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Całkowite zaćmienie słońca jest zjawi
skiem stosunkowo rządkiem. Dla jednćj 
miejscowości powtarza się ono dopiero zwy
kle po latach 200, choć bowiem zdarza się 
na kuli ziemskićj bardzo często, przypada 
jednak coraz w innych miejscach, często 
niedogodnych do obserwowania. Tegoro
czne zaćmienie już wcześnie zwraca na sie
bie uwagę astronomów, bo przypadnie pra
wie całe na lądzie starym, ciągnąc się pasem 
od północno-wschodnich Niemiec przez ca
łą Syberyją aż do Japonii, nienatrafiając 
wcale prawie na oceany, na których ścisłe 
spostrzeżenia są niemożliwe, jeśli pas za
ćmieniem zajęty nie przechodzi przez żadną 
wyspę. Obok tego zaćmienie sierpniowe 
ma dla nas tę ważność, że i w naszym kra

ju będzie widzialne. Prawda, że wypadnie 
ono przy wschodzie słońca, a więc w wa
runkach zmniejszających jego znaczenie, za
równo dla ścisłych spostrzeżeń jak  i dla 
ogólnćj wspaniałości zjawiska. Grdy jednak 
ostatnie całkowite zaćmienie widzialne 
w Warszawie zdarzyło się w Lipcu 1851 r. 
i długo trzeba czekać na jego powtórze
nie się, przeto tegoroczne zaćmienie w każ
dym razie przedstawia dla interesujących 
się zjawiskami przyrodniczemi dogodną 
sposobność zobaczenia tego, co dopiero na
stępne pokolenia widzieć będą mogły.

Zaćmienia wogóle zdarzają się wtedy, 
gdy ziemia, słońce i księżyc znajdują się 
prawie na jednśj linii prostój, to jest pod
czas pełni lub podczas nowiu. Podczas peł
ni, gdy księżyc znajduje się w stronie prze
ciwnej słońca, może on w biegu swym oko
ło ziemi natrafić na cień od ziemi przez 
słońce rzucony i wtedy, wchodząc w ten cień, 
staje się w części lub całkowicie niewidocz
ny,—jestto zaćmienie księżyca, które w dniu 
3 Sierpnia r. b. podczas pełni jako zaćmie
nie częściowe będzie u nas widzialne mię
dzy 9 i 11 godz. wieczorem. Grdy zaś w dal
szym obiegu księżyc podczas nowiu prze
chodzi między słońcem i ziemią i, zwracając
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ku nam swę połowę nieoświetloną, zbliży się 
dostatecznie do linii łączącej środek ziemi 
ze środkiem słońca, wtenczas zasłoni nam 
słońce częściowo lub całkowicie, co stanowi 
treść zaćmienia słońca. Możliwość zasło
nięcia wielkiej kuli słonecznej przez mały 
stosunkowo księżyc zależy od różnej odle
głości tych dwu ciał niebieskich. Ciało 
nawet bardzo małe ale blisko oka trzymane 
może zasłonić przedmioty daleko większe, 
ćwiartka papieru trzymana dość blisko oka 
zasłoni całą kamienicę. Toż samo położe
nie jest z księżycem. Średnica jego praw 
dziwa jest 394 razy mniejsza od średnicy 
słonecznej, ale odległość jego od ziemi by
wa czasem 413 razy mniejsza od najwięk
szej odległości słońca, wtenczas to kula księ
życa choć mniejsza ale znajdująca się zna
cznie bliżej oka przykrywa całkowicie kulę 
słońca większą. Cień od księżyca pi’zez 
słońce rzucony w przestrzeni różni się od 
znanych nam cieniów przedmiotów ziem
skich, oświetlonych płomieniem lampy lub 
świecy. Za piłką trzymaną obok świecy j  

