżywczego, przenosi się 
zapomocą ru rk i szklanej trochę osadu, utwo
rzonego na dnie poprzedniej kultury , zago- 
towuje przez kilka m inut, a następnie prze
nosi kroplę tego płynu na szkiełka przy
krywkowe i umieszcza je  na t. zw. komorze 
wilgotnej. Komorę taką, może sobie każdy 
łatwo przyrządzić ze zwykłego szkiełka 
przedmiotowego i ram ki kw adratow ej, wy
ciętej z tektury  i tak wielkiej, ja k  szkiełko 
przykrywkowe. Na tę właśnie ramkę, po
przednio wodą zwilżoną, kładzie się szkieł
ko przykrywkowe z kroplą p łynu odżyw
czego, mieszczącego w sobie zarodniki i ca
ły preparat ustawia pod mikroskopem ce
lem bespośredniej obserwacyi. P rzy  odpo
wiedniej tem peraturze 36—37° C (tem pera
turę tę można otrzymać na szkiełku przez 
zastosowanie stoliczka ogrzewanego Schul-o  o

tzego) zaczynają zarodniki zmieniać się już 
po upływie jednej do dwu godzin; przy niż
szych tem peraturach znacznie później. Na
przód tracą one swój blask i pęcznieją do 
dwu lub trzechkrotnej pierwotnej swej obję
tości, przyczem na obudw uich końcach spo
strzegać się dają ciemniejsze plamki. K ieł
kowanie następuje pomiędzy temi dwiema 
plamkami, a więc z boku zarodnika; tutaj 
zostaje przedartą błona, a przez otwór w ten [ 
sposób powstały wyrasta na zewnątrz młoda 
pałeczka, która wkrótce po swem ukazaniu 
się, zaczyna się dzielić i wydawać pałeczki 
potomne (fig. 3). Na odrzuconej błonie za
rodnikowej zarysowują się wspomniane wy
żej plamki, jako  wyraźne zgrubienia; oczy
wiście obecność tych zgrubień sprawia, że 
przy kiełkowaniu pałeczka wykluw a się 
z boku zarodnika.

Nieco większe trudności przedstaw ia uzy
skanie czystych ku ltu r p rą tka  wąglikowego, 
ale nie są one znowu tak wielkie, aby ich 
przy niejakiej cierpliwości nie można było | 
pokonać. Do uzyskania czystych ku ltu r te
go p rą tka można użyć albo krw i pochodzą
cej ze zw ierząt chorych lub z całkiem świe- | 
życli trupów wąglikowy cli, albo też kaw ał- j 
ków śledziony, w tkankach tych bowiem 
gromadzi się prątek w niezliczonych ilo
ściach. W  pierwszym wypadku puszcza się 
krew chorym zwierzętom na kilka godzin 
przed śmiercią i zbiera ją  do naczyń, wprzód 
wyjałowionych przez mocne i kilkugodzin

ne ogrzewanie, zachowując wszakże tę 
ostrożność, aby do naczynia nie dostały się 
z powietrza zarodki innych bakteryj. Małą 
ilością tej krw i zakaża się następnie wyjało
wione wprzód i odpowiednie dla tego prąt
ka płyny odżywcze, np. jednoprocentowy 
rostwór ekstraktu Liebiga. Przeprowadza
jąc  doświadczenia z drobnemi zwierzętami, 
np. myszami, którym  krw i utoczyć nie moż
na, czeka się na ich śmierć, a następnie za
raz po śmierci, zanim jeszcze trup zastygnie, 
otwiera się jam ę piersiową, chwyta wyża- 
rzonemi wprzód szczypczykami za serce, od
cina aortę i wprowadza wprost do serca ko
niec wyżarzonego wprzód drucika lub cien
kiej rureczki szklanej. Ilość krw i, jaka 
osiądzie na końcu drucika lub rureczki, wy
starcza, aby zakazić odrazu większą ilość 
(4—5) kultur z płynami odżywczemi. Zc 
starszych trupów, które wszakże nie prze
szły jeszcze w stan roskładu, lepiej jest uży
wać do zakażenia śledziony. W  tym celu 
kawałek dobrze rostartej śledziony ros- 
cieńcza się wygotowaną wodą dystylowaną 
tak silnie, aby na pewną objętość płynu, np. 
1 0  kropel, przypadała tylko jedna baktery
ja  i tą ilością zakaża się następnie płyny od
żywcze. Ponieważ śledziona trupów wą
glikowych przedstawia się jakoby jedno 
wielkie mrowisko prątków, przeto postępu
jąc  w ten sposób, ma się wszelkie szanse, że 
tą jedyną bakteryją, znajdującą się w płynie 
do zakażenia użytym, będzie właśnie prą
tek wąglikowy.

Jakiejkolw iek zresztą z tych metod damy 
pierwszeństwo, łatwo nam będzie prze
konać się, czyśmy całkiem czystą kulturę 
uzyskali; czyste bowiem wegietacyje prątka 
wąglikowego są nader charakterystyczne. 
W  przeciwstawieniu do innych bakteryj, 
które, rozmnożywszy się, zamącają płyny 
odżywcze, prątek wąglikowy pozostawia je  
zupełnie czystemi i klarownemi aż do koń
ca swój wegietacyi. W czystych zatem k u l
turach tego prątka nie widać żadnego zgoła 
zmącenia; natomiast pojawiają się w nich 
większe i mniejsze obłoczki, zawieszone swo
bodnie wśród płynu, a czasami podchodzące 
ku jego powierzchni i zlewające się tutaj 
w nader delikatne, subtelnie zarysowane po- 
włoczki, które wszakże za najlżejszem 
wstrząśnieniem na dno opadają.
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P rzy  odpowiedniej tem peraturze (37° C) 
zjawiają się obłoczki te często ju ż  po upły
wie 8 do 10 godzin od chwili zakażenia. Mi- 

. kroskopijne badanie poucza, że złożone są 
one z mniej lub więcej długich nitek, po
splatanych ze sobą naj rozmaiciej i zupełnie 
podobnych do tych, jakie widzieliśmy u prą
tka nikłego, obok nitek spotyka się także 
łańcuchy pałeczek, a także zupełnie odoso
bnione pojedyńcze pałeczki. Te ostatnie, 
jak  niemniej krótsze łańcuchy, rzadziej zaś 
dłuższe nitki mogą także przy odpowiedniej 
tem peraturze wirować na podobieństwo prą
tka nikłego; ale ruchy ich są powolniejsze 
i przerywane częstym wypoczynkiem.

W  dalszym ciągu kultury obłoczki po
większają się coraz bardziej wskutek wzro
stu i wydłużania się nitek. Skoro te 
osiągną ostateczną swą wielkość i płyn od
żywczy bliskim jest wyczerpania, następuje 
w składających je  pałeczkach tworzenie się 
zarodników, które przebiega tutaj tym sa
mym trybem, co u prątka nikłego. Całkiem 
gotowe i uwolnione z pałeczek zarodniki są 
również zupełnie podobne do zarodników 
prątka nikłego. Po wytworzeniu zarodni
ków i uwolnieniu ich z błon, obłoczki się 
rospraszają i opadają zwolna na dno naczy
nia, gdzie pozostaje proszkowaty białawy 
osad, jako  jedyny ślad wegietacyi prątka.

Jak  z powyższego widzimy, prątek wągli
kowy okazuje w dotychczasowym przebie
gu swego życia wielkie podobieństwo do 
prątka nikłego. Poszczególne formy jego 
rozwoju, jak o  to: pałeczki, nitki i zarodniki, 
tak są podobne do odpowiednich form prą
tka nikłego, że prawie niepodobnem jest 
odróżnić jedne od drugich pod mikrosko
pem. Tylko pod dwoma względami zdra
dza prątek wąglikowy odrębne własności; 
naprzód w formie swych wegietacyj, które 
płynów odżywczych nie mącą i na ich po
wierzchni nie tworzą grubych i pomarszczo
nych powłok, a następnie w ruchach dowol
nych, które u niego rzadziej się objawiają 
i są słabsze, bardziej ociężałe.

