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AKW ARYJUM  POKOJOWE
I JEGO CUDA

przez

M a g . K s e f a  F u s b & u m s ,

Zamiłowanie do żywych przedmiotów b u 
dzi się w człowieku już  od lat dziecinnych, 
odkąd tylko umysł nasz zaczyna obserwo
wać otaczającą przyrodę. Nietylko dzie
cię, lecz i człowiek dojrzały, zdający sobie 
więcej sprawy ze wszystkiego, co widzi, 
czuje dziwny jakiś pociąg do wszelkich ży- 
wycli, poruszających się istot. Nie trzeba 
na to być przyrodnikiem , lecz dosyć być 
człowiekiem myślącym, by módz nad brze
giem morskim przypatryw ać się całcini go
dzinami różnorodnym istotom, jak ie  morze 
pozostawia na piasku po każdym odpływie. 
Tu dziwacznie ruszające sięgwiady morskie, 
tam pełzające kraby, owdzie przecudne m u
szle, mieniące się jaskraw em i barwy, lub 
też dziwne, galaretowate ciała meduz. A  ileż 
to przyjem nych godzin spędzić możemy 
w ogrodzie zoologicznym, ja k  długo przy
kuwać nas może do siebie k latka z dzikiem 
zwierzęciem?

Cała ta przyjemność, jakiej doznajemy 
z obserwowania żywych istot, polega głó
wnie na tom, że bawi nas ruch, z mniejszą 
lub większą łatwością dostrzegalny, lecz bę
dący dla nas zawsze oczywistym dowodem 
życia. Człowiek nie może się nigdy pozbyć 
antropomorficznych swych poglądów: we
wszystkiem, co obserwujemy, szukamy nie
raz ze szczególnem upodobaniem zbliżenia 
lub podobieństwa do cech i objawów, w ła
ściwych gatunkowi ludzkiemu. Żywe zwie
rzęta, a głównie wszelkie ich ruchy, n as trę 
czają nam pod tym względem bardzo wdzię
czny m ateryjal obserwacyjny. O ileż wię- 
cój czasu możemy spędzić z przyjemnością 
przed klatką ruszającego się żwawo zw ie
rzęcia, aniżeli przed zwierzęciem wypeha- 
nem, tym obrazem m artwoty i śmierci!

Obserwowanie życia na łonie przyrody

połączonem jes t jednak najczęściej z wiel- 
kiemi trudnościami; nieraz niesprzyjający 
stan pogody nie pozwala nam opuścić mu
rów miejskich i zagłębić się w lasy i w gę
stwiny, zapuścić się na bagna i stawy; a z re 
sztą, najpiękniejsze i najbardziej interesu
jące sceny życia odbywają się przeważnie 
w ukrytych i niedostępnych dla oka ludz
kiego miejscach. To też miłośnicy przyro
dy, pragnący bliżćj poznać obyczaje i spo
sób życia zw ierząt,starają się wynaleść i za
stosować sztuczne pomieszczenia, w który cli- 
by w arunki życia zbliżały się jaknaj bardziej 
do warunków przyrodzonych, a w których 
wtedy różne objawy życiowe dogodnie mo
gą być obserwowane. W  klatkach w ięzi
my ptastwo, w teraryjach obserwujemy ży
cie płazów i gadów, w akw aryjach podzi
wiamy bogactwo fauny i flory wodnej. K aż
de z tych sztucznych pomieszczeń ma dla 
nas odrębny urok, jednakże akwaryjurn 
je s t bez wątpienia naj cieką wszem. W ielka 
różnorodność zwierząt i roślin wodnych, ła 
twość trzym ania ich w luźnej niewoli, moż
ność wytworzenia dla nich warunków, naj
mniej różnych od warunków przyrodzonych, 
przezroczystość żywiołu służącego im za 
mieszkanie,—wszystkie te okoliczności od
dają niezaprzeczenie pierwszeństwo akwa- 
ryjom, które też najwięcej nas nauczyć mo
gą i pozwalają najsnadniej nam wejrzeć 
w tajniki życia.

Na tle pięknego kobierca zieleni błyszczy 
gładkie i lśniące zwierciadło stawu. Tu, 
pod spokojną powierzchnią, zakłócaną tylko 
lekkim powiewem w iatru, lub gdzieniegdzie 
ruchem drobnych owadków, ślizgającycli się 
chyżo po powierzchni wody, ja k  gdyby po 
lodzie, to w tę, to w ową stronę — rozegry- 
wa się cudowny dram at życia, ukryty  przed 
wzrokiem człowieka, wpatrującego się w to 
nieme zwierciadło wodne. Tu, jakgdyby 
niezależnie od reszty świata, istnieje zam 
knięty w sobie światek drobnych istot, dla 
których listek, na wodzie płynący, je s t w iel
ką wyspą, kam yk na dnie—olbrzymią skałą 
podwodną, a karłow ate zarośla wodne — 
nieprzebytemi, dziewiczemi lasami. Jak  
krajobraz brzegów odbija się w zwierciadle 
wody, tak też świat cały ze wspaniałemi 
zjawiskami życia i walki pomiędzy różnoro- 
dnemi formami istot organicznych odtwa
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rza się, jakby  w minijaturze, w życiu  dro
bnych mieszkańców stawu.

W  akw aryjum  pokojowem możemy obser
wować na małą, skalę całe to życie wód na
szych wygodniej, niż na łonie przyrody, bo 
szklane ścianki naczynia pozwalają nam jak  
na dłoni widzieć ten m alutki światek żyją
cy. Ju ż  za kilkanaście dni z pod zimo
wego okrycia wychylą się zielone łodyżki 
trawy, na rzekach i stawach lód puści, pro
mienie słońca zaczną budzić uśpione w wo
dach życie i nastaną pierwsze roskoszne 
dni wiosenne, podczas których najlepiej jest 
odbywać wycieczki w okolice miasta i przy
niesionym łupem zapełniać akw aryja. Są
dzimy zatem, że niejeden z czytelników 
Wszechświata zechce posłuchać, w jak i spo
sób przystąpić trzeba do urządzenia sobie 
akw aryjum , ja k  zaludniać je  roślinami oraz 
zwierzętami, które z jednćj strony najlepiej 
nadają się do trzym ania ich w akwaryjach, 
a z drugiej strony naj więcej dostarczyć nam 
mogą przyjemności i nauki. Urządzenie ła
dnego akwaryjum , zapełnienie go, umieję
tne obchodzenie się z niem, wszystko to wy
maga bez wątpienia pracy i czasu;—ale zato 
przyjemność i korzyść, jak ą  stąd osiągamy, 
tak jest wielką, że stokrotnie wynagradza 
nas za poniesione trudy.

Rospatrzmy więc przedewszystkiem kwe- 
styją urządzenia akw aryjum  pokojowego; 
następnie dowiemy się, jaką zapełnić je  mo
żemy roślinnością i jak ie  w niem hodować 
zwierzątka *).

Każde obszerne naczynie może służyć za 
zbiornik wody, w którym  hodowane być 
mogą rośliny i zwierzęta wodne. By jednak 
módz dokładnie obserwować życie i obycza
je  istot, w akw aryjum  żyjących, należy ko
niecznie użyć naczynia nawpół lub też cał
kowicie szklanego.

Na akw aryjum  przeznaczać możemy roz
maitego kształtu i różnej wielkości naczynia 
szklane, zależnie od tego, jak ie  w niem pra-

')  Wskazówki, co do urządzenia akwaryjum, po
daję po części na zasadzie własnej praktyki, głó
wnie zaś czerpałem je  z dzieła dra  Ilessa: „Das Siiss- 
wasseraquarium“ 1886.

gniemy hodować istoty. Jeśli chcemy się 
zadowolnić np. rybkami złotemi, pijawkami 
i t. p. pojedyńczemi gatunkami, możemy się 
ograniczyć na t. zw. akwaryjach kielicho
wych.

Proste i bardzo tanie akwaryjum  kieli
chowe możemy zrobić sobie z klosza szkla
nego, używanego do pokrywania masła lub 
sera, wstawiając go w podstawę drewnianą, 
otworem do góry. Rossmaessler radzi urzą
dzać akw aryja kielichowe w szklanych ba
lonach, używanych do kwasu siarczanego 
lub do nafty; balony takie są bardzo wielkie 
i przytem niedrogie; wprawdzie najczęściej 
są ze szkła zielonego, zdarzają się jednak  
także prawie zupełnie białe, a rozumie się, 
że tym ostatnim należy się pierwszeństwo. 
Podobne naczynie dajemy szklarzowi do 
przepiłowania pośrodku, a otrzymane dwie 
połowy przedstawiają dwa naczynia do ak- 
waryjów. Balon taki możemy i sami prze
połowić, a mianowicie, postępując według 
podanego przez prof. Hessa sposobu. U sta
wiony na stole balon zostaje napełniony avo- 

dą aż do tćj wysokości, ja k  ma być przepo
łowiony. W zdłuż linii, odpowiadającej po
ziomowi wody, przeciągamy wyraźną k re
sę kredą lub węglem, wylewamy wodę, 
a gdy balon zupełnie wyschnie, po kresie 
tej przeciągamy nitkę, nasyconą terpentyną. 
Następnie nitkę tę zapalamy i trzym ając ba
lon oburącz, za szyjkę i za dno, obracamy 
nim w taki sposób, aby n itka całkowicie 
spłonęła. Gdy to się stanie, szkło pęka za
zwyczaj samo dokoła, ja k  otaczała je  nitka 
płonąca. Gdyby to jednak  nie nastąpiło, 
należy świeżo ogrzaną liniją kolistą balonu 
otoczyć zaraz nitką wilgotną, a wtedy z pe
wnością balon wzdłuż tego szwu pęknie, jak  
to było zamierzonem.