tworzy się stożek cienia rosszerzający się ! 
i cień od piłki na ścianę rzucony jest wsku
tek tego większy od samej piłki, bo promie
nie świecy prawie z jednego punktu się ros- 
chodzą. Słońce zaś, jako kula wielka i ca
ła gorejąca, ze wszystkich punktów wysyła 
promienie padające na księżyc znacznie 
mniejszy, cień więc ma postać stożka od
wrotnego, to jest zwężającego się, jak  na 
fig. 1 Akk!, — cień taki padając na płasz- I 
czyznę Z Z  tworzy na niej krążek cienia A  
mniejszy od księżyca kk'. Oko w tym pun
kcie umieszczone patrząc ku słońcu zobaczy 
je  całkowicie zakryte przez czarny księżyc, 
bo ani jeden promień światła tu nie dojdzie. 
Obok tego jednak cienia bezwzględnego, 
który zowią cieniem rdzennym, tworzy się 
tu jeszcze półcień ograniczony stożkiem od
wrotnym aka'k' utworzonym z krańcowych 
promieni takich jak  ta  i s"ci". Na przestrze
ni między krążkiem A i kręgiem aa>a" ') 
umieszczone oko np. w punkcie B, patrząc 
w kierunku Bkb, widzi ciemną tarczę księ-

’) Ściśle biorąc w tym przypadku, k rążki te oba 
s% elipsami.

życa kk! na słońcu od s do b, ale od b do s" 
spostrzega słońce samo niczem tu niezasło- 
nięte, to jest widzi zaćmienie cząstkowe, tak 
np. jak na fig. 3. Poza granicami półcienia 
aa!a' niema wcale zaćmienia, bo nic nie za
krywa widoku słońca, księżyca zaś nie widać 
stąd wcale, bo jest zwrócony do ziemi poło
wą nieoświetloną, która tylko wtedy się 
uwydatnia, gdy na tarczę słońca zachodzi.

Ponieważ księżyc obiega dokoła ziemi, 
przesuwając się w nowiu między nią a słoń
cem, przeto i cień jego, kiedy padnie na zie
mię, również posuwa si^ po jej okrągłości 
sprawiając zaćmienie całkowite, kolejno dla 
wszystkich miejsc, przez które przeehodzi. 
To jest właśnie powód, że zaćmienia słońca 
posuwają się długiemi pasami, choć dla po- 
jedyńczój miejscowości są zjawiskami krót- 
kiemi, bo przesunięcie się cienia odkrywa 
odrazu część słońca dla patrzącego, zakry
wając jc  dla miejsca następnego położonego 
dalej na wschód, to jest w kierunku ruchu 
księżyca. Szybkość przebiegającego cienia 
po powierzchni ziemi jest tak znaczna, że 
trwanie całkowitego zaćmienia dla jednćj 
miejscowości najwyżej do sześciu minut do
chodzić może. Obok tego trwanie to jest 
różne dla różnych miejscowości, co zależy 
od dwu powodów.

Naprzód, księżyc obiegając dokoła ziemi 
po drodze eliptycznej, raz jest bliżej ziemi, 
drugi raz dalej; jeśli zaćmienie zdarza się 
przy bliższem położeniu księżyca, wtedy 
cień jego rdzenny grubszą średnicą styka 
się z ziemią; gdy jest dalej, wtenczas albo 
końcem stożka dotyka ziemi albo wcale do 
ziemi nie sięga. Większy cień dłużej prze
chodzi przez daną miejscowość i zaćmienie 
trwa dłużej, mniejszy przy tej samej szyb
kości księżyca mniej czasu potrzebuje do 
przesunięcia się przez pewien stały punkt— 
zaćmienie trwa krócej.