Różnice te wszakże nie miałyby głębszego 
zasadniczego znaczenia, gdyby były jedyne- 
mi, jakie między obudwoma prątkam i istnie
ją . Są jednak  nierównie ważniejsze różni
ce, o czem przekonywa zbadanie przebiegu 
kiełkowania zarodników.

Kiełkowanie to u p rątka wąglikowego śle
dzić można z wszelką łatwością w takich sa
mych kulturach kropelkowych, ja k  te, któ- 
remi posługiwaliśmy się przy badaniu p rą t
ka nikłego. Umieściwszy komorę wilgotną 
z kropelką zawierającą zarodniki pod mi
kroskopem w tem peraturze 35— 37° C, za
uważymy, że zarodniki już po upływie kil
kunastu minut tracą swój blask i powiększa
ją  szybko swóją objętość. Po upływie pół
torej godziny do dwu godzin są one ju ż  k il
ka razy większe niż pierwotnie i wtedy łu 
dząco podobne do zwykłych, wegietaty- 
wnych pałeczek. W  tym stanie napęcznia- 
łym utrzym ują się one przez czas jakiś, po- 
czem u jednego z końców dłuższej ich osi 
błona zostaje przedartą, a przez powstały 
tutaj otwór młoda pałeczka wykluwa się na 
zewnątrz. W  miarę rozrostu tej ostatniej, 
wysuwa się tylny jej koniec z otaczającej ją  
jeszcze błony zarodnikowej, nareszcie ta 
ostatnia zostaje odrzuconą i staje się wi
dzialną jako jednostajnie cienki, subtelnie 
zarysowany woreczek (fig. 4).

(dok. nast.)
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T a .n c t  S z t o l c m a n a .

Rodzina Tangarów (Tanagridae).

Mamy przed sobą grupę niewielkich p ta
szków czysto amerykańskiego pochodzenia. 
W iększość ich jes t owocożerna, trzymająca 
się przeważnie po wielkich lasach wilgo
tnych, których są prawdziwą ozdobą. Żyją 
towarzysko i trzym ają się dość licznemi sta
dami, które wędrując wśród koron drzew 
leśnych ożywiają powietrze swym cienkim, 
często harmonijnym głosikiem, a wzrok wę
drowca bawią wszystkiemi kolorami tęczy, 
jakieini zdobne są ich pióra.

Tangary należą do rzędu tych grup zoolo
gicznych, które, różniąc się wybitnie od in
nych, nie posiadają ani jednej cechy dającej 
się jasno sformułować. Ornitolog w swej 
trudnej pracy systematyzowania ptaków,
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dość często napotyka podobne wypadki. Nie- 
dalej szukając, weźmy rodzinę drozdów 
(Turdidae) i gajówek (Sylvidae), dwie g ru 
py, których przedstawicieli łatw o odróżnia 
początkujący nawet ornitolog, a jednak  szu
kając cechy, któraby mogła dotykalnie scha
rakteryzow ać obie grupy, nie znajdziemy 
ani jednej, chyba tę, że drozdy są wogóle I 
większe od gajówek. Ten sam zupełnie wy
padek zachodzi i co do tangarów, dla któ
rych niepodobna znaleść cechy wybitnej ró
żniącej je  od starolądowej rodziny wróblo- 
watych (Fringillidae). Starano się niby do- 
strzedz tę cechę w wyszczerbieniu brzegów 
górnej szczęki dzioba, mającem się znajdo
wać przy jój końcu i dlatego odróżniono 
wróble nazwą Conirostres (stożkodziobe) 
a tangary nazwano Dentirostres (zębo-dzio- 
be), wskazując jakoby charakterystyczny 
ząbek górnej szczęki. I  ta jednak  cecha, 
ja k  wszystkie cechy sztuczne, jes t w wyso
kim stopniu niestałą, a badacz nader często 
spotka ów ząbek u bardzo charakterysty
cznych wróblo watych, gdy przeciwnie brak  J  

go nieraz u typowych tangarów.
Nieszukając więc cech sztucznych, pod 

które chcielibyśmy podciągnąć wszystkie 
znane nam rodzaje obu grup, zwróćmy uwa- J 
gę na te różnice, które przy znajomości ca
łych grup uderzą nas najbardziej, a znaj
dziemy je  po większej części nie w budowie 
różnych części ciała, lecz raczej w obycza
jach  przedstawicieli obu rodzin, w mowie } 
będących. T angary  żyją w lasach wilgo- | 
tnych, żerując po koronach drzew, trzym ają 
się wprawdzie stadkami, lecz nigdy tak  li- 
cznemi, jak  ptaki, należące do rodziny wró- 
blowatych. Te ostatnie, przynajm niej ga- i 
tunki żyjące w południowej Ameryce, pra- j  

wie wyłącznie są właściwe okolicom otw ar
tym, traw iastym  stepom (campos) pokrytym  
rzadkiem i drzewami, polom upraw nym  lub j 
nawet miejscom noszącym pustyniowy cha- j  

rakter. P raw idło to je s t prawie bez wy- 
ją tku , gdyż jeżeli spotkamy tangary w miej
scowościach otwartych, zawsze będą się one 
trzym ały części porosłych większemi drze- 
wami, ja k  naprzykład po brzegach rzek, lub j 
po sadach owocowych; na prawdziwym  ste- j  

pie nigdy ich nie spotkamy. Przeciwnie 
znów wróblowate, właściwe leśnym obsza
rom, stale trzym ają się miejsc otwartych, i

I ja k  naprzykład brzegów rzek, pól upra- 
| wnych, pastwisk sztucznie przez wycięcie 

lasu utworzonych, lub wreszcie zapuszczo
nych plantacyj. Jedyny wyjątek stanowi 
mały ptaszek o dziwnym papuzim dziobie 
(Catamblyrhynchus diadema), przebyw ają
cy w lasach wilgotnych, pomimo, że należy 
do rodziny wróblowatych.

Oprócz tego spotykamy bardzo często 
u tangarów osobliwe pióra, posiadające pe
wien odbłysk, który uczony nasz ornitolog, 

| p. Taczanowski, słusznie szklistym nazywa. 
Znaczna część tangarów  posiada bardzoświe- 
tne ubarwienie, choć niezawsze kombinacy- 
je  kolorów są piękne. U  pewnego gatunku 
spotykamy aż sześć barw, z których wszy
stkie równie świetne, równie jaskraw e. K o
lory: trawiasto zielony, fijoletowy, błękitny, 
ponsowy, kanarkowo-żółty i aksamitno-czar- 
ny •— kombinują się w sposób niekoniecznie 
odznaczający się dobrym gustem, lecz ja 
ko barwy nie mają równych sobie. K a
żdy z nich wzięty z osobna jes t bez zarzutu 
pod względem czystości i świetności.

Inny znów gatunek należący do rodzaju 
Calliste posiada czoło, brw i i okolice uszu 
pięknego pomarańczowego koloru, połysku
jącego zupełnie jak  złoto, a znów przy pe
wnych nachyleniach opalizującego różnemi 
kolorami tęczy. Podobnego połysku nie 
znajdziemy w całym świecie ornitologi
cznym, a nawet i między motylami napró- 
żnobyśmy go szukali.