Obie otrzymane w ten sposób połowy, po 
lekkiem wyrównaniu brzegów, możemy 
użyć na akwaryja. Praktyczniej atoli użyć 
połowy górnej, ustawiając ją  na podstawie 
szerokim otworem do góry, a szyjką na dół. 
Szyjkę zatykamy korkiem, przez który trze
ba przeciągnąć rurki szklane, służące do od
prowadzania wody z akwaryjum. Korek 
oczywiście należy pokryć cementem, aby 
woda przezeń nie przeciekała. Biorąc dol
ną połowę balonu, musielibyśmy w szkle 
wyświdrować otwór, co jes t bardzo tru-
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dnem i niepewnem, gdyż szkło łatwo przy 
tein pęka.

A kw aryja kielichowe można wreszcie 
dostać gotowe w składach wyrobów szkla
nych, co stanowi, rozumie się, wielkie u ła 
twienie *).

Jednakże, pomimo łatwości urządzenia, 
akw aryjum  kielichowe przedstawia kilka 
bardzo ważnych niedogodności. P rzede
wszystkiem wskutek krzyw izny ścian wiel
kość naturalna roślin i zw ierząt w akw ary
jum  umieszczonych ulega zmianie, a kształ
ty ich stają się do pewnego stopnia niezwy
czaj nemi; następnie, akw aryjum  kielichowe, 
jeśli nie ma bardzo grubych ścianek, łatw o 
bardzo pęka; wreszcie obszar jego jes t naj
częściej zbyt mały, tak, że zamieszkujące je  
istoty, nie mają dostatecznie przestronnego 
dla zupełnój swobody pomieszczenia. W szy
stkim powyższym niedogodnościom można 
zaradzić przez urządzenie sobie akw aryjum  
o ściankach prostopadłych czyli w postaci 
skrzynki.

A kw aryja tego rodzaju powinny konie
cznie mieć większą szerokość niż wysokość, 
aby możliwie największa powierzchnia wo
dy stykała się z powietrzem; wtedy bowiem 
zwierzęta mogą się lepiej i swobodniej po
ruszać, roślinność zaś ma dosyć obszaru do 
bujnego rozrastania się. A kw aryja  o ścian
kach prostopadłych mogą być czworobo
czne lub ośmioboczne. Najlepiej jednak  
urządzać akw aryja czworoboczne. W ym ia
ry  ich mogą być bardzo rozmaite; nie po
w inny jednak  przechodzić następujących 
granic: powierzchnia dna od 30—40 □  cen
tymetrów do 50—80 □  centymetrów, wy
sokość zaś od 30 do 40 centymetrów.

A kw aryjum  takie składa się (fig. 1) 
z czworokątnej oprawy żelaznej, przyluto- 
wanćj do dna z blachy cynkowej, gdy boki 
utworzone są z szyb szklanych. Części że
lazne muszą być bielone, lakierowane albo 
też olejną farbą pokrywane, w przeciwnym  j  

bowiem razie łatwo rdzewieją, a woda za-

') W Warszaw ę akw aryja tak 'e , w postaci walca, 
mniej lub więcej szerokiego, sprzedaje p. Baytel, 
właściciel składu szkła przy ulicy Podwale.

czyna przeciekać. Lepiej też jes t dlatego 
całą oprawę zrobić z blachy cynkowej. 
Ściany szklane muszą stać zupełnie piono
wo, aby ze wszystkich stron wystawione 
były na jednakowe ciśnienie. Muszą one 
być przymocowane bardzo silnie do opra
wy metalowej zapomocą kitu, tak aby wo
da nie mogła przeciekać i aby przy zmia
nach tem peratury mogły się razem ze swą 
oprawą rosszerzać i kurczyć, inaczej bo
wiem pękają bardzo łatwo. Jako kit bywa 
używany gips, cement i t. d. Zwyczajny 
kit, jakiego używają szklarze, nie nadaje 
się do tego wcale, albowiem nazbyt mocno 
tw ardnieje i odłupuje się. Użytym być mo
że w tym celu t. zw. k it czarny, którego do
stać można w większych składach żelastwa, 
a także kit z g lejty  ołowianej i gliceryny, 
k tóre zmięszać z sobą należy przed samem 
rospoczęciem kitowania. F . ten Brinlc ra 
dzi używać kitu  z mięszaniny minii z ole
jem  lnianym. T rzeba pewną ilość minii, 
rozetrzeć z przegotowanym olejem lnianym, 
którego dolewa się tyle, aby masa kitu mia
ła  gęstość żywicy wyciekającej z drzewa.

Jeśli akw aryjum  może być ustawione 
przed oknem, najstosowniej wtedy urządzić 
je  tak, aby tylko ściany równoległe do okna 
były szklane, boczne zaś — blaszane, lub 
łupkowe. A kw aryja takie nietylko są 
trwalsze i trudniej ciekną niż akw aryja 
o wszystkich czterech ścianach szklanych, 
lecz m ają nad niemi tę jeszcze wyższość, że 
nie są zbyt jasno oświetlone, co je s t bardzo 
dogodnem dla zamieszkujących je  zwierząt, 
do półcienia głębi wód zazwyczaj przyzwy
czajonych. A kwaryjum , o ile można, po
winno być umieszczonem w polcoj u z wróco
nym na północ i wogóle w pokoju chło
dnym; jestto  jeden  z najważniejszych wa
runków. Musimy się starać o takie umiesz
czenie, aby latem można je  było zabespie- 
czyć przed gorącemi promieniami południo
wego słońca, zapomocą rolety lub innej j a 
kiej zasłony. Zimą nie należy trzymać ak
waryjum w bliskości pieca i wogóle nie 
umieszczać w pokoju mocno ogrzewanym; 
z drugiej wszakże strony i zbyt wielkie zi
mno szkodzi mieszkańcom akw aryjów, tak, 
że tem peratura nigdy nie po winna być niższą 
aniżeli + 1 0 ° R.

Komu zależy na urządzeniu wykwintnem,
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ten może sobie sprawić ozdobny stolik pod 
akwaryjurn; stoliki takie znaleść można w wie
lu składach mebli. A le najlepiej umieścić 
akwaryjum  na zwyczajnym, mocnym stole.

Ustawiwszy akwaryjum , należy napełnić 
je  w^odą i wypróbować, czy czasem w ja- 
kiemkolwiek miejscu woda z niego nie wy
cieka. Po ostatecznem przekonaniu się, że 
szczelność jes t zupełną, należy wylać wodę 
i przystąpić do wewnętrznego urządzenia. 
Zwykle sypie się na  dno akw aryjum  w ar
stwę mułu ze stawu, zmięszanego z pia
skiem, warstwę ziemi torfowej lub czarno- 
ziemu, a na to warstwę przemytego piasku 
rzecznego; w spodniej warstwie mają się za
korzeniać rośliny. Bierze się także czysty 
piasek rzeczny i wstawia się weń niskie do
niczki z urodzajną ziemią, w którój są już 
zaflancowane różne rośliny wodne, doniczki 
te winny być jednak  pokryte od góry przy- 
najmniej na grubość palca warstwą piasku.

W arstw a ziemi urodzajnej pod piaskiem 
lub też doniczki z taką ziemią są jednak 
w rzeczy samej zbyteczne, albowiem więk
szość roślin wodnych rośnie też jaknajbuj- 
niej w czystym piasku, można się więc na 
nim ograniczyć. W łaściwie, należy tylko 
nasypać na dno akw aryjum  warstwę gru
boziarnistego piasku rzecznego, na tę zaś 
nałożyć żwiru lub kamyków strumienio
wych, dobrze przepłókanych. Należy się 
koniecznie starać, aby tak  piasek, jakoteż 
i żwir były zupełnie czyste; trzeba więc po 
uprzedniem  przepłókaniu ich, kilkakrotnie 
jeszcze odlewać wodę z akwaryjum , tak, 
aby piasek i kam yki dobrze się wyszlamo- 
wały; trzeba powtarzać to dopóty, dopóki 
nalana woda nie będzie zupełnie czystą. 
Jestto bardzo ważny warunek i radzimy ści
śle go przestrzegać.