Drugi powód różnego trwania zaćmienia 
stanowi miejscowość, z której na zaćmienie 
patrzymy. Dla zrozumienia tego powodu 
rozważymy warunki tegorocznego zaćmie
nia na fig. 2, przedstawiającej prawdziwe 
położenie kuli ziemskiej w d. 19 Sierpnia 
o godz. 5 min. 32 rano, podług czasu war
szawskiego, względnie do słońca i księżyca 
(bez zachowania niemożebnych na rysunku 
proporcyjonalnych rozmiarów). Ziemia tak-
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by się wydawała, gdybyśmy mogli ją wi
dzieć z punktu leżącego nad jej drogą na 
linii przez środek kuli ziemskiej idącej i pro
stopadłej do płaszczyzny tej drogi. Bie
gun północny ziemi odwrócony jest od słoń
ca i skierowany w stronę odległą od słońca
0 55° (licząc je na płaszczyźnie, po której 
ziemia biegnie). Wokoło bieguna widzimy 
wielkie lądy półkuli północnej, połowę za- 
cieniowaną ogarnia noc, najasnój panuje 
dzień. Środkowe Niemcy wynurzają się 
z cienia nocy wskutek obrotu ziemi, słońce 
tam w tej chwili wschodzi, w Warszawie 
dalej na wschód leżącćj już od półgodziny 
przeszło słońce wzeszło, w Syberyi środko
wej zwróconej wprost do słońca już jest po
łudnie, w cieśninie Behringa zbliża się za
chód słońca, w Ameryce panuje noc. Księ
życ obiegający dokoła ziemi po swej drodze 
zbliża się do linii łączącej środek ziemi ze 
środkiem słońca. O godz. 5 min. 32 czasu 
warsz. znajduje się on w punkcie 1, a cień 
jego stożkowy pada w tej chwili na środko
we Niemcy w Turyngii. Mieszkańcy tam
tejsi w chwili wschodu słońca zobaczą je 
zaćmione. Księżyc biegnie dalej a z nim
1 cień jego przebiega po linii krzywej krop
kami oznaczonej. O godz. 6 min. 35 czasu 
wfarsz. księżyc znajduje się w punkcie 2, 
a cień jego pada na środkową Syberyją oko
ło Krasnojarska w chwili, gdy według tam
tejszego czasu będzie już 11 godz. 11 min. 
przed południem, wreszcie o godz. 8 min. 
12 rano cz. warsz. księżyc dochodzi do pun
ktu 3, a cień jego rdzenny znajdujący się 
na oceanie około Japonii opuszcza tu kulę 
ziemską zupełnie — zaćmienie całkowite 
kończy się. Uderzającą tu jest okoliczność, 
że cień nie posunie się aż do punktu k' koń
czącego półobwodu kuli na światło słońca 
wystawionój—takby było, gdyby kula ziem
ska była nieruchoma, przez czas jednak 
prawie trzygodzinny od 5 godz. 32 min. do 
8 godz. 12 min. obróci się kula ziemska 
o tyle, że punkt k dojdzie do punktu k' i cień 
oderwie się od ziemi na przeciwległym koń
cu jej półobwodu.

W tym przebiegu cienia po okrągłości 
ziemi przy prawie jednostajnym biegu księ
życa, szybkość cienia ukośnie padającego 
jak w punkcie 1 będzie daleko większą, 
aniżeli w punkcie 2, gdzie cień mniej uko

śnie pada, trwanie więc całkowitego za
ćmienia w początkowych i końcowych pun
ktach będzie krótsze, w środkowych—dłuż
sze. Dla zachowania jasności w rysunku 
pominięto tu przebieg półcienia towarzy
szącego cieniowi rdzennemu — rosszerza się 
on znacznie dalej po obu stronach główne
go pasa, jak  to na fig. 1 było objaśnionem—• 
na całym obszarze półcienia zaćmienie bę
dzie cząstkowe, wyobrażone na fig. 3, 4 i 5, 
tem większe, im miejscowość bliżej pasa głó
wnego się znajduje.