Tangary, jak  to wyżej wspomniałem, trzy
mają się prawie zawsze stadkami, złożonemi 
z kilkunastu lub kilkudziesięciu sztuk. Zw y
kle kilka takich stadek, należących do ró
żnych gatunków łączy się z sobą, a nadto 
towarzyszą im jeszcze różne ptaki owado- 
żerne, które w podobnej kompanii tę ko
rzyść znajdują, że ruchliwa czereda wypła
sza z ukrycia mnóstwo owadów, przedtem 
niewidocznych. Podobne gromady nazwał 
p. Jelski, przyjaciel mój i towarzysz podró
ży, stadkami wędrownemi, o czem miałem 
już  raz sposobność mówić w jednój z mych 
prac poprzednich.

Stadko tangarów, zapadłszy na drzewo, 
nigdy na nicm długo nie popasa. W cią
głym ruchu, przeskakując z gałęzi na gałęź,
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lub czepiając się cieńszych gałązek, na któ
rych zwieszają się ulubione jagody, miłe te 
ptaszki wydają co chwila głos cieniutki, po
dobny do pisku naszych sikor. Niekiedy 
przelatujący owad zwraca uwagę jednego 
z uczestników, k tóry  rzuca się za nim, stara
jąc  się w lot go pochwycić, gdyż tangary 
chociaż przeważnie owadożerne, nie gardzą 
nigdy owadem, podobnie ja k  typowe nnicho- 
łówki, nie gardzą czasami jagodami. W ów
czas w koronie drzewa panuje wielki ruch, 
widać wśród gęstej zieleni liści migające 
ptaszki, niby kw iatki różnokolorowe. Za 
chwilę jeden z nich, wydając głos silniejszy, 
zryw a się i leci dalej, a za nim całe stado 
z piskiem jedno za drugiem przelatuje. Oży
wione przedtem drzewo, samotne teraz i opu
szczone; para tylko ptaszków, zapóźniona, 
kręci się jeszcze po niem chwilkę, lecz i ta 
wkrótce za swemi towarzyszami pocią
gnie.

Pomimo, że tangary bardzo są liczne w la
sach Am eryki południowej i środkowej, ma
ło znany jes t sposób ich rozmnażania się, co 
głównie, ja k  się zdaje przypisać należy tej 
okoliczności, że lęgną się na wysokich drze
wach wśród gęstych koron, gdzie są prawie 
niedostępne dla naturalisty. Nieliczne gnia
zda tych ptaszków, jak ie  mi się udało zdo
być w czasie mej karyjery kolekto rskiej, by
ły  zawsze otw arte, zbudowane ze ździebeł 
roślinnych i wysłane albo włóknem roślin- 
nem, albo niekiedy włosiem. Ja ja  w liczbie 
dwu, trzech, a rzadziej czterech posiadają 
różne barwy, stosownie do gatunku: jedne 
z nich są białe, ciemno upstrzone na grubym 
końcu, inne szare z lekkim odcieniem fijo- 
letowym, lub błękitnym i ciemnem upstrze
niem tejże barwy co i tło na całej powie
rzchni. Gniazdo pewnego gatunku znala
złem na ziemi; należało ono do ptaszka czar
nego z białemi ramionami (samica rudawa), 
zwanego przez ornitologów Tachypbonus 
melaleucus. Trzyma się on brzegów le
śnych lub sadów owocowych i plantacyj ba
nanów. Na jednaj z takich plantacyj, w tra 
wie na ziemi, znalazłem gniazdko, w którem 
były dwa ja ja , brudno-czerwonawego kolo
ru, upstrzone plamami i zygzakami ciemno
brunatnej lub fijoletowej barwy.

Zdaje się, że u większej części gatunków, 
stanowiących rodzinę tangarów, samica jest

podobna do samca, co nawet, wbrew ogólne
mu praw idłu, często się trafia u form posia
dających świetne barwy. U  wielu jednak 
gatunków samica posiada barw y skromne, 
w których odbija się ubarwienie świetne 
samca, tylko jakby przyćmione. W yjątko
wo tylko u niektórych rodzajów samica po
siada odmienne zupełnie upierzenie, naprzy- 
kład zielone, gdy samiec jest różnobarwny, 
lub rudawe, jak  to widzieliśmy we wspo
mnianym gatunku Tachyphonus melaleucus, 
którego samiec jes t czarny. Młode w pier- 
wszem pierzu są zwykle różne od starych, 
a puchowe ich pióra posiadają barw y skro
mne, zwykle szare, na których jednak znać 
już ogólny rodzaj ubarwienia i które zczasem 
przybierają świetne kolory dorosłych pta
ków, W brew mniemaniu p. Taczanowskie
go, jestem zdania, że pióra puchowe bez wy
padania zmieniają barwę na jaskraw ą, co 
łatwo można obserwować na licznych ga
tunkach, szczególniej w rodzaju Pyranga. 
Samce tych ptaków są czerwone (niekiedy 
z czarnemi skrzydłami), samice brudno-żół- 
te, ochrowe lub oliwkowe. Młode w pier- 
wszem pierzu posiadają ubarwienie samic, 
które stopniowo, bez zrzucania piór, zamie
nia się na ponsowe.

Praw ie wszystkie tangary posiadają wiel
kość naszćj zięby lub wróbla i tylko nieli
czne gatunki są mniejsze lub większe. Naj
większe nie przechodzą naszego szpaka; naj
mniejsze równają się mysiemu królikowi. 
Jako  śpiewaki, tangary nic odznaczają się 
wogóle wielkiemi zaletami; zdolności ich mu
zykalne ograniczają się zwykle do wydawa
nia cienkiego głosu nawołującego, lub do 
słabego świergotania, posiadającego bardzo 
mało muzycznych elementów. Jedna tylko 
grupa utworzona przez rodzaje Euphonia 
i Chlorophonia posiada doskonałych śpie
waków, które też powszechnie są chowane 
w klatkach dla swego miłego głosu. P ta
szki te jednak, jak  to zaraz zobaczymy, nie
właściwie pomieszczone zostały w rodzinie 
tangarów.

(dok. nnst.)
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PRZYSWAJANIE

przez

M. Bertlielota, członka Instytutu,

t ł u m a c z y ł  Z n . .

(Dokończenie).
f

Porów najm y powyższe w ypadki ze zdo- 
bytemi na pewnej wysokości.

T r z e c i  s z e re g .  Przechow ywanie tych 
samych próbek gruntu  w garnkach podo
bnych do poprzedzających, ustawionych na 
desce, bez żadnego pokrycia, na szczycie 
wieży odosobnionej i panującej nad okolicą, 
wyniesionój na 29 m nad poziom łąki. By
ły one wielokrotnie skrapiane przez deszcz, 
którego woda spływała przez dolny otwór 
garnka, unosząc z sobą azotany i inne m a
teryje rospuszczalne.

W ypadki rozbioru są takież same, jak  
w drugim szeregu. Pomimo wypłókiwania 
przez wody deszczowe, azot został przyswo
jony  w znacznój ilości, szczególniej przez 
kaoliny, które tu  doszły do maximum w tym 
względzie. Możnaby tu podejrzewać wpływ 
elektryczności atmosferycznej, ponieważ po- 
tencyjał garnków był taki sam, ja k  gruntu, 
gdy potencyjał otaczającego je  powietrza 
był większy, średnio biorąc, o 600 do 800 
wolt według moich pomiarów. Powrócę 
do tego.