Ponieważ różni mieszkańcy akwaryjów 
nie są wyłącznie wodnemi istotami, lecz od
dychają także powietrzem sprężystem, mu
szą więc od czasu do czasu wychodzić na 
powierzchnię wody. Szczególniej lubią 
opuszczać właściwy swój żywioł nocą. Gdy 
nie mają jednak do tego sposobności, stają 
się bardzo niespokojnemi, mącą wtedy wo
dę w akw aryjum  i niepokoją innych jego 
mieszkańców. Dlatego też należy konie
cznie dać zwierzętom wodnym możność za
spakajania tej ważnej potrzeby. Do tego

ce'.u służy przedewszystkiem wysepka pły
wająca,' jaką bardzo łatwo można sporzą
dzić.

Bierze się niezbyt cienki krążek korkowy, 
robi się w nim zagłębienie nożykiem, wy
pełnia ziemią i kładzie się w nią nasionka 
traw. Następnie puszcza się taką wysepkę 
na powierzchnię wody i osadza się zapomo- 
cą sznureczka z ciężarkiem, jakgdyby na 
kotwicy, na jednem  miejscu. W krótce po
wierzchnia takiego krążka z korka pokry
wa się bujną traw ą i stanowi dla mieszkań
ców akw aryjum  doskonałą wysepkę.

Daleko lepiej jednak, zamiast takich wysp 
pływających, zbudować pośrodku akw ary
jum  skałę, któraby wystawała ponad po
wierzchnię wody. Metoda ta ma pier
wszeństwo przedewszystkiem ze względów 
estetycznych, powtóre zaś zwierzęta wodne 
mają w zagłębieniach skały takiej doskona
łe dla siebie kryjówki. Taką wyspę, utwo
rzoną ze skały, widzimy na fig. 1.

Rozmiary skały muszą być naturalnie za
stosowane do wielkości samego akwaryjum. 
G atunek skały zupełnie jest obojętny; na tu 
ralnie, musi ona być nierospuszczalną i nie 
powinna zawierać szkodliwych substaneyj. 
Można użyć do tego granitu, piaskowca, 
żużlów i t. p. Te skały naturalne, są je 
dnak pod tym względem nieodpowiednie, 
że ciężar ich je s t zwykle zbyt znaczny; da
leko lepiej przeto urządzić w tym celu sztu
czną skałę, którą zrobić można z m ateryja- 
łu  lekkiego, a zarazem dowolną nadać jej 
można formę. Taką sztuczną skałę robi się 
z kawałków koksu, pumeksu lub z nacie
ków wrapiennych; ten ostatni materyjał jest 
najodpowiedniejszy. Skałę taką należy tak 
ociosać lub też z kilku kawałków zlepić, aby 
w swój części środkowćj podzieloną była na 
dwie lub trzy, wolncmi przelotami poprze
dzielane części, spoczywające na wspólnej 
u dołu podstawie i zbiegające się u góry 
w jednę część skały, która się z wody swo
bodnie wychyla, jak  to widzimy na fig. 1. 
Oddzielne kawałki skały, a także podstawę 
jój, możemy spoić z dnem akwaryjum  zapo- 
mocą kitu, przyrządzonego według L. W il- 
kego, ze sproszkowanego szelaku rospusz- 
czonego w spirytusie i zmięszanego zesprosz- 
kowanym pumeksem; mięszanina ta tworzy 
gęstą, jak  zaparzony krochmal, masę, k tóra
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bardzo prędko tw ardnieje; z równie dobrym 
skutkiem  można użyć zwyczajnego Cementu 
portlandzkiego, do którego domięszano nie
co piasku; należy przytem  zauważyć, że za
nim zapomocą cementu spajać zaczniemy 
dwa kaw ałki skały, musimy je  naprzód do
brze zwilżyć.

Gdy kit skały całkowicie już stwardnieje 
i wyschnie, należy ją, tak długo opłókiwać 
wodą, dopóki ta  ostatnia zupełnie je j nie 
wyługuje i nie będzie zupełnie jasną i p rzej
rzystą.

Nadzwyczaj ozdobną i pożyteczną częścią 
akwaryjum  jes t fontanna. W oda, tryska
jąca wciąż do góry i rozbijająca się przy  
opadaniu na małe kropelki, nasyca się przez 
ten czas powietrzem, przez co zachowuje 
cenną dla życia świeżość. Ażeby urządzić 
sobie w akw aryjum  fontannę, trzeba u s ta 
wić pionowo pośrodku tego ostatniego szkla
ną rurkę (jeśli znajduje się skała, to ru rk a  
powinna ją  pi-zebijać), a koniec je j w ypro
wadzić ponad powierzchnię wody; od dołu 
ru rka powinna być połączoną zapomocą 
rurk i kauczukowej z kranem  ze zbiorni
kiem wody, umieszczonym na wyższym od
powiednio poziomie. Za otwarciem kranu  
łączącego, z pionowej ru rk i tryska do góry 
strum ień wody, ponieważ na zasadzie po- j  

wszechnic znanego prawa, ciecz w obu łą 
czących się z sobą naczyniach, dąży do zró- j  

wnania się w wysokości swych poziomów.
Daleko jednak  praktyczniej urządzić fon

tannę, opierającą się na zasadzie t. z w. wo- j  

dotrysku Herona. U rządzanie to przedsta- 
wionem jest na fig. 2 i składa się z dwu 
zbiorników wody, z których jeden  e znajdu
je  się tuż pod akw aryjum  ukry ty  w stoliku, 
na którym  ono stoi, drugi zaś d—umieszczo- j  

ny jes t u podstawy stolika. Zbiorniki są 
szczelnie zamknięte i łączą się zcsobą i z ak
waryjum  cienkiemi rurkam i. G órny zbior
nik je s t przeznaczony dla wody mającej 
wypływać w postaci w ytryska do akw ary
jum , w tym celu je s t przeprowadzona ru r 
ka c z dna górnego zbiornika do w ierzchu i 
akw aryjum , przeznaczona do w yrzucania 
wody i nadto do górnej części tegoż zbior
nika dochodzi ru rka  h, przez k tó rą wpro
wadza się ścieśnione powietrze aby ugniata- i 
ją c  poziom w zbiorniku zmuszało w ytrysk j  

do działania. P rzez  ru rkę b moglibyśmy {

wprowadzać powietrze ścieśnione z jakiego
kolwiek źródła, naprzykład z naszych płuc, 
lecz w fontannie H erona tę pracę wykony
wa słup wody zstępujący zakw aryjum przez 
rurkę a do dolnej części zbiornika niższego, 
to jest d; powietrze zawarte w tym zbiorni
ku pod wpływem ciśnienia słupa wody za
gęszcza się i zwolna ustępuje przez ru rkę b 
do wierzchniej części zbiornika górnego, 
gdzie działa w sposób powyżej wzmianko
wany. Istnieją jeszcze oczywiście róż-

Fig. 2. Fontanna Herona.

nc inne odmiany w urządzaniu wodo
trysków w akw aryjach pokojowych, któ
rych ju ż  opisywać nie będziemy.

A kw aryjum  można napełnić wodą rze
czną lub studzienną; idzie tylko o to, by 
woda ta była jaknajczystszą i przezroczy
stą. Jeśli nie je s t klarow na, to należy ją  
uprzednio przefiltrować przez węgiel (filtr 
węglowy). W odę należy wlewać do akwa
ryjum  ostrożnie i powoli, by nie zmącić p ia
sku, leżącego na dnie; najlepiej wlewać ją
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zapomocą ru rk i. Można też lać wodę ostro
żnie kubkiem, ale wtedy najlepiej wylewać 
ją  na skałę lub też lać na okrągłą, płaską, 
poziomo umieszczoną pokrywę szklaną, z któ
rej woda spływa zwolna brzegami na dno 
akwaryjum, siła zaś strum ienia wodnego zo
staje należycie osłabioną.

Istoty, żyjące w akw aryjach, potrzebują 
wciąż powietrza. Gdyby w akw aryjum  ży
ły same tylko zwierzęta, wkrótce nagroma
dziłaby się w wodzie zbyt wielka ilość dwu
tlenku węgla (wydychanego przez człowie-

ściowym zw ierząt i roślin, w akwaryjum  
można nie zmieniać wcale wody, a pomimo 
to zwierzęta mają dosyć powietrza do od
dychania. Ponieważ jednak niezawsze na
trafić można na taki stosunek świata zwie
rzęcego i roślinnego, by równowaga ta zo
stała zachowaną, najlepićj przeto od czasu 
do czasu wpuszczać do wody świeże zapasy 
powietrza, by woda niem się nasycała. N aj
lepiej daje się to uskutecznić zapomocą me
tody profesora Sempera i Dornera. U rzą
dzenie to widzimy na fig. 3. I)o akwary-

Fig . 3. Przyrząd do odświeżania powietrza w wodzie akwaryjum.

ka i zwierzęta), zabrakłoby natomiast tlenu, 
a zwierzęta podusiłyby się. Jednakże — 
obok zw ierząt zazwyczaj hodowane są, lub 
same przez się wyrastają rośliny, które, jak  
wiadomo, swemi zielonemi częściami ros- 
kładają pod wpływem światła słonecznego 
nagromadzający się w wodzie dwutlenek 
węgla, wydychany przez zwierzęta, na tlen 
i węgiel. W ęgiel zużytym zostaje na budo
wę ciała roślinnego, tlen zaś powraca do 
wody i służy do oddychania zwierzętom. 
Tak więc, przy odpowiednim stosunku ilo-

jum  A  wpuszczona je s t kolankowato zgię
ta rurka szklana, która zapomocą rurk i 
kauczukowej łączy się z krótką rurką szkla
ną przetkniętą przez korek, zatykający na
czynie c, umieszczone niżój i do połowy na
pełnione wodą. P rzez tenże korek prze
chodzi druga ru rka szklana, pogrążona ko
lankowato zgiętym końcem w naczyniu 
z wodą b, umieszczonem wyżdj. Gdy wys
siemy powietrze z tej rurk i woda z naczy
nia b zaczyna się przelewać do naczynia c, 
przez co powietrze zostaje stąd wypędzane
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i pęcherzykam i przechodzi do akw ary
ju m  A.