Na fig. 6, wyobrażającej kartę starego lą
du, widać cały obszar, po którym cień księ
życa przejdzie w d. 19 Sierpnia 1887 roku. 
Naprzód pada na ziemię półcień, jak  to 
z schematycznej fig. 1 łatwo zrozumieć, pa
dnie on na ziemię o godz. 4 min. 25 czasu 
warsz. ogarnąwszy przestrzeń kreskowaną 
liniją oznaczoną, potem o godz. 5 min. 32 
padnie cień rdzenny na Turyngiją prawie 
w chwili tam wschodu słońca. Stąd środek 
cienia księżyca posuwać się będzie po linii 
ciągłej, na figurze oznaczonej, przebiegając 
około Kalwaryi w Augustowskiem, przez 
Wilno, dalej blisko Moskwy i Nowogrodu 
Niżowego, przez Wiatkę, Tobolsk, Krasno
jarsk. Około Władywostoku przejdzie po 
morzu do Japonii i na oceanie na południo- 
wschód od Japonii oderwie się od ziemi
0 godz. 8 min. 12 cz. warsz., kiedy półcień 
w godzinę dopiero później opuści ziemię 
sięgając jeszcze daleko na wschód. Półno
cna strona półcienia sięgnie aż nad kulę 
ziemską, niedotykając ^ię tym sposobem jej 
powierzchni. Na całej przestrzeni zajętej 
półcieniem, to jest w Europie, części Afryki
1 w Azyi aż do Indyj, zaćmienie będzie cząst
kowe, tem mniejsze im miejscowość będzie 
położona bliżej granicy półcienia i tak: 
w okolicach morza Czarnego będzie ono po
dobne do fig. 3, w Lubelskiem do fig. 4, 
w gub. Płockiej będzie bliskie fig. 5, gdzie 
°/i0 części średnicy słońca będzie zakrytych. 
W miarę posuwania się cienia trwanie za
ćmienia całkowitego będzie wzrastało aż do 
jeziora Bajkału, gdzie ciągnąć się będzie 
przez 3 min. 54 sekund, odtąd czas trwania 
zmniejszać się będzie aż do Japonii.

Postać podłużna półcienia i cienia rdzen
nego na fig. 6 oznacza całą drogę przez cień 
przebieżoną, w każdej bowiem pojedyńczój
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chwili cień rzucony, gdybyśmy go z ponad 
ziemi widzieć mogli, przedstawiać się musi 
jako plama okrągła ciemna (A na fig. 1) 
otoczona większą zlekka przycienioną pla
mą (a a1 a" na fig. 1) i plamy te prawie 
współśrodkowe w przebiegu swym znaczą 
postać podłużną na fig. 6 wyobrażoną.

Najbliższą W arszawy okolicą zajętą 
całkowitem zaćmieniem będzie gubernija 
Suwalska, którą prawie całą zakrywa pas 
zaćmienia; środek przypadnie na linii 
przechodzącej blisko Kalwaryi ku Krako- 
połowi, słońce tam wzejdzie już z począt
kiem zaćmienia, a w godzinę blisko po 
wschodzie nastąpi zaćmienie całkowite, bli
sko 2 min. trwające. W  Kalwaryi począ
tek całkowitego zaćmienia przypadnie o 
godz. 5 min. 41 podług czasu miejscowego, 
to jest w trzy kwadranse po wschodzie 
słońca, w Wilnie o godz. 5 min. 50 czasu 
wileńskiego, w godzinę przeszło po wscho
dzie słońca.

Szerokość pasa całkowitego zaćmienia do 
25 mil dochodzić będzie, a tym sposobem 
granica jego północna sięgnie za Kowno, 
południowa zaś przechodzić będzie około 
Dobrzynia nad Drwęcą, prawie po granicy 
gubernii Płockiej z Prusami, niedaleko Gro
dna i powyżej Mińska; na tych jednak 
krańcach zaćmienie będzie bardzo krótkie, 
tylko chwilowe, najdłuższe na linii środko
wej, na tej zaś linii tem dłuższe,,im miej
scowość dalej na wschód jest posunię
ta ').

Ktoby miał sposobność przypatrzenia się 
temu wspaniałemu zjawisku, winien się za
opatrzyć w kawałek czarnego szkła, które 
można zastąpić dwoma kawałkami szkła 
białego, lekko zakopconemi. Kładzie się 
wtedy między powierzchnie zakopcone przy

•) W określeniu brzegów pasa należy tu  przyjąć 
paruwiorstową niepewność, choć bowiem obliczenia 
astronomiczne dość dokładnie określają długość
i szerokość jeogr. miejsc zajętych, atlasy jednak, na 
których te  dane są wnoszone, nie maj$ tak  dukła- 
duie oznaczonych miejscowości. Niniejsze ozna
czenia robione były podług atlasu: A ndreae’s Hand- 
atlas i karty  Królestwa Polskiego Kolberga.

brzegach wąskie paski papieru, aby przez 
zetknięcie sadze się nie starły i okleja się 
brzegi wąskim papierem. Przed nastąpieniem 
całkowitego zaćmienia takie szkło jest nie
zbędne dla ochronienia wzroku W samój 
tylko chwili całkowitego zaćmienia moż
na śmiało patrzyć gołem okiem lub lor
netką.