Doświadczenia, czynione na wieży i na łą
ce dały powód do specyjalnego badania przy- 
bytów amonijaku i kwasu azotnego, dostar
czanych przez deszcz i przez atmosferę: d ru
gie (przybyty kw. azotnego) były jednako
we w obu szeregach, pierwsze miały miejsce 
głównie na wieży. Opad deszczowy był 
zbierany w udometrze o znanej powierzchni 
i rozbierany od czasu do czasu. Oznaczanie 
amonijaku gazowego, jak i atmosfera mogła 
oddawać badanym gruntom , je s t bardzo nie
pewne, tembardzićj, że grunty  te nieustan
nie wyziewały amonijak; to podaje w silną

' wątpliwość przypuszczenie współczesnego 
pochłaniania tej materyi. Poczytywałem 
sobie wszakże za obowiązek zbadać sprawę 
pod tym względem, ażeby nie zaniedbać n i
czego. Zdawało mi się, że może przesadzi
łem wpływ wyżej wspomniany i że przynaj
mniej uchwycę maximum, umieszczając obok 
garnków płaskie naczynia z roscieńczonym 
kwasem siarczanym i oznaczając pochłonię
ty przezeń amonijak. Z szeregu doświad
czeń na łące, dodając azot deszczowy do 
azotu przez kwas siarczany pochłoniętego, 
otrzymałem 5 kg na hektar, podczas, gdy 
azot przyswojony przez próbki gruntów  na 
łące i na wieży wynosił 25, a nawet 40 kg 
na hektar, a więc, 4 do 8 razy więcej. Zda
je  się więc, że tego azotu nie można uważać 
za dostarczony przez deszcz ani przez atmo
sferę.

Te systematyczne doświadczenia prowa
dzą- do wykazania, że przyswojenie azotu 
atmosferycznego przez g ran ty  gliniaste od
bywa się niezależnie od przybytów związ
ków azotu. W  ostatniej instancyi dowiodą 
tego doświadczenia, przeprowadzone w na
czyniach zamkniętych, które wykluczają 
wpływ związków azotowych, kwasu azotne
go i amonijaku, znajdujących się w malej 
ilości w wolnein powietrzu.

C z w a r ty  s z e re g .  Przechowywanie 
tych samych gruntów w wielkich czteroli- 
trowych Haszach z białego szkła, napełnio
nych powietrzem, zawierających po 1  kg 
ziemi, zamkniętych szlifowanemi korkami, 
z których jedne były umieszczone w cie
mności (w zamkniętej szafie), a inne w świe
tle rosproszonem. W  początku dodano nie
co wody ( 1 0  cm3) i raz otwierano flaszki, 
ażeby z nich wydobyć po 500 g piasku. Od 
czasu do czasu wstrząsano.

Przyswojenie azotu miało miejsce w trzech 
poddanych doświadczeniu gruntach i do
konywało się postępowo, zupełnie tak samo, 
ja k  w otwartem powietrzu, oraz podlegało 
takiejże samej proporcyjalności.

Odbywało się ono w ciemności, zarówno 
jak  w świetle rosproszonem, ale w tym dru
gim razie było żywsze.

Zanim dalej pójdziemy z temi porówna
niami, opiszmy doświadczenia z wyjałowie
niem. Zdaje się, że są one zajmujące. W  rze
czy samej, przekonaliśmy się, żc azot u trwa-



N r 51. WSZECHŚWIAT. 811

la się w  gruntach  glin iastych  nie pod posta
cią kwasu azotnego lub am onijaku, ale ra- 
czćj złożonych n ierospu szczalnychzw iązk ów  
am idow ych, z rodzaju tych, ja k ie  istnieją  
w  organizm ach. T a okoliczność dowodzi, 
że działan ie m oże być przypisane m ikroor
ganizm om , kto wie, czy  n ie tym  samym, 
które przysw ajają  krzem ionkę (okrzem ki) 
i dają początek tak w ażnym  form acyjom  
gieo log iczn ym . Zdaje mi się, że dow ie
dzenie tego pow inno być dalej przeprowa
dzone.

P i ą t y  s z e r e g .  W y j a ł o w i e n i e  czyli 
s t e r y  l i z a c y j  a. 1  kg  p iasku, w którym  
ilość azotu została oznaczona, um ieszczono  
w czterolitrow em  naczyniu, w ystaw iono na 
działanie tem peratury 100° C w ciągu dwu 
godzin  i uzupełn iając jeszcze jój działanie, 
przepuszczono strum ień gorącej pary w o
dnej. P odczas stygnięcia, pow ietrze dostać 
się m ogło do naczyn ia  ty lko przez zatyczki 
baw ełn iane, napojone poprzednio gliceryną  
i w ygrzane przy tem peraturze 130° C. P o  
tem  w szystkiem , naczynia pozostaw iono j  

w spokoju od 10 L ipca do 6  Października j  

1885 r.
W e w szystk ich  tych doświadczeniach ilość j  

azotu pozostaw ała stałą, a nawet zm niejsza
ła  się nieco, zap ew n e w  chw ili początkow e
go ogrzew ania. O grzew anie w ięc zn iw e
czyło  przyczynę przysw ajania azotu. G run
ty tak Avyjałowione nie od zysk ały  następnie 
zdolności przysw ajania azotu w  równym  
okresie czasu ani pod w pływ em  powietrza  
w olnego (w  izbie pracow ni), ani za doda- j  

niem  małój ilości pierwotnej materyi.
P oprzestanę na dodaniu, że grunty w yja

łow ion e, pozostając w wolnein pow ietrzu iz 
by zam kniętej aż do 6  Października, nie 
p rzysw oiły  w iększej ilości am onijaku od tój, 
jaką posiadały 10 Lipca.

O statecznie, badane grunty glin iaste, p ia
ski i kaoliny posiadają zdolność pow olnego  
przyswajania azotu atm osferycznego. Z dol
ność ta je s t  niezależna od nitryfikacyi, ró
w nie ja k  i od pochłaniania am onijaku. M o
żna ją  przypisać działaniu  pew nych orga
nizm ów żyjących. N ie przejaw ia się ona 
w  porze zim ow ej, ale szczególn iej w okresie 
żyw ej w egietacyi. Tem peratura 100° ni
w eczy ja . P rzejaw ia się ona zarów no w na

czyniu  zam kniętein, ja k  w zetknięciu  z at
m osferą, zarów no na szczycie w ieży, ja k  pod 
pokryciem  w pobliżu roli pokrytej roślinno
ścią, ja k  w izbie zam kniętej w ew nątrz zabu
dowania. P rzejaw ia się zarów no w  cie
m ności, ja k  w  św ietle ,ch ociaż w  ostatnim  ra
zie cokolw iek  czynniej.

Następujące liczby zakreślają w ielkość te
go przysw ojenia,dokonanego przez 1  kg  ma
teryi, podczas jednej i tej samej pory roku  
(K w iecień  do Października 1885 r.):
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W idzim y, że we w szystkich czterech w y
padkach w ielkość ta zaw iera się w podo
bnych granicach i że w ystaw ien ie na dzia
łan ie powietrza nie w p ływ a na szczególne  
pow iększenie, które należałoby przypisać 
zw iązkom  azotow ym — am onijakowi lub kw a
sow i azotnem u— pochłoniętym  z powietrza. 
M ożliw y  przybyt tych ostatnich zw iązków ,
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według przytaczanych doświadczeń, jes t wc 
wszystkich razach znacznie niższy od ilości 
azotu, przyswojonych w rzeczywistości. Ta 
ostatnia kwestyją nie może zresztą być spor
ną w szeregu doświadczeń z naczyniami 
zamkniętemi.