W ogóle starać się o to wypada, aby jak - 
naj rzadziej zmieniać wodę w akw aryjum , 
a nawet zupełnie tego unikać. D obrą wo
dę poznać można po tem, że jest klarow ną 
i że łatwo zjaw iają się w niój drobne zielo
ne wodorosty. W  akw aryjum  powinien 
być pogrążony termometr; najlepiej jest 
utrzym ywać stałą tem peraturę wody 12° do 
13° Ii, nigdy zaś wyżćj 16° E . M artw e czę
ści roślin i zw ierząt należy z wody staran
nie usuwać; można to robić zapomocą sia
teczki lub też zapomocą długich szczypczy- 
ków.

Na dnie akw aryjum  tworzy się z czasem 
muł z kału i wydzielin zwierząt. M uł taki 
należy co kilka tygodni usuwać; uskutecznia 
się to przy pomocy rurk i szklanej, kolanko
wato zgiętśj; jeden jćj koniec pogrążamy 
w wodzie i prowadzimy ręką tuż ponad 
warstwą wyściełającego dno mułu, gdy 
z drugiego końca wyciągamy ustami powie
trze, a powstający tym sposobem prąd  wo
dy, porywa z sobą do wnętrza ru rk i szko
dliwy m uł z dna akw aryjum . W yprow a
dzoną na bok rurkę z wodą zamuloną, na- 
zewnątrz dopiero opróżniamy.

Jakkolw iek pojawianie się zielonych wo
dorostów w wodzie je s t znakiem bardzo po
myślnym, dowodzi bowiem dobrego składu 
i dobrych własności wody, jednakże gdy ro
śliny te zbyt się rozmnażają, zanieczyszcza
ją  nieraz ścianki akw aryjum ; należy w'ięc 
je  co pewien czas usuwać przez wycieranie 
ścianek ostrą szczoteczką; zmoczenie szczo
teczki rostworem soli kuchennej ułatw ia po
dobno tę pracę. Należy starać się usuwać 
wodorosty ze ścianek, gdy warstwa ich jes t 
jeszcze cienką i młodą; po pewnym bowiem 
czasie oczyszczanie ścianek nastręcza już  
znaczne trudności.

Mamy więc akw aryjum  zupełnie przygo
towane i urządzone, wiemy, ja k  sio z niem 
obchodzić, pozostaje nam jeszcze zapełnić je  
żywemi istotami. Przystąpim y do tego w na
stępnym artykule.

B A O B A B
napisał

■ w .  K .

Zwiedzający przeszłoroczną wystawę po
wszechną w Antw erpii, mieli sposobność 
oglądania w dziale przemysłu niemieckiego 
wyrobów cukierniczych i likierów, niema- 
jących nic wspólnego z cukrem, oprócz zwy
czajnego słodkiego smaku. W  wyrobach 
tych zwyczajną mączkę cukrową zastąpiono 
przez mięszaninę cukru, otrzymywanego 
w Ameryce na wielką skalę z krochmalu, 
zapomocą ogrzewania z roscieńczonym kw a
sem siarczanym z nowo otrzymanym lat te
mu parę produktem  chemicznym, przez wy- 
nnlascę p. Fahlberga, nazwanym sachary
ną z powodu słodkiego smaku. Do lik ie
rów zaś użyto sacharyny bez domięszld 
cukru krochmalowego. Kom itet sędziów 
wystawy wyraził się pochlebnie o smaku 
tych wyrobów, rzeczoznawca zaś taki, ja k  
dyrektor stacyi oceny przetworów chemicz
nych w Bonn, dr S tutzer, zajął się bliższein 
zbadaniem sacharyny. P róby dokonane 
przez p. Stutzera, według jego zdania, wy
kazały—raz, że sacharyna w żadnym razie 
nic wywiera szkodliwego wpływu na tra 
wienie, a powtóre, że nawet w bardzo ma
łych ilościach dodana do rostworów zw y
czajnego lub krochmalowego cukru, działa 
na nie anty fermentacyjnie. W  dalszym cią
gu swych badań nad fizyjologicznem działa
niem sacharyny p. S tutzer dawał królikowi 
i psu to ciało w ilości od 0,25 do 3 g dzien
nie i nie zauważył po kilku dniach n a j
mniejszych oznak szkodliwego działania. 
P rzytem  musimy nadmienić, że powyższe 
próby były dokonywane z takimi dawkami 
sacharyny, jakichby się nigdy nie używało 
do przypraw y pokarmów, zamiast cukru. 
Te dość świetne, ja k  na pierwszy raz, re 
zultaty zastosowania w praktyce sacharyny 
pobudziły je j wynalascę do wspólnćj pra
cy z chemikiem lipskim, A. Listem, nad wy
nalezieniem technicznych sposobów fabry- 
kacyi tego nowego przetworu. Rezultaty
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przez się otrzymane dwaj chemicy trzym ają 
w tajem nicy do czasu uzyskania patentów 
na wszystkie kraje. Nie są nam bliżej wia
dome naw et sposoby czysto laboratoryjne 
otrzymania sacharyny.

Wszystko, co dotychczas jest nam zna- 
nem z fabrykacyi sacharyny, da się streścić 
w kilku słowach. Jako główny m ateryjał 
do jój wyrabiania m ają służyć olejki lotne 
z węgla kamiennego. Jeden z tych olejków, 
mianowicie tołuoł, łatwo może być przepro
wadzony w ciało, zwane sulfo-amido-tołuo- 
lem, które pod działaniem środków utlenia
jących daje w rezultacie biały drobnokry- 
staliczny proszek, będący właśnie sacha
ryną ')•

Podobnież jak  i cukier, zwyczajny, sa
charyna tworzy sole, źle bardzo krystali
zujące, daje etery złożone, rospuszcza się 
w wodzie i spirytusie.

W ynalasca zamierza używać jej do po
prawiania smaku mało słodkiego cukru gro
nowego i krochmalowego, a mianowicie 
w stosunku 1— 2 części sacharyny na 2000 
części jednego z tych dwu gatunków cukru, 
a nawet i dla dodawania słodyczy zwyczaj
nemu cukrowi.

O ile się okaże praktycznem  to zastoso
wanie sacharyny — przyszłość pokaże, my 
zaś, biorąc rzeczy besstronnie i niezapatru- 
jąc  się na przyszłość sacharyny różowo, jak  | 
to czyni aż do zbytku p. Fahlberg, według I 
którego sacharyna ma dokonać zupełnego 
przewrotu w przemyśle cukrowniczym, mo
żemy tylko postawić skromne żądanie, aby 
działanie fizyjologiczne sacharyny było 
wszechstronniej zbadane. Wszystkie do
tychczasowo badania p. Stutzera były nie
jako jednorazowe i jednostronne. P . Stu- 
tzer badał wpływ sacharyny jedynie na tra-

')  Wzór racyjonalny sacharyny, podany przez

wynalascę jest Cr, » > 1 I  czyli bezwodnik

kwasn ortosnlfoaminobenzoesowego. Z punktu w i
dzenia chemicznego, ciekawym jest ten produkt 
z tego względu, że on jeden tylko posiada smak 
słodki z wieln bezwodników ortosulfoaminopocho- 
dnych szeregu homologicznego benzolu.

wienie i w zbyt krótkich przeciągach czasu, 
J  chociaż jes t to rzeczą aż nadto dobrze wia- 
[ doiną, że i najsilniejsze trucizny, zażyte 

w homeopatycznych dozach nie wywierają 
j  szkodliwego działania, a obok tego nie prze- 
! stają być truciznami. Dopiero po wszech- 
! stronnem zbadaniu działania sacharyny bę

dziemy mogli orzec coś stanowczego o tój 
now(5j zdobyczy chemii.

0 KRZYŻOWANIU ZBOŻA
PBZEZ

Kazimierza. Łap ciyó skieg e.

Każdy hodowca zwierząt domowych wie, 
ja k  ważnem jest krzyżowanie. W yborowa 
owczarnia znikczemnieje, pod względem bu
dowy owiec, gdy przez długie lata, nieod- 
świeżana obcemi baranami, przeistoczy się 
w jednę rodzinę i bliscy krewni, łącząc się, 
dawać będą życie nowemu pokoleniu.