Najlepiej, jeśli można, wybrać miejsco
wość wyniosłą, z której by na zachód przy
najmniej parę mil objąć można, a na wscho
dzie, aby wyższe przedmioty nie zasłaniały 
widnokręgu. Gdy księżyc tyle już zasłoni 
słońce, że tylko wąziutki jego skrawek zo
stanie, wtedy ze strony południowo-zacho- 
dńiej będzie można zobaczyć półokrągły 
cień księżyca, posuwający się z nadzwyczaj
ną szybkością po powierzchni ziemi; szyb
kość tego biegu, który z wysokiego miejsca 
można będzie zauważyć, wyniesie dla oko
licy Suwałk około 13 mil na jednę minutę, 
to jest około 5 sekund na 1 milę; w osta
tnich więc chwilach przed zupełnem zga
śnięciem słońca, należy na to zwrócić 
uwagę.

Z chwilą dojścia cienia do patrzącego 
światło słońca zniknie, a miejsce słońca za
kryte będzie przez okrągłą czarną tarczę 
księżyca. Około tój czarnej tarczy wystą
pi tak zwana korona czyli aureola otaczają
ca słońce, przy zwykłym blasku jego wcale 
niewidzialna a będąca skrajną warstwą ob
szernej atmosfery słonecznej. Przy samych 
brzegach tarczy księżyca można będzie za
pewne dostrzedz i różowe wyskoki czyli wy
buchy rospalonych gazów słonecznych, tak 
zwane protuberancyje, tych jednak wcze
śnie wskazać nie można, bo są zjawiskami 
ciągle się zmieniającemi. Przez czas trwa
nia całkowitego zaćmienia przyciemnienie 
atmosfery będzie tak znaczne, że na niebie 
dadzą się dostrzedz świetniejsze gwiazdy. 
Jedna z takich gwiazd 1-ćj wielkości, Regu- 
lus, zabłyśnie niedaleko korony słonecznej 
poniżaj jój blisko poziomu, jeśli mgła, czę
sta przy tak wczesnym ranku, nie zaćmi jej 
blasku. Wyżej i nieco ku południowi do
strzedz będzie można małą ale błyszczącą 
gwiazdę, Merkurego, którą rzadko gołem 
okiem widzieć się udaje z powodu prawie 
ciągłego jej zatopienia w promieniach sło
necznych. Jestto planeta najbliższa słońca,
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a stąd dla gołego oka prawie niewidzialna. 
Jeszcze wyżej i niedaleko od siebie będą. 
widoczne dwie jasne planety: czerwony 
Mars i żółty Saturn.

Z chwilą, zabłyśnięcia pierwszych pro
mieni słońca, odkrytych z przeciwnej stro
ny przez posuwający się księżyc, cały ten 
obraz zniknie, a w pół godziny, choć jesz
cze słońce będzie w części zasłonięte, zwy
kłe światło dzienne powróci.

Interes, jaki zaćmienia wogóle budzą 
w kołach naukowych, nie połega tylko na 
tój wspaniałości zjawiska. Daje ono dla 
nauki ścisłej sposobność badania natury 
słońca i jego otoczenia w wyjątkowych wa
runkach, kiedy blask jego olśniewający 
choć na krótko jest usunięty. Zagadkowa 
dotychczas korona otaczająca na obszernej 
przestrzeni kulę słoneczną jest jednym 
z głównych przedmiotów badania. Protu- 
berancyje słońca, to jest wybuchy palących 
się gazów, dziś wprawdzie zapomocą spek
troskopów dadzą się codziennie zobaczyć, 
w naturalnej jednak niczem niezmienionej 
barwie tylko podczas całkowitych zaćmień 
są widzialne. Podejrzenie wreszcie istnie
nia w bliskości słońca pewnych ciał natury 
planetarnej tylko wypadkowo podczas za
ćmień może być sprawdzone, bo okolice te 
tak są zawsze blaskiem słońca zalane, że te
leskopami nigdy w nich niczego dostrzedz 
nie możemy.