Jeżeli, rospatrując liczby powyższe, 
uwzględnimy powierzchnię garnków na łące 
i na wieży (113 cm 2), to na hektar i na porę 
letnią otrzymamy wielkości: 2 0  kg przyswo
jonego azotu dla jednego z piasków, 16 
i 25 kg dla drugiego piasku, 31 kg dla kao
linu. Wielkości te przytaczam tylko w ce
lu dania podstawy wyobrażeniom. Są one 
w istocie znacznie zamałe, gdyż odnoszą się 
do niewielkich grubości pokładów — 8 do 
1 0  cm, gdy przyswojenie azotu odbywało 
się równie dobrze i przytein proporcyjonal- 
nie przy pięć razy większćj grubości (45 cm) 
w garnkach, zamkniętych w izbie. Iloz- 
m iary zjawiska będą dla nas zrozumialsze, 
jeżeli zauważymy z jednej strony, że przy- 
byt związków azotu—kwasu azotnego i amo
nijaku—dopływający z wodą deszczową, zo
stał oceniony przez pp. Lawesa i G ilberta 
w Rothamsted na 8 kg na hektar i na rok j 
cały ‘); w M ontsouris w ciągu 1883 roku 
znaleziono 17 kg, liczba niezwykle wielka j  

i słusznie przypisyw ana przez autorów ana
liz sąsiedztwu Paryża; — z drugiej zaś stro
ny—ilość azotu odbierana corocznie grun- j  

towi, w postaci np. siana zebranego z łąki, 
dochodzi do 50 lub 60 kg na hektar.

S trata coroczna, idąca na rachunek ziemi j  

rodzajnej, wynosiłaby zatem 40 do 50 kg. 
W prawdzie zasoby ziemi wystarczyłyby na 
to przez czas pewien, gdyż zaw iera ona 
1 do 2,5 g azotu na kilogram, to jes t 50 do 
1 0 0  razy więcej, aniżeli w ciągu roku przy- ; 
swajają grunty, które poddawałem bada- | 
niom. Ale niepodobna zaprzeczyć, że zie- i  

mia rodzajna łąki lub lasu zubożałaby się 
zwolna skutkiem wegietacyi i zbiorów, gdy
by nie istniało źródło kompensacyi tych 
strat, obfitsze aniżeli przybyty związków 
azotowych z atmosfery i dążące do ciągłego 
wyrównywania straty. W  rzeczy samej, po
mimo tych stra t nieustannych, ilekroć wy- j

' )  Grandeau, Cours d ’agricnlturp, tom 1 , str. 452, 
r. 1879.

czerpujemy rolę przez wytężoną uprawę po
la albo lasu, wegietacyja wszczyna się na 
ni<5j znowu, na mocy jakiegoś nieokreślone
go krążenia. Przedstawione doświadczeniaO c
wyprowadzają na światło dzienne jeden 
z mechanizmów tego krążenia, z którym się 
liczyć musimy, jeżeli chcemy zrozumieć nie
ustającą urodzajność gruntów  naturalnych. 
Tutaj także znajdują objaśnienie rozmaite 
praktyki rolnicze, uświęcone przez odwie
czną tradycyją, lecz których teoryja była 
nieznana, takie np., jak  kolejne ugorowanie 
roli, częsta i głęboka orka i t. p.

Doświadczenia te tłumaczą zarazem, ja- 
kim-to sposobem piaski gliniaste, jałowe 
w chwili, kiedy poraź pierwszy zetknęły się 
z powietrzem, mogą jednak służyć za grunt 
dla kolejnych wegietacyj, coraz bujniej 
krzewiących się w miarę tego, jak mogą ko
rzystać z coraz większych ilości azotu, przy
swajanego przez te piaski i zawartego 
w szczątkach wegietacyj poprzednich, które, 
przyłączając się w ilości coraz większej do 
piasku gliniastego, czynią zeń po dłuższym 
czasie ziemię urodzajną.

Towarzystwo Ogrodniczo.
1’ o s i e d z e n i e  d w u d z i e s t e  p i e r w s z e  K o 

m i s y i  t e o r y i  o g r o d n i c t w a  i n a u k  p r z y 
r o d n i c z y c h  p o m o c n i c z y c h  odbyło sig dnia 
3 Grudnia 188‘> roku, w  lokalu Towarzystwa, o go
dzinie 8 wieczorem.

1) Pro toku ł posiedzenia dwudziestego po przeczy
taniu został p rzy ję ty  i podpisany.

i‘)  Profesor d r Ilo y e r  przemawiał w dalszym c ią 
gu o bakteryjach  i rospoczął swą mowę wskazaniem  
głów nych podstaw mikroskopowego badania bakte
ry j. B a k te ry jj  zawarte w tkankach posiadają zw y
kle tak ie własności optyczne, że są prawie zupełnie 
niewidoczne, — uwidocznia się je  w ten sposób, że 
naprzód barw i się cały preparat jednym  ■/. barwni
ków anilinow ych, a następnie usuwa się ten bar
w nik, przez ługowanie preparatu alkoholem, — przy  
tem  ługowaniu, tkank i tracą  barw nik łatw ie j, aniże
li bakteryje, wskutek c/ego te ostatnie można już  
w yraźnie spostrzedz w masie tkanki. Objaśniwszy 
ostatni ten szczegół badania, prof. Ilo ye r  przystąpił 
do streszczenia danych, dotyczących bakteryj cho
robotwórczych.

Jednem  z pierwszych było odkrycie bakteryj kar- 
lm nkułowych przez Drouella i Hollingera, datujące
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z roku 1850. Davaine przekonał sig 1S60 r. o ich  
chorobotwórczem znaczeniu przez szczepienie, a na
stępnie Koch i Pasteur drogą hodowli. Tu  prof. llo- 
ye r zwrócił uwagę na to, że dziwnem może się w y 
dawać, d la czego doktryna o chorobotwórczości ba
k tery j rozw ija ła  się tak  powolnie, gdy wiadomo 
przecie b37ło już wówczas dokładnie, że rośliny cho
ru ją  po największej części wskutek rozw ijania się na 
nich pasorzytów, gdy wiedziano, że i u jedw abni
ków pasorzyty w yw o łu ją  choroby, a nawet u czło
w ieka pomiędzy r. 1840 i 1850 spostrzeżono paso
rzyty: Achorion Schoenlein ii w  parchach, Herpes 
torsoraus, P ity ria s is  versicolor, O idium albicans 
w t. zw. beskach i  in. Na uspraw iedliw ienie tak wol
nego postępu w  rozwoju nauki o bakteryjach da się 
chyba przytoczyć to jedyn ie, że w ym ienione paso
rz y ty  są większe i  należą do rzędu pleśniowych, roz
w ija ją  się na częściach zewnętrznych i dają się z ła 
twością bespośrednio lub przy zwilżaniu rostworami 
żrących  ługów wykazać, gdy tymczasem badanie 
bakteryj, daje się ty lko  uskutecznić przy pomocy 
złożonej techn ik i mikroskopowej.

Trudności w badaniu chorobotwórczych bakteryj, 
zależą poczęści od ich  m ałych  wym iarów : pod m i
kroskopem często trudno ocenić, z czem m am y do 
czynienia, a oprócz tego na w ilgotnych częściach 
organizmu istn ieją zawsze znaczne ilości bakteryj 
nieszkodliwych.

Pierwsze odkrycie szkodliwości bakteryj w  orga
nizm ie zwierząt c iepłokrw istych, dotyczyło wspo
mnianego już karbunkułu (B acillu s  A nth racis); dru- 
giem było  odkrycie przez Obermeiera buk tery i w po
staci ru ch liw ych  grajcarkowatych  nitek, ukazują
cych sig we k rw i w  czasie paroksyzmów gorączki 
powrotnej (febris recurrens), t. j. tak zwanej Spiro- 
chaete Obermeieri. O dkrycie  to było dość późnem, 
bo i sama choroba przyszła do Eu ro p y  dopiero w ro
ku 1868. Zdołano dotąd przez przeszczepienie w y 
wołać objawy tej choroby u małp, hodowli jednak  
Sp irochety po dziś dzień nie znamy.