Jak  ważnem jest krzyżowanie dla świata 
roślinnego, Darwin w naszych czasach nau
kowo udow’odnił, przeprowadziwszy cały 
szereg doświadczeń. Pod tym względem 
wyniki jego prac zyskały powszechne uzna
nie. Z każdego nowszego podręcznika bo
taniki można się już dowiedzieć, że u roślin 
jawnokwiatowych kw iaty po większej czę
ści tak są zbudowane, aby za pośrednictwem 

| owadów, albo wiatru, słupek mógł być za- 
pładniany pyłkiem pręcików nie własnego 
kwiatu, ale obcych jednogatunkowych, ta
kie bowiem zapłodnienie ma zbawienny 
wpływ na obfitość i dorodność nasienia. 
Oczywiście wpływ będzie tem donioślejszy, 
im obcy jednogatunkowy osobnik w dal- 

| szem powinowactwie zostaje z osobnikiem 
| zapładnianym.

Zdaje mi się, że te prawdy nie zostały 
zużytkowane przez rolników.

Wiedzą hodowcy zboża, że trzeba odświe- 
J  żać nasienie, ale odświeżanie obecnie na tem 
j  polega, że sprowadza się z dalekiej okolicy 

potrzebne do siewu ziarno i sieje się za-
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miast własnego. Zbiór bywa nieco lepszy, 
bo rośliny lubią, nowe miejsca, ale ostate
cznie co zrobił hodowca zboża? Czy naśla
dował wspomnianego powyżej hodowcę 
owiec, sprowadzającego obce barany? W ca
le nie. On tak postąpił ze zbożem, jakgdy- 
by hodowca owiec całą owczarnię przepę
dził w inną okolicę, niemyśląc o krzyżo
waniu. W prawdzie gromada zboża, dajmy 
na to żyta, była nierównie liczniejsza od 
stada owiec, więc i powinowactwo między 
roślinami powinnoby być nierównie dalsze, 
niż pokrewieństwo owiec, ależ niezapomi- 
najm y o czasie olbrzymim, przez k tóry  za
cieśniało się to powinowactwo. Toć od cza
sów zamierzchłej starożytności, od początku 
rolnictwa, przepędzają się tylko grom ady 
żyta z miejsca na miejsce, bez myśli o ich 
odrodzeniu obcym pyłkiem.

Ze dotąd nasze najważniejsze zboże zu
pełnie nie znikczemniało, to nie zasługa ho
dowli, ale lekkości żytniego pyłku, który 
daleko może być unoszony przez w iatry 
i choć w części napraw ia błąd rolnika, spa
dając na znamiona niespowinowaconych ro
ślin. A le takie korzystne zapłodnienia są 
tylko wyjątkowe, głównym działaczem nie
wątpliwie jest pyłek kłosów najbliższych, 
które należą do powinowatych najbliższego 
stopnia.

Zyto, ja k  wszystkie inne traw y, zaliczają 
botanicy do tak nazywanych: anemofilów, 
to je s t roślin zapładnianych przy pom ocy 
w iatru. K w iat żyta jes t do tego zastosowa
ny. W  czasie kwitnienia trzy wydłużone 
pylniki wiszą na długich delikatnych n it
kach, a dwie m iotełkowate szyjki sterczą 
do góry. W zględne położenie jednych i d ru 
gich jest przyczyną niemożności zapłodnie
nia się słupków pyłkiem własnych pręci- j 
lców. Na kw iatki niżej położone, w tym  
samym kłosie, pyłek osypać się może, ale 
gdy kłos pochyli się nieco, to i takie zapło
dnienie jest utrudnione, bo pylniki zawisną 
na nitkach pod kłosem. P rzy  każdym  po
wiewie w iatru najbliżsi sąsiedzi kłosa mogą 
być najłatw iej osypani jego  pyłkiem . Nie
co pyłku spadnie wprawdzie z w iatrem  z pól 
odległych, ale niew ątpliw ie będzie to  tylko 
mały ułam ek względnie do pyłku najb liż
szych sąsiadów. J

Skoro tak jest, to chcąc racyjonalnie od
świeżyć nasienie, trzebaby posadzić obok 
każdego krzaku własnego żyta, krzaki nie- 
powinowate z odległej okolicy pochodzące. 
Czyli, co na jedno wychodzi, zamiast spro
wadzać, ja k  to dziś jest w zwyczaju, całą 
ilość ziarna potrzebnego do siewu, sprowa
dzić tylko połowę z odległej okolicy, doło
żyć drugą połowę własnego ziarna i dosko
nale obiedwie partyje między sobą wymię- 
szawszy, zasiać.

Że takie mięszanie do siewu, po połowie 
własnego żyta z żytem obcem, jest korzy
stne, mogę tu  zapisać nietylko jako zdanie 
teoretyczne, ale opierając się na doświad
czeniu. W skutek mego ustnego przedsta
wienia rzeczy, pan Tomasz Flejczerowski 
w Kobylanach i pan Aleksy Ilem pel w Tu- 
chowiczu próbowali w powyższy sposób 
skrzyżować własne żyto i zapewnili mnie 
o bardzo dobrym  rezultacie.

Inne zboża traw iaste w powyższy sposób 
krzyżowane prawdopodobnie nie zawiodą 
rolnika. Zboża należące do entomofilów, to 
jest do roślin zapładnianych przez owady, 
np. rzepaki, zdaje się, że tembardziej krzy- 
żowaćby należało, pyłek ich bowiem z na
tury  samej budowy, nie może być daleko 
unoszony przez w iatry, a przytem jest go 
mniej niż u roślin trawiastych.

Zbytecznem jest prawie dodawać, że kto- 
by zamiast tychże samych odmian zbóż za
czął mieszać różne odmiany, w innym cza
sie kwitnące i dojrzewające, z odmiennemi 
pod względem kształtu i barwy nasionami, 
tenby zamiast korzyści stratę poniósł z tak 
nierozważnego krzyżowania.

Zdaje się, że mięszając do siewu zboże, 
nie z dwu odległych miejscowości, ale 
z trzech, albo z czterech, tem pewniejszego 
plonu i jędrniejszego ziarna spodziewaćby 
się należało. Ale wszystko to potrzebuje 
ścisłych z wagą w ręku doświadczeń.

Miejmy nadzieję, że je  który ze światłych 
rolników przeprowadzi.



Nr 15. W SZECHŚW IAT.

O WZAJEMNEJ ZALEŻNOŚCI

Mowa R. Clausiusa,

przełożyła

M a r c e l i  a M a l u ś k a .

(Ciąg dalszy).

Co się tyczy ciepła, to w owym czasie le
dwie zachwiane zostało pojęcie, że jes t ono 
materyj alną substancyją. Dawały się sły- 
szyć tu  i owdzie powątpiewania w tym 
względzie, które jednak bardzo mało zw ra
cały na siebie uwagi.

Co do ciepła istotnie zachodzi pewna oko
liczność, k tóra nie występuje w świetle, 
a która bardzo dobrze się nadawała do po
parcia pojęcia o jego materyjalności. Jest 
ono znanem pod dwiema postaciami: jako 
ciepło promieniste i jak o  ciepło wewnętrzne 
ciał i między niemi zachodzi pewien stały 
stosunek. K iedy prom ienie ciepła padają 
na jakieś ciało i zostają przez nie pochłonię
te, w tedy znika ono jako  ciepło promieniste, 
a natomiast ciepło wewnętrzne się zwiększa. 
Przeciwnie zaś, kiedy dane ciało ciepło pro
mieniuje, wtedy ma miejsce powstanie cie
pła promienistego i jednoczesne zmniejsze
nie ciepła wewnętrznego, gdyż ciało stygnie 
przez promieniowanie. Odpowiada to cał
kowicie zachowaniu się materyi, k tóra mo
że wprawdzie zmieniać swą postać, ale nie 
może zwiększyć, ani zmniejszyć swój ilości, 
tak, że musi jć j zginąć tyle w jednej formie 
ile je j w drugiej powstało.

W prawdzie przy procesach innej natury 
dostrzegano znikanie ciepła, a nie można 
było wykazać, gdzie ono się podziało, albo 
też uważano powstawanie ciepła, którego 
źródło było niewiadome—ja k  to ma miejsce 
przy zmianie stanu skupienia ciała pod 
wpływem zmian tem peratury. Kiedy np. 
topi się lód, lub paruje woda — znika przy- 
tem pewna ilość ciepła; a odwrotnie, kiedy 
woda krzepnie lub para się skrapla — wy
dziela się przytem ciepło. Aby sobie w tych 
razach poradzić, uciekano się do szczegól-
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niejszego środka, wyobrażając sobie, że cie
pło, które znika naprzód przy pewnych 
zmianach stanu ciał, nie ginie, lecz tylko 
przybiera pew ną odrębną postać, w której 
nie może być przez nas spostrzeżonem i któ
rą z tego powodu nazwano ,,utajoną“. W y
obrażano to sobie niby tak, że ciepło łączy 
się chemicznie z danem ciałem i w skutek 
tego nie może działać tak, ja k  w stanie wol
nym. I  tak, jeżeli lód połączy się chemi
cznie z pewną ilością ciepła, to powstaje 
z tego woda, a jeżeli potem woda połączy 
się jeszcze z nową ilością ciepła—wtedy po
wstaje para. K iedy potem w innych wa
runkach takie połączenie się rosszczepi, 
wtedy ciało przechodzi do dawnego swego 
stanu i ciepło zjawia się znów w stanie wol
nym. W  ten sposób utworzoną została teo
ryja chemiczna ciepła, która uważała je  jak  
każdy inny pierwiastek—z tego to powodu 
w dawnych podręcznikach chemii mówi się
0 powinowactwie do ciepła różnych ciał, 
podobnie ja k  o ich powrinowactwie'-do tle
nu, azotu i t. p. m ateryj. A  tak się wszy
scy wżyli w to pojęcie, że wszystkie fizycz
ne i chemiczne rozumowania były z niem 
zrośnięte.