Te zagadnienia, niedostatecznie jeszcze 
rozwiązane, powodują towarzystwa nauko
we do urządzania umyślnych ekspedycyj 
dla obserwowania całkowitych zaćmień 
słońca. Korzystne warunki, w jakich te
goroczne zaćmienie odbywać się będzie, uła
twią to zadanie, a rezultatami prac w tym 
celu podjętych postaramy się podzielić 
z czytelnikami Wszechświata.

Jan Jędrzejeicicz.

WYNIKI BADANIA
C H E M I C Z N E G O

w a r s z a w s k i e j  wody w i ś l a n e j .

Rzecz przedstawiona na posiedzenia Tow. Ogr.

Chemija analityczna wymaga od wody, 
przeznaczonej na napój w stanie surowym 
i do przygotowania pokarmów, ażeby jej 
skład odpowiadał pewnym normom, ustalo- 

J  nym na zasadzie licznych obserwacyj i do
świadczeń. Wiadomo bowiem powszechnie 
że w naturze nie spotykamy nigdy wody 
doskonale czystej i że ilości obcych przy- 
mięszek są różne w rozmaitych wodach, 
a nawet w jednej i tej samej wodzie zmie
niają się razem z porami roku i zależnemi 
od nich powszechnemi zjawiskami w zwierz
chniej skorupie ziemskiej oraz w świecie 
roślinnym i zwierzęcym. Wiadomo nadto, 
że woda, zupełnie wolna od ciał obcych, by
łaby nietylko przykra w użyciu za napój, 
ale nawet wywierałaby szkodliwe działanie 
na zdrowie osób stale jej używających. Za
daniem, na które odpowiadać powinien roz
biór wody, jest określenie, w jakim stopniu 
badany jej okaz zbliża się lub oddala od 
przyjętej idealnej normy, przy systematy- 
cznem zaś, peryjodycznie powtarzanem ba
daniu — określenie wpływTu pór roku i zja
wisk z niemi związanych. Celem podobne
go badania jest wskazanie praktyce sposo
bów, pozwalających przeciwdziałać natu
ralnym szkodliwościom, a niekiedy nawet 
im zapobiegać zawczasu.

Warszawa należy do miast nieszczęśli
wych, prawie zupełnie pozbawionych do
brej wody do picia. Ustrój gieologiczny 
gruntu przy jego nadzwyczaj nem zanie
czyszczeniu sprawia, że wody studzien zwy
czajnych, płytkich, są prawie wszystkie za
nieczyszczone ściekami podwórzowemi lub 
fabrycznemi. Wody głębokich studzień 
wierconych są zawsze bardzo miękkie i stąd 
w smaku nieprzyjemne, a zarazem, przy 
rospowszechnionej W nich zawartości żela
za, mało posiadają w rostworze dwutlenku
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węgla i skutkiem tego, po wydobyciu na po
wierzchnię, prędko tracą, przezroczystość, 
dają, męt albo i osad rdzawo zabarwiony. 
Brak w nich rospuszczonych gazów atmo
sferycznych tak ujemnie wpływa na smak 
wód wspomnianych, że ich konsumenci, jak  
to w paru razach sprawdziłem, powstrzy
mują się zupełnie od używania ich w stanie 
surowym. Gdzieindziej czynione doświad
czenia dowiodły zresztą szkodliwego wpły
wu na zdrowie wody, niemającej w ros- 
puszczeniu gazów.