Badan ia  Pasteura i  Kocha nad B . Antracis, przy
czyn iły  się znakomicie do utrw alenia nauki o choro- 
botwórczem znaczeniu bakteryj w ogólności. Koch  
mianowicie rozw inął metodę badania tych  tworów  
i  dlatego powołano go do objęcia kierunku oddzia
łu bakteryjologicznego w Urzędzie Zdrow ia  (Gesund- 
heits-Amt) w  Berlin ie , gdzie przeprowadził nader wa
żne badania, pomiędzy któremi zajmuje pierwsze 
miejsce odkrycie bakteryi suchot (Tuberculosis). 
D r Koch hodował bakteryje suchot na surowicy 
krw i, którą sterylizu je się codziennem powtarzanem  
ogrzewaniem przez godzinę do 60°. (Chociaż tempera
tura  00°  zabija bakteryje, lecz nie zabija spor, powta
rzane w ięc ogrzewanie jest koniecznem gdyż trzeba 
dążyć, aby wszystkie spory zam ieniły się na bakte
ry je , następnie zostały zabite przez ciepłotę 60"). 
Koch wykazał obecność w łaściw ych bakteryj u su
chotników w flegmie, w  p łucach i  innych  organach 
dotkniętych gruzełkam i, hodował je  sztucznie i szcze
p ił, ?e szczepionych bakteryj o trzym yw ał nowe ho
dowle, zaszczepiał zwierzętom i tą drogą zawsze do
chodził do objawów gruźlicy.

Po sucliotniczych, — odkryto bakteryje nosacizny 
a następnie i innych chorób. W skutek  ogółu tych  
badań, można twierdzić:

1 ) Że wszystkie choroby zakaźne, są prawdopodo
bnie pasorzytniczego pochodzenia.

2 ) Że choroby miazmatyczne, ja k  cholera, febra 
i  inne, są tegoż pochodzenia.

a ) Że każda z wspomnianych chorób ma swojo 
właściwe pasorzyty, chociaż niewszystkie choroby 
są bakteryjalne.

Tak  np. jeden z badaczy włoskich febrę (m a la ry ją ) 
przypisuje nie pręcikowi, locz amoebie. Również  
i tak zwana aktinomykoza jest wywołana przez pa
sorzyt gwiaździstej form y, spraw iający ropnie silnie  
rosprzestrzeniające się w organizmie.

Bak te ry je  te w głównych swych typach bywają:
I. A lbo m icrococcami, jak  np. bakteryje zakażenia 

septycznego lub bakteryje róży, układające sięwsze-
! regi.

I I .  A lbo  też pręcikam i rozm aitych form i cech, 
i  które i  w hodowlach przedstawiają rozmaite cechy 
! m ikroskopijne, rozmaite barwy i t. d.

Ważnem  jest pytanie, ja k  bakteryje działają na 
j organizm i w jak i spjsób wywołują chorobę i śm ierć,

bo sama obecność bakteryi, nie stanowi jeszcze cho 
roby. Pod tym  względem rozmaite bakteryjo  za
chowują się rozmaicie i  tak np B . Anthracis mnoży 
się bardzo szybko, mnóstwo bakteryj powstaje we 
krw i i przepełnia naczynia krwionośne we wszyst
k ich  organach, t. j  w  wątrobie, w  śledzionie i in. 
Ilość bakteryj dorównywa nieraz ilości czerwonych  
ciałek k rw i. Chociaż w ięc bakteryje te uie wywo
łu ją żadnych objawów zapalenia, pomimo to muszą 
wywołać, choćby ze względu na swą ilość, olbrzymio 

j  zm iany w całej przemianie m ateryi. Ponieważ nad
to należą one do bakteryj chciw ie chłonących tlen,

| t. j .  są exquisit aerobia typowemi, w ięc też i  zm iany
w  przemianie m ateryi i w składzie k rw i, wywołane  

| przez nie, są olbrzymie i muszą spowodować z po
czątku objaw y chorobne, a w  następstwie śmierć.

Po śm ierci organizmu mnożą sig. lecz nie w ydają  
; w  nim spor,—jeśli jednak trup krw aw i — to w k rw i

stykającej się z tlenem powietrza w yrasta ją  długie 
n itk i, których  zgęszczająca się protoplazma zamie
n ia się na spory. Spory te są nader niebespieczne, 
bo trudno je  zabić. N iszczy je  sublimat i tem pera
tura  od 150° do 160°. Człowiek zarazić się może ba- 
k tery jam i przy zdejmowaniu skóry z padliny zara
żonej karbunkułem , lecz częściej na karbunkuł za
padają garbarze i szczotkarze, m ający do czynienia 
ze skórami i szczeciną, pokrytem i zasuszonemi spora
m i. Te  ostatnie dostarczają zapewne i m ateryjału  
do zarażenia b yd ła , W  ziemi, w  pobliżu trupów  
zwierząt padłych  na karbunkuł, może być spor du
żo, na powierzchnię ziemi spory te wynoszą, wedle 
zdania Pasteura, dżdżowniki. Doniesienia dzienni
ków o zatruwających karbunkułem  ukąszeniach 
much, prawie zawsze okazują się niedokładnemi.

B  A nthracis do rozwoju wymaga odpowiedniej 
tem peratury — nie przyjm uje się zatem na ziemno
wodnych z powodu zbyt niskiej, a na ptakach, z po
wodu zbyt wysokiej temperatury krw i. Pasteur je-
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dnak ochłodziwszy p tak i przez umieszczenie ich  
w  zimnej wodzie, zdołał im  szczepie karbunku ł z po
wodzeniem.

Nosacizna, tak jak  i karbunkuł, p rzyjm uje sig u pe
w nych  zwierząt, a  u innych  nie. U  koni, u św inki 
m orskiej przyjm uje sig łatwo, u kró lika  — trudno, 
a u myszy nie. Prócz wspomnionego dzia łan ia  ba
k te ry j na skład k rw i, okazują różne ich  rodzaje roz
m aity  w p ływ  na tkank i i  chemiczne czgści składo
we vv organizmie. Je d n e  powodują w ytw arzan ie sig 
grudek zatykających  m ałe naczynia i  pociągających  
za sobą powstawanie ograniczonych ognisk zgorzeli
nowych. Inne w yw o łu ją  m niej lub więcej rosprze- 
strzenione procesy zapalne, np. dyfte ryt, k rosty os- 
powe. Septyczne zaś bakteryje roskładają c ia ła  b ia ł
kowate i  tworzą przetwory podobne do jadow itych  
narkotyków , oddziaływające tru jąco  na zarażony 
organizm czyli t. zw. ptom aiuy.

zwrócił p. G raydon głównie na korong, a jakko lw iek  
zaćmienie to należało do kró tkotrw ałych , zdołał on 
otrzym ać w ciągu tego czasu pięć rysunków; rysun 
k i te co do ilości, długości i położenia głównych pro
m ieni korony tak są zgodne, że tworzą wrażenie zu
pełnej stateczności zjawiska, które w ystąp iło  nader 
świetnie.

Do sprawozdania swego załączył p. G raydon jeden 
z tych  rysunków, k tóry  tu powtarzam y według N a
turę. W id z im y z tego, że korona w  górnej swej po
łow ie posiadała pewną liczhg prom ieni (A ,N , M ,K , I )  
których  długość wynosiła l 1/, do dwukrotnej średni
cy słonecznej; w  połowie dolnej ( F G )  korona była  
dosyć jednostajną, a szerokość je j wynosiła  tu, podo
bnie ja k  w  pewnej czgści górnej połowy ( L j  przecig- 
ciowo '/2 średnicy słonecznej. W  pobliżu lin ii po
ziomej przecinającej słońce (D ) występowała szero
ka przerwa ciemna, siggająca aż do tarczy słone
cznej. Tuż przed końcem całkowitego zaćmienia 
w pobliżu tej p rzerw y (w  punkcie F )  ukazała się po-

2O

KRONIKA NAUKOWA.