Jakkolwiek pozostawały pewne fakty, 
które nie daw ały się podciągnąć pod tę teo- 
ryją, j ak nP- powstawanie ciepła przez ta r
cie, które usiłowano objaśnić zapomocą ubo
cznych hypotez bardzo naciąganych, trzy 
mano się uparcie raz zakorzenionej teoryi 
aż do trzeciego, a nawet do czwartego dzie
siątka lat bieżącego stulecia. W  tym je 
dnak czasie do dawnych faktów przybyły 
nowe, jeszcze bardziej godne uwagi.

Po wynalezieniu term om etru, opartego 
na termoelektryczności, bez porównania 
czulszego od termometrów dawniejszych, 
zaczęto badać ciepło promieniste daleko do
kładniej aniżeli to było możliwem poprze
dnio. Pewne analogije między ciepłem pro- 
mienistem a światłem, były ju ż  dawno zna
ne, wiedziano mianowicie, że zjawiska odbi
cia i załamania obudwu podlegają jednym
1 tym samym prawom. Obecnie, dzięki 
przedewszystkiem Melloniemu, który prawie 
całą działalność swego życia poświęcił temu 
przedmiotowi, wykazano inne jeszcze podo
bieństwa nader uderzające. Podczas, kie
dy w świetle dawno już  spostrzeżono różni-
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cc, zależne ocl jego jakości, różnice, które 
nazywamy barwam i, mówiąc o świetle czer- 
wonem, zielonem, niebieskicm — w cieple 
rozróżniano tylko jego ilość, gdy ciała, po
siadające więcej ciepła oznaczano jako cia
ła  wyższej tem peratury, a promieniom cie
plikowym przypisywano mniejsze lub więk
sze natężenie. Obecnie wykazano, że w cie
ple zachodzą również różnice co do jego j a 
kości, że mianowicie ma ono także swe b a r
wy, które zupełnie tak, ja k  barwy światła, 
rozmaicie się zachowują, i dają się rozróżniać 
i badać oddzielnie. Nieco późniój, inni fi
zycy, a na ich czele Knoblauch, wykazali, że 
i w zjawiskach bardziej skomplikowanych, 
jak  podwójne załamanie i polaryzacyja, cie
pło promieniste zachowuje się tak, ja k  św ia
tło. Wobec tych faktów nie mogło już  być 
wątpliwości, że ciepło prom ieniste jes t cał
kowicie podobnem do światła; ponieważ zaś
0 świetle nabrano już  przekonania, że pole
ga ono na drganiach, roschodzących się pod 
postacią fal, nie podobna było uważać cie
pła promienistego za jakąś m ateryją, w yrzu
coną przez ciało świecące, ale musiano je  
objaśnić zapomocą drgań podobnegoż ro 
dzaju.

Skoro podobny rezultat osiągnięto dla 
ciepła promienistego, nie można było uw a
żać za m ateryją ciepła wewnętrznego ciał, 
które zamieniać się może w ciepło promie
niste, lub z niego powstawać, ale musiano 
dojść do wniosku, że i ono również polega 
na pewnym ruchu, odbywającym się we
w nątrz samego ciała. Stąd wynikło dla fi
zyków zadanie: wytłumaczenie różnych dzia
łań ciepła na ciała zapomocą ruchu icli czą
steczek; co powiodło do wytworzenia teoryi 
mechanicznej ciepła, a tej ostatniej, śmiało 
rzec można, udało się o tyle posunąć to za
danie, że obecnie niema ju ż  chyba fizyka, 
któryby jeszcze żywił przekonanie, że ciepło 
je s t materyją.

W  ten sposób usuniętą została ostatnia 
trudność, która stała  na przeszkodzie uzna
niu związku między światłem a ciepłem, 
a rezultat, k tóry  ostatecznie osiągnięto, da
je  się wypowiedzieć w sposób następujący:

Światło bynajmniej nie powinno byćuw a- 
żane za odrębny czynnik; jes t ono najzupeł
niej identycznem z ciepłem promienistem
1 jest tylko pewną jego formą.

D rgania atomów ciała, wywołując rosprze- 
strzeniające się ruchy falowe, które stano
wią ciepło promieniste, wywierają obok in
nych działań także i wpływ na nasze oko, 
część bowiem tych drgań ma własność wy
woływania w niem wrażeń, na których za
sadza się widzenie. P rzy rozważaniu tego, 
szczególnie dla nas ważnego działania, oraz 
przy rozważaniu pewnych działań chemicz
nych—nazywamy ciepło promieniujące świa
tłem.

Z dwu zatem czynników, które dawniej 
za odrębne uważano, światła i ciepła, pozo
staje jeden  tylko, który obejmuje w sobie 
oba-—to jes t ciepło.

Zwróćmy się teraz do dwu innych czyn
ników: magnetyzmu i elektryczności.

Godncm jest uwagi, że od najdaw niej
szych czasów istniało przekonanie o jedno
ści obu tych czynników, ale pojmowano ją  
w taki sposób, że nie mogła się utrzym ać 
przy postępie wiedzy. Już  w starożytności 
wiedziano, że pewne minerały, zwane m a
gnesami od nazwy miejscowości (Magnezyi), 
gdzie je  znaleziono — przyciągają żelazo, 
o elektryczności zaś, że bursztyn przez po
tarcie nabyw a własności przyciągania lek
kich ciał. Siła magnesu często była ros- 
trząsaną przez greckich filozofów i służyła 
nieraz za przedmiot do rozmaitych filozo
ficznych uwag; ale co się tyczy własności 
bursztynu, to zadawalano się orzeczeniem, 
że jest ona pewną odmianą magnetyzmu.

Na tem rzecz stanęła w starożytności i tak 
przetrw ała przez całe wieki średnie, miano
wicie aż do roku 1600. W  tym roku wy
szło dzieło o magnesie Gilberta, nadworne
go lekarza królowej Elżbiety; pisał on 
w niem o sile potartego bursztynu, którą 
również zauważył w agacie i dowiódł, że 
powstaje ona i w wielu innych ciałach przez 
potarcie. P rzy  bliższem rospatrzeniu tój 
siły doszedł do przekonania, że nie należy 
je j uważać za równoważną z siłą magnety
czną, lecz że trzeba ją  przypisać odrębnemu 
czynnikowi, który od greckiej nazwy bur
sztynu proponował nazwać „elektryczno
ścią".

W  ten sposób na zasadzie dwu zjawisk 
oparto dwie gałęzie wiedzy, które się roz
wijały zrazu zwolna, a potem stopniowo co
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raz szybciej. A le mimo to trw ano w prze
konaniu, że jeżeli dawna tożsamość dwu 
czynników nie istnieje, musi między niemi 
zachodzić jak iś związek, który pozostaje do 
wykrycia.

Dopóki znaną była tylko statyczna elek
tryczność, wzbudzana przez maszyny elek
tryczne, wszelkie poszukiwania musiały być 
daremne. Świetne odkrycia Galvaniego 
i Volty, dokonane w końcu zeszłego stule
cia, a które dały początek galwanizmowi, 
otworzyły nowe pole zjawisk, gdyż odtąd 
miano do czynienia nietylko z rozmaitemi 
objawami elektryczności w spokoju, ale mo
żna też było wywoływać prądy ciągłe i ba
dać ich działanie.

Na długi czas uwaga zwróconą została 
przeważnie na wypracowanie teoryi stosu 
Volty i na działania chemiczne prądów, któ
re wywołały liczne wywody nad związkiem 
między siłami chemicznemi i elektryczneini. 
Dopiero w roku 1820 dokonanem zostało 
przez Oersteda nowe odkrycie tyczące ma
gnetyzmu; zauważył on, że prąd elektrycz
ny oddala igiełkę magnesową i stara się jej 
nadać pewne stałe położenie, zależne od 
kierunku prądu.

Tem samem zdobyty został poraź pierw 
szy punkt zetknięcia rzeczywisty między 
magnetyzmem i elektrycznością. Pod uw a
gę przybyw ała tu jednak nie elektryczność 
w spokoju, lecz elektryczność, występująca 
pod postacią prądu.