Pozostaje więc Warszawie woda rzeczna, 
której obfitość, po zaprowadzeniu nowych j  

urządzeń wodociągowych, będzie bardzo 
znaczna i która ze strony chemicznej nie- i 
wielkim tylko podlega zarzutom. W rze
czy samej woda wiślana w normalnym sta- | 
nie rzeki zawiera w sobie części obce w ilo- ] 
ściach umiarkowanych, a jeżeli smak jej nie j 
może być nazwany przyjemnym, to tylko | 
z powodu zbyt małej, jak na wodę do picia, j  

twardości. Ta wada staje się ważną zaletą | 
przy użyciu wody wiślanej do gotowania j  

potraw i w celach technicznych.
Co innego wszakże dzieje się podczas i 

przyboru. Woda wiślana przyjmuje wtedy 
pozór nieprzejrzystej nawet w cienkich 
warstwach, szaro-żółtój zupy, a chociaż no
we filtry, przynajmniej w roku bieżącym, 
w początkach swego działania, w wysokim 
stopniu przyczyniają się do jej wyjaśnienia, 
to jednak skład chemiczny i ilość obcych 
części, rospuszczonych w tej wodzie, wy
raźnie oddala się od stanu zwykłego w in
nych porach.

Woda wiślana była już wielokrotnie pod
dawana rozbiorowi chemicznemu '). Przy 
oznaczaniu jednak ilości bezwzględnie tak 
małych, jak te, w których występują zanie- I 
czyszczenia wód wogóle, rezultaty rozbioru 
w znacznćj mierze ulegają wahaniom, za
leżnym od użytej metody analitycznej. D la
tego to dalsze wywody oprę jedynie na sze
regu rozbiorów, dokonanych z polecenia 
Magistratu warszawskiego w końcu 1884, 
początku 1885 i na wczesną wiosnę bieżące-

J) Pam iętnik Fizyjograficzny t. V, dz. II, 3tr. 75.

go 1887 roku, ponieważ rozbiory te były 
przeprowadzone ściśle według jednych i tych 
samych metod naukowych.

Nie mam zamiaru wdawać się w opis sa
mego postępowania rozbiorowego ■—jest ono 
długie i mozolne. Nie mogę także poświę
cać miejsca na przytaczanie osięgniętych 
rezultatów7 w całości. Chcę tylko zwrócić 
uwagę, że w rozbiorach zupełnych wody 
zwyczajnej bywają uwzględniane dwa 
szeregi własności tej materyi: techniczne 
i higieniczne. Na własności wody w pier
wszym względzie bespośrednio rzuca dosta
teczne światło znaleziona w doświadczeniu 
jej twardość, ilość dwutlenku węgla, a wre
szcie obecność lub nieobecność pewnych 
części składowych, jak np. związków żela
za. Co do strony higienicznej, to w rzad
kich tylko wypadkach znalezione z do
świadczenia rezultaty kwalifikują badaną 
wodę. Twardość znacznie przewyższająca 
przyjęte za normę 20 stopni niemieckich, 
znaczna ilość siarczanów wapnia i magnezu, 
odpowiadająca więcej niż 10 gramom bez
wodnika siarczanego w 100 litrach wody, 
ilość dwutlenku węgla mniejsza od 6 gra
mów w 100 litrach, a nareszcie wielkie ilo
ści materyj silnie działających na organizm, 
które daną wodę zbliżają do wód leczni
czych, to są względy ujemnie wyrokujące 
w sposób bespośredni o higienicznej warto
ści wody.

Najważniejszą jednak cechę stanowi ilość 
materyj organicznych, ponieważ one albo 
stanowią produkty roskładu organizmów 
wielkich, albo są mikroskopowemi żyjątka
mi, albo nakoniec pochodzą z odpadków 
działalności człowieka i dostają się do wody 
w postaci ścieków miejskich i fabrycznych. 
Ale materyje organiczne w wodzie mają 
skład chemiczny tak różnorodny, a ruchli
wość ich czyli zmienność jest tak wielka, że 
sposoby ich określania są dotychczas mało 
wyrobione i wogóle bardzo trudne. Rezy
gnujemy przeto zwykle ze ścisłego ilościo
wego ich oznaczenia w takim stanie, w ja 
kim się znajdują i tylko pośrednio wniosku
jemy o ich zawartości, oceniając ilość tlenu 
potrzebną do zupełnego ich spalenia na 
dwutlenek węgla i wodę. W metodzie tej 
przyjmujemy jeszcze jedno fałszywe zało
żenie, a