(Astronomija).

—  C a ł k o w i t e  z a ć m i e n i e  s ł o ń c a  d n i a  
9 W r z e ś n i a  r . b. Angielska N atu rę  otrzym ała  
sprawozdanie od p. N. A . G raydon, k tó ry  obserwo
w a ł zaćmienie słońca d. 9 W rześn ia  r. b. w  Nowej 
Zelandyi. M iejscem  obserwacyi było  Tahoraite; 
punkt ten, stanowiący obecnie kres południowy dro
gi żelaznej Napier-W ellington, przypadał w obrgbie 
całkowitego zaćmienia, ale w odległości 40 m il ang. 
na północ wzglgdem lin ii środkowej. Uwagg swą

tężna, czerwona protuberancyja. B a rw a  korony 
w ydaw ała  się niebiesko-zielonawą. Poza n ią  roscią- 
gało sig jeszcze daleko św iatło  rosproszone, którego 
barwg różni obserwatorowie uważali to za szarawą, 
to za czerwonawą, blado niebieskawą lub wreszcie 
za białą.

N aturę o trzym ała notatki o tem zaćmieniu i z k i l 
ku innych  miejscowości; wszgdzie zaznaczają pigkny 
rozwój k irony, a w n iektórych miejscach otrzymano 
po jednej lub po k ilka  je j fotogratij. Pogląd obecny 
na istotę korony słonecznej podaliśmy w N r 31 i 32 
W szechśw iata z r. b.

5. K.



(Chemijd).

—  O ł o w i a n e  r u r y  w o d o c i ą g o w e .  Zw iąz 
ki ołowiu, j a k  wiadomo, działają na organizm tru ją 
co. W oda, p łynąca przez ru ry  ołowiane, po dłuż
szym czasie w yw ie ra  działanie swe na ołów, przy
właszczając sobie jego związki bądź przez powolne 
działanie pochłonionego tlenu, bądź przez sole w niej 
rospuszczone. Podług doświadczeń Graham a i  Cal- 
verta 0,7 mg ołowiu w  1 litrze w ody powinniśm y  
uważać za maxim um dozwolonej a nieszkodliwej 
ilości.

Niedawno pod tym  względem została zbadaną w o
da w Budapeszcie i oto, co się okazało. W oda z rur 
ulicznych nie zaw ierała zupełnie ołowiu. Z  wodo
ciągu domowego, po długiem upuszczaniu przy pręd
kim prądzie 1 l it r  wody zaw ierał 0,085 mg ołowiu, 
t rz y  długiem upuszczaniu i wolnym  prądzie zawie
ra ł 1 l it r  1,04 mg; po 24 godzinnem znajdowaniu sig I 
w rurze lit r  zawierał już 1,224 mg, po ,'8 godz. 1,7 mg, 
po tygodniu 3,25 mg, a po miesiącu aż 4,7 mg.

A w ięc przy wolnem  upuszczaniu wody z długich  
ru r, woda w  Budapeszcie może spowodować otrucie., j  

Z  tego względu ru ry  tak ie  pow inny być zaniechane, j 
(Chem. Centralb lat).

M. FI.

—  T l e n  w  a t m o s f e r z e .  W  numerze 17 
W szechśw iata z r. b., podaliśmy na tein miejscu re 
zultaty badań prof. Hcm pla nad wahaniam i, jak im  
podlega zawartość tlenu w atmosferze.

Prof. U. K reusler również rob ił oznaczenia ilościo
we tlenu atmosferycznego w  pracowni akademii ro l
niczej w Poppelsdorfio podług metody Jo llyeg o  (ob. 
N r  17), lecz rezultaty jego .n ie  zgadzają się z rezul
tatam i otrzym anem i przez Jo llyeg o  i Hempla. Jo l ly  
oznaczał tlen eudyjom etrycznie. Otóż, p. hreusler, 
po uwolnieniu powietrza od pary  wodnej i dwutlen
ku węgla i przeprowadzeniu go do eudyjometru z d ru 
tem m iedzianym  galw anicznie rozżarzonym, zauwa
żył ,  że ilość tlenu w tem  samem powietrzu przy k il
ku po sobie następujących próbach by ła  różną— 
przytem  okazywała się tem niniejszą, im  częściej 
rozżarzano drut. Podejrzyw ał w ięc p. K ., że wciąż 
wzrastające ciśnienie zostaje spowodowane przez 
tworzenie się gdzieś w aparacie pary wodnej, dla 
której usunięcia następnie za każdym razem w k ła 
dał do eudyjometru laseczkę potażu gryzącego. Po . 
tej m odyfikacyi rezultaty okazały sig zupełnie zada- 
walniającem i, otrzymano większe i  zgodne ze sobą 
liczby we wszystkich doświadczeniach. Tego środ
ka ostrożności jednak nie użył Jo l ly  i oto, podług 
p. K., przyczyna, dla której rezu ltaty ich  nie zga
dzają się. W ahan ie w  ilości zawartego w  atmosfe
rze tlenu w doświadczeniach p. K. wychodzą poza 
gran icę błędów doświadczalnych, lecz są bez poró
wnania mniejsze, niż u Jo llyeg o  i Hem pla. Żadnej 
praw idłowości an i zależności od zjawisk meteorolo-

| gicznycli p. K . nie znalazł, choć podczas doświad
czeń częstokroć b y ły  oznaczane: k ierunek w iatru, 
ciśnienie barometryczne, temperatura, opady atm o
sferyczne i  t. d. Z jaw iska  więc te są bardzo zawiłe 
i ogólnego sposobu w yjaśnien ia trudno tymczasem  
oczekiwać.

M inimum i  maximum u p K  (pom ijając k ilka  po- 
jedyńczycb oznaczeń) wyn iosły 20,88°/0 i 20,94%. 
Sądzi w ięc p. K., że wypadki podane przez Jo llyego  
nie stanowią reguły, lecz raczej należą do wyjątków . 
W szystk ich  oznaczeń wykonał K. 1025, z których  
około bO uważa za nienormalne z powodu znacznego 
odstąpienia od przeciętnej wartości. Stosunek ten  
u Jo llyego  jest daleko mniej zadawalający. T y m 
czasem w ięc p. K  czuje się uprawnionym  do wnio 
sku, że „przypuszczanie stałego (w  ciasnych g ran i
cach) składu powietrza atmosferycznego, rzeczyw i
ście, jak  to przez długi czas utrzymywano, jest uspra
w iedliw ione o tyle , o ile przeciwno spostrzeżenia 
niedostateczną zdają się dawać rękojm ię prawdzi- 
wości“ .

Zdaniem  naszem, kwestyja ta, bezwątpienia p ier
wszorzędnej wagi, wobec tak sprzecznych rezulta
tów pozostaje nierosstrzygniętą.

Al. FI.