Ten nowy punkt widzenia pochwyconym 
został ze szczególną energiją przez znako
mitego Amperea, który  łączył w sobie gieni- 
jalność pomysłów z bystrością i ścisłością 
w wysnuwaniu wniosków. Powiedział on 
zaraz: „jeżeli, ja k  to już  wiemy oddawna, 
magnesy wywierają na siebie pewne siły 
i jeżeli, ja k  to teraz widzimy, między ma
gnesami i prądam i także działają pewne si
ły, to musimy przyjąć, że z wszelką pewno
ścią i prądy elektryczne wywierają na sie
bie nawzajem pewTne działanie*1. Potrafił on 
istotnie, zapomocą bardzo pomysłowych do- j  

świadczeń siły te wykazać i w ten sposób j 

odkrył nowy rodzaj sił, różniących się zu- J  

pełnie od sił, jak ie  objawia elektryczność j  

statyczna, gdyż powstają one tylko przy jej J 
ruchu i które przeto w przeciwstawieniu do j

sił elektrostatycznych otrzymały nazwę 
„elektrodynamicznych

Z siłami temi, które zachodzą między prą
dami elektrycznemi, porównał Ampere siły, 
w których grę wchodzą magnesy, zarówno 
siły występujące między samemi magnesa
mi, jako  też między magnesami i elektrycz
nemi prądam i i doszedł w ten sposób do 
ciekawego a nader ważnego rezultatu. W y
kazał on mianowicie, że mały, zamknięty 
w sobie prąd zachowuje się względnie do 
sił, zachodzących między nim i innemi p rą
dami lub magnesami, zupełnie tak, jak  mały 
magnes.

Ponieważ z innej znów strony wiadomcm 
było, że wszystkie własności magnetyczne 
żelaza i stali dadzą się objaśnić na zasadzie 
przypuszczenia, że każdy atom żelaza jest 
małym magnesem; pozostawało więc tylko 
jeszcze dać objaśnienie magnetyzmu od
dzielnych atomów, co uczynił Ampere zgo
dnie ze swą zasadą, przyjm ując, że dokoła 
każdego atomu żelaza obiega prąd zamknię
ty. Drobne te prądy muszą między sobą 
wywierać pewne siły elektryczne i ulegać 
im i te to siły nazywamy magnetycznemi.

Przez objaśnienie to, które należy do naj
większych postępów fizyki, uchwycony zo
stał długo szukany związek między elek
trycznością i magnetyzmem, a oba te czyn
niki sprowadzone zostały do jednego, to jest 
do elektryczności. W edług tego, siły ma
gnetyczne są tylko szczególnym przypad
kiem sił elektrodynamicznych, a nazwa ma
gnetyzmu nie oznacza ju ż  jakowegoś odrę
bnego czynnika, lecz służy tylko do odróżnie
nia pewnego pojęcia elektrodynamicznego.

Ten rezultat, łącznie z tem co już otrzy
mano dla światła, sprowadził dawne cztery 
czynniki: światło, ciepło, magnetyzm i elek
tryczność do dwu, mianowicie do c i e p ł a  
i e le k t r y c z n o ś c i .

{Dok. nas!.')

Korespondencja Wszechświata.

K rakór, w Kwietniu 1886.

Posiedzenie Sekcyi gieologicznej Kon isy i fizyjografi 

cznej Akademii umiejętności d. 30  Marca 1886.

Na posiedzeniu Sekcyi gieologicznej Akademii
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umiejętności, k tóra  się odbyła d 30 Marca b. r. pod 
przewodnictwem prof. dra A. A ltha, zdawali sprawę 
z czynności swoich podczas ubiegłego lata członko
wie tej sekcyi, pp. F r. Bieniasz, d r Zaręczny i p. G. 
Ossowski.

P. F r. Bieniasz badał z polecenia Sekcyi okolice 
Brzeżan, Podhajce i Pomorzan pod względem gieo- 
logiczuym. W ynikiem tych badań jes t ukończenie 
dwu arkuszy m apy gieologicznej, przeznaczonych 
dia wydawnictwa atlasu gieologicznego Galicyi. 
Przestrzeń badanego obszaru okazała się zajęta przez 
utw ory trzeciorzędowe słodkowodne, leżące bespo- 
średnio na kredzie, a na których spoczywa drugie 
piętro osadów śródziemno-morskich, złożone z warstw  
tak  zwanych baranowskich, podhajeckich i nullipo- 
rowych. Wyżej nad tem i warstwami leżą wapienie 
nadgipsowe i iły, a nakoniec dyluwium.

D r Zaręczny badał północne okolice okręgu K ra
kowskiego, dopełniające obszar mapy gieognostycz- 
nej tej przestrzeni.

P. G. Ossowski przedstaw ił ostatnie w yniki swych 
badań w jaskini Wierzchowskiej-Górnej, skąd zdo
był wielką ilość szczątków fauny dyluwijalnej. Szcze
góły tych badań są poczęści już znane czytelnikom 
naszego pisma ze sprawozdania tegoż au tora  na po
siedzeniu Komisyi antropologicznej d. 23 Lutego bie
żącego roku *)•

Ułożono następnie program  czynności badawczych 
na lato następne. P. F r. Bieniasz ma badać pod 
względem gieologicznym okolice Buczacza i Czart- 
kowa, tudzież Kopyczyniec w Galicyi wschodniej; 
dr Zaręczny dokończy swych badań gieografioz- 
nych w okręgu krakowskim, a p. G. Ossowski ma ba
dać dalej rospoczętą przez niego jaskinię Wierz- 
chowską-Górną. Po wyczerpaniu dyskusyi, posie
dzenie zostało zamknięte. G. O.

KRÓWKA NAUKOWA.

METEOROLOGIJA.
—  Różnica temperatury między miastem a wsią.

Współczesne obserwacyje w mieście i w bliskiem  je 
go sąsiedztwie na wsi, są dosyć rzadkie, przez stoso
wną jednak redukcyją obserwacyj, użyć można [do 
porównania i dostrzeżeń niejednoczesnych; w ten 
sposób przeprowadził badania d r  H ann nad  obfitym 
m ateryjałem  z róŻDych stacyj europejskich, azyja- 
tyckich  i am erykańskich z okresu 1851— 1880. Z ze
stawienia tego okazało się, że tem pera tu ra  średnia 
z drobnem i wyjątkam i, jest przez cały rok  wyższa 
w mieście, aniżeli na wsi, a różnica wynosi */-2° do 1°;

') Ob. Wszechśw,, Nr 10, str. 155.

mniej jednak  zależy ona od wielkości m iasta aniżeli 
od najbliższego otoczenia stacyi. Okres roczny tej 
różnicy bardzo jest różny w różnych miejscowo
ściach i zależy przedewszystkiem od wpływów p ro 
mieniowania, na k tóre term om etr jest wystawiony. 
W ew nątrz miasta przeważać może bądź wpływ p ro 
mieni odbitych od murów w czasie lata, lub też 
zmniejszone promieniowania w zimie; dlatego też 
niektóre m iasta najwyższy nadm iar ciepła okazują 
w lecie, inne Znów w zimie. Okresy dzienne wystę
pują tu  wyraźniej, w chłodniejszych bowiem godzi
nach dn ia  różnica tem paratury  między miastem, 
a wsią jes t największą, dochodzi zaś najmniejszości 
podczas najgoręszych godzin w ciągu dnia. Prze
bieg zatem  tem peratury  w mieście zachodzi w gra
nicach szczuplejszych aniżeli w okolicy ich na wsi. 
Wogóle, dla oceny istotnej tem peratury obserwato- 
ry ja  drugiego rzędu po wsiach dają w skazania pe
wniejsze, aniżeli obserwatoryja pierwszorzędne, 
znajdujące się wewnątrz miast.

S. K .

ELEKTROTECHNIKA.

—  Elektrogen. Elektrogen jestto  nazwa przyrządu, 
wynalezionego przez p. Hannay z Glasgowa, m ające
go na celu usuwanie osadów, tworzących się na 
ścianach kotłów parowych. Składa się też on, sto
sownie do wymiarów kotła, z jednej lub z dwu kul 
m etalowych, połączonych ze ścianą kotła przewo
dnikam i miedzianemi. Do wody kotła dodaje się 
4 gram y soli morskiej na litr  wody, a m etal kul 
wraz ze ścianą kotła, tw orzy ogniwo woltaiczne, po
wodujące roskład wody, przyczem  tlen przenosi się 
na m etal wprowadzony, wodór zaś osadza się zwolna 
na ścianie żelaznej i nie dopuszcza grom adzenia się 
na niej pokładu kam ienia kotłowego. Tą drogą 
udaje się naw et dobrze czyszczenie kotłów, na któ
rych  potworzyły się już grube pokłady kamienia. 
Gdy idzie o kotły używające wody morskiej, doda
tek soli jes t zbyteczny. Co do składu stopu używa
nego na kule, wynalasca utrzym uje go w tajemnicy; 
m etal ten  przedstaw ia wejrzenie cynku. Ministe- 
ryjum  m arynark i we F rancyi zarządziło zaprowa
dzenie elektrogenu sposobem próby na okrętach 
wojennych. W Anglii próby wypadły dla wynalazku 
tego korzystnie. (Rev. scient.).

S. K.

CflEMIJA.

—  Ptomaina w trującym serze. W roku 1883 na 1884 
zachorowało w stanie Michigan około 300 osób po 
spożyciu sera. Podjęte przez prof. Wrik tora  C. Vaug- 
hana badania podejrzanego sera, doprowadziły do 
w ykrycia w tym  ostatnim  ptom ainy. Otrzymano ją  

w yciągając eterem kwaśny wyciąg wodny z sera,
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zadany nadmiai'em ługu sodowego, rtom aina  ta 
przez autora, Tyrotoxieon nazwana, krystalizuje się 
w białych igłach łatwo rozpuszczalnych w wodzie, 
eterze i wyskoku. Odczynniki strącające alkaloidy 
na ciało to  nie oddziaływają; z czerwonym żelazo- 
cyjankiem potasu i chlornikiem  żelaza, daje błękit 
berliński, dalej odtlenia kwas jodny. Na język 
wprowadzony tyrotoxicon działał podobnie jak  ser 
i sprawiał nudności i wymioty. Ilość jadu otrzyma
na z 16 kg sera wynosiła zaledwie 0,5 17. (Zeitschr. 
f. Pbys. Ch 1886, str. 10. 146).

St. Pr.

Inż. J. Heilpern. W łasności stali służącej do wy
robu szyn. O dbitka z Przegl. Techniczn. W arsza
wa, 1886.

Kosmos, zeszyt IV. Treść: Elektromagnetyczna 
te iry ja  św iatła J . Cl. Maxwella, p. TI. Merczynga. 
Kilka uwag o tworzeniu się gór, p. K. Angermanna. 
Nowe komety i planety w r. 1885, p. dra D. W ierz
bickiego. Synteza alkaloidów, p. d ra  II. Silberstei- 
na (c. d.). Kronika naukowa, p. S. Trusza. Wia
domości bieżące. Lwów, 1886.

Do nabycia we wszystkich księgarniach.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  Żadna z prac konkursowych, nadesłanych na te
mat przez fakultet filozoficzny w W rocławiu w 1883 
roku postawiony, którego treścią było wykazanie 
wpływu rozwoju chemii czystej na przemysł, han
del i dobrobyt narodowy za lat ostatnich 20, jak  się 
okazuje z ogłoszenia w dniu 8 Marca, przez uniw er
sy tet podanego -  niemogła być nagrodzoną. (Chem. 
Ztg. 18Q6. str. 371) .

St. Pr.

—  Wywóz papki drzewnej w Norwegii dochodził 
w r. 1882 — 58 884 ton ogólnej wartości 4009000kron 
(około dwu milijonów rubli), czyli wartość wywozo
wa tony wynosiła 68 kron (około 37 rubli); jak  wi
dać z zestawienia cena ta była najniższą od roku 
1875, powodem czego była nadprodukcyja. Naj
wyższa cena 100 kron (około 51 rubli) za tonę, była 
w roku 1881. Przeciętnie cena tony wynosiła 88 
kron t. j. 471/) rubli.

St. Pr.

Książki i broszury nadesłane do Redakcyi 

Wszechświata

J A K O  NOWOŚ Ć.

'  D r Ignacy Szyszyłow icz. Lipowate, monografija 
rodzajów (Tiliaceae, generum  monographia). Z  4 
tabl. litogr Kraków, 1886.

Inż. J. Heilpern. W sprawie ujednostajnienia zna
kowania w naukach m atem atycznych i technicz
nych. Odbitka z Przeglądu Technicznego. W ar
szawa, 1885.

OPUŚCIŁO TRASĘ DZIEŁO

J. NATANSONA
r

Św iat istot najdrobniejszych
T o m .  I .

b° str. 26S, tabl. li*ogr. 3 i drzeworyty w tekście. 
W arszawa, nakł. Pied. Wszechśw iata, druk K. Skiw- 
skiego. Tom ten stanowi odbitkę z szeregu a rty 
kułów, zamieszczonych w III i IV t. Wszechświata.

Cena za t, 1 Świata istot najdrobniejszych, w Rc- 
dakcyi W szechświata dla prenum eratorów wynosi 
rs. 1 bez korztu przesłania, dla nieprenumeratorów 
skład główny w księgarni E . Wendego i Ibki, a cena 
rs. 1 kop. 50.

Przegląd Pedagogiczny Nr 7.
T R E  Ś Ć:

1. O stosunku p ed a g o g ik i <lo liig ijc iiy . napisał 
! prof. d r H. Łuczkiewicz, strona 193.

2. P rogram  sp o strzeżeń  p sy c lio lo g ir z iio -w y -  
I c lio w a w czy c li nad dzieck iem , od urodzenia do 20

roku życia, przez J . Wł. Dawida. (Ciąg dalszy), 
i  str. 199.

3. <»Iosy N au czycieli i W y c h o w a w c ó w . 1. Kil
ka uwag mogących się przydać przełożonym szkół 
i nauczającym, podanych przez A. I. str. 207.

4. D w ie  lek cy je  sk ła d n i ła c iń sk ie j, O spójniku 
cum czyli o trybach  i czasach używanych w zda
niach ubocznych z tym spójnikiem, p. S. W. str. 209.

5. K rytyka i b ib lijogra iija : a) Rozmowy o da
wnych dziejach, przez E rnesta  Sulimczyka Swie- 
żawsk.ego, ocenił Edw ard Bogusławski, b) Przegląd 
literatu ry  zagranicznej (dokończenie) przez S. W. 
str. od 215—224.

Dodatek: Zadania na ułam ki S. D icksteina, od 
str. 153—160.
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1 3  u .  1 6  t  y  m  m  e  t  e  o  r  o  1 o  g- i  c  z  n  - y

y.a tydzień oil :il llarca du fi Knletn'#  r. b.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i ltoluictw a w Warszawie).

D a t a
Średnie „  .2 

ciśnienie | Tem peratura a g 
baromo- g —i n

Śr
ed

ni
a 

; 
w

ilg
ot

n.
 

i w
zg

lę
dn

a

K ierunek wiatru
Suma
opadu

U w a g i .
tryczne | Śred. | Max. | Min. ^-0

bl Środa 
1 Czwartek 
i! Piątek 
i! Sobota
4 Niedziela
5 Poniedz. 
(i W torek

756.40 8,9 
758.07 7,(i 
704,85 7,2 
761,82 8,1
750.40 9,9 
7 £>2,80 9,5 
740,73 14,1

12,8
12,9
14.3 
12,0 
15 5
13.3 
19,0

0,s! 4,8 
4.2 5,3
1.0 5,0 
0,9 4,3 
2,8 5,8
6.0 6,8 
7-Oj 8,6

57
C9
66
54
65
76
72

SSW,SS\V,S 
WSW,\VSW,WSW 

NN W,N W,S 
SE SE,SSK 
SE,SE,SSE 

S,SSE,S 
SSW,SW,S

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5

pog., mg. r. i wiecz. 
poch., w. pog., r. mg. 
pog., r. i wiecz. mg. 
po„s rano mgła 
poch., ranek pog. 
pochmurny 
poch., d. i błysk. w.

Średnio 
z tygodnia

1

756,73 j 9,3

Abs.
max.

19,0

Abs. i 
min. 1 

0,8 5,8 6J
1

0,5 |

UWAGI. Ciśnienie baronietryczno, wilgotność bezwzględna i suma opadu dane s;j w m ilim etrach, 
tem peratura w stopniach Celsyjusza. K ierunek wiatru dany jest dla trzech godzin obserwacyj: 7-ćj rano, 1-ej 
po południu i 9-ej wieczorem.

O G - Ł O S Z E W I E .

PAMIĘTNIK FIZYJOGRAFICZNY
tom V za rok 1885

wyszedł z druku i jes t cło nabycia we wszystkich księgarniach, oraz w Redakcyi W szech
świata, Podwale, Nr 4.

T o m  i  i  P a m i ę t n i k a  J T i s y j o g r a J i c s n e g o  s a  r o k  i & S G  już zaczął się 
drukować i zostanie wydany w ciągu roku bieżącego. Przedpłatę, w ilości rs. 5, a z prze
syłką pocztową, rs. 5 kop. 50, można nadsyłać pod adresem: Wydawnictwa Pam. Fizyjoyr. 
Podwale N r  4.

TREŚĆ. Akwaryjum pokojowe i jogo cuda, 

przez Mag. Józefa Nusbauma. — Sacharyna, na

pisał W. R. — O krzyżowaniu zboża, przez Ka

zim ierza Łapczyńskiego. — O wzajemnej zależności 

wielkich czynników przyrody. Mowa R. Clausiu- 

sa, przełożyła Marcella Załuska. — Koresponden- 

cyja W szechświata. — Kronika Naukowa. — W ia

domości bieżące.—Książki i broszury nadesłane do 
R edakcyi Wszechświata. — Buletyn meteorologicz
ny. — Ogłoszenia.

W ydawca E. Dziewulski. R edaktor Br. Znatowicz.

JJ,o3b o jc b o  U ,en3ypoio . B a p u ia B a , 28 M a p T a  18S6 r. D ruk Emila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna 26.