— P r z y s w a j a n i e  a z o t u .  Ukończony w dzi
siejszym numerze naszego pisma referat p. M arce li
na Bertlie lo ta  był odczytany na posiedzeniu p a ry 
skiej akadem ii Nauk w dniu 2(> Października r. b., 
a już na posiedzeniu z d. 10 Listopada p. II .  Jou lie  
złożył sprawozdanie o swoich badaniach, w tym  sa
m ym  prowadzonych kierunku i w rezultatach zgo
dnych zupełnie z badaniam i Bertlie lota. I I .  Jou lie  
w doświadczeniach swoich znajdował aż do 0,577 g 
przyswojonego azotu na 1 kg badanego gruntu, któ 
ra  to ilość nie mogła być przypisana pochłonięciu  
przez grunt gotowych związków azotu z atmosfery. 
T ak ie  szybkie a niezależne potwierdzenie wniosków  
znakomitego chemika, daje nadzieję, że kwestyja po
czątku związków azotowych w  organizmach, kw e
styja  jedna z najważniejszych wogóle w naukach 
przyrodzonych, znajduje się na drodze prawdziwego 
i  doświadczalnego rozwikłania.

Zn.

— B a d a n i a  n a d  i n h a l a c y j ą  m e t a n u  i j e 
go p o c h o d n y c h .  Metan z powietrzem lub tle 
nem mięszany nie posiada żadnych własności ane- 
stetycznych. Działania anestetycznego nie zauwa
żono nawet w tym  razie, gdy inhaiacyja następowa
ła pod ciśnieniem  takiem, że prężność metanu w mię- 
szaninie w yrów nyw ała  ciśnieniu atmosferycznemu. 
Niem a więc pomiędzy metanem (C II) )  a tlenkiem  
azotn (N jO ) tej analogii, jaką  przyjm ują niektórzy 

j fizyjologowie.
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Przez zastąpienie w  grupie C H 4 atomów wodoru 
przez atom y chloru, otrzym ujem y produkty z w ła 
snościami anestetyeznem i, lecz, ja k  to u trzym ują  
pp. Kegnault i  V ille jean , własności te  nie wzrastają 
w  m iarg substytucyi. co stoi w sprzeczności z tem, 
co ogólnie dotychczas o tem  przypuszczano. Nowe 
te pochodne tworzą dwa fizyjologiczuie różne typy: 
typ  chloroform u, do którego należą ch lorek m etylu  
C H 3CI i chloroform  CHC13 i typ  ch lorku wggla, do 
którego należą: chlorek m etylenu G H jC j  i  chlorek

węgla CCI*. Chlorek m etylu  działa na system ner
w ow y jak  roscieńczony chloroform. Chlorek m ety
lenu na serce działa podobnie, lecz słabiej niż ch lo 
rek wg^la. P ierw szy typ, odpowiadający n ieparzy
stemu podst.awien;u jednego i trzeeli atomów chloru  
jest stosunkowo nieszkodliwy; typ  drugi, odpowia
dający parzystej substytucyi dwu i  czterech atomów 
chloru obejmuje dwa, bardzo niebespieezne środki. 
(Chem. Centralb lat). M. FI.

B u l e t y  n m e t e o r o 1 o g- i c z n y
y.a tydzień oil U ilu la (irudiiia r. b.

(ze spostrzeżeń na stacy i meteorologicznej przy Muzeum Przem ysłu i Ro ln ictw a w  Warszaw ie).

D a t a
Średnie

ciśnienie
barome

Tem peratura

•e
dn

ia
ilg

ot
n.

'Z
W

Z
g

l. . iX
- rcl

rCJ tc—• 
<Ur-H tX)

K ierunek w iatru
Suma
opadu

U w a g i .
tryczne Śred. Max. M in ir.i Z ^ C£ % £

9 Środa 747,07 -3 ,7 - 1 ,2 - 6 ,0 3,2 92 S E , W  N  W , W 2,1 śnieg— dz. półpoch.
10 Czwartek 748,78 — 5,1 - 4 ,0 —5,8 28 88 S W .S S W .S 0,0 dzień pochmurny
11 P ią tek 750,20 —6,6 - 4 ,0 —8,0 2,7 97 S E ,N E ,N E 0,6 śnieg— dz. pochm.
12 Sobota 756,00 —10,7 —8.2 —13.2 1,5 79 N N E ,N ,N W 0,0 dzień pólpo;'hm.
15 Niedziela 756,07 - 6 ,4 - 5 ,0 —9,0 2,4 86 N N W ,N W ,N N W 0,6 śnieg—dz. pochm.
14 Poniedz. 760,32 - 7 ,5 —5,0 —10,0 1,9 75 s \v ,s s w ,s 0,0 dzień pogodny
15 W to rek 761,35 — 10,1 - 7 ,8 - 1 3 , 0 1,6 79 s ,s ,ssw r 0,0 dzień pogodny

Średnie  
z tygodnia 754,26 - 7 , 2

Abs.
max.
- 1 ,2

Abs.
min.
-13,2 2,3 85

■

3,3

U W A G I.  C iśnienie barom etryczne, wilgotność bezwzględna i  suma opadu dane są w  m ilim etrach ; 
tem peratura w stopniach Celsyjusza. K ierunek w iatru  dany jest dla trzech godzin obserwacyj: 7 ej rano, 1-ej 
po południu i 9-ej wieczorem.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— G ł g b o k i e  s o n d o w a n i e  z i e m i .  M ię 
dzy L ip sk iem  a Corbetha, w Schladebach, dokona- 
nem zostało najgłębsze dotąd zapuszczenie sondy, 
m ianow icie do 1 300 m etrów. Średn ica  otworu gór
nego wynosi 280 mm, średnica dna 48 mm. Sonda 
posiada ostrze dyjamentowe. W ykonan ie  tej pracy, 
podjętej w celu poszukiwania pokładów wggla, ko
sztowało przeszło 100000 m arek i trw a ło  9 i pół lat. 
Tem peratura w  tej głębokości wynosi 48° C. (R ev . 
scient.). _  &  A'.

— P r a s a  f o t o g r a f i c z n a  p r z y s z ł o ś c i .  
S ły n n y  konstruktor maszyn drukarsk ich  w A m e ry 
ce, Hoe, przew iduje, że w  n iedalekim  czasie prasa 
mechaniczna zniknie zupełnie. Zastąp i ją  m iano
w icie  fotografija, której p raca będzie zarazem i szyb
szą i tańszą. O trzym yw ać się będzie m ianowicie  
kliszę odjemną złożonej ko lum ny dziennika, a za po
średnictwem  św iatła  elektrycznego przenosić się ją  
będzie na papier, rozw ija jący  się z szybkością taką,

że na godzinę otrzym yw ać będzie można 36000 od
bić. Trzebaby ty lko  posiadać papier bardzo na 
św iatło  czuły i dostatecznie tani. To  wszakże, we
dług konstruktora amerykańskiego, nie stanowi tru 
dności nieprzezwyciężonej. Przed dziesigciu laty  
n ikt nie przypuszczał, aby można by ło  otrzymać od
b icie fotograficzne w ciągu '/son sekundy, a tembar- 
dziej przed kilkudziesięciu laty  n ik tby  nie ośmielił 
się tw ierdzić, że prasa drukarska odbijać będzie 
1001)0 egzemplarzy w ciągu godziny. P rzew idyw a
n ia p. Hoe nie są może zbyt fantastyczne. (N aturę).

a. k.

T R E Ś Ć . O pochodzeniu zarazków żyjących , 
a w szczególności zarazka wąglikowego, napisał 
dr Adam  1’rażmowski.— Szkice ornitologiczne, przez 
Ja n a  Sztolcm ana — Przysw ajan ie azotu atm osfery
cznego, przez M. Berthelota, członka lnstvtutu, 
tłum aczył Z n .— Towarzystwo Ogrodnicze. — K ron i
ka Naukowa. — Bu letyn  meteorologiczny. — W iado 
mości bieżące.

W yd aw ca  E. Dziewulski. Redaktor Br. Znatowicz

Prenumeratorów, którzy pragną otrzymywać Wszechświat od początku roku przyszłego, upra
szamy o wczesne wniesienie przedpłaty.
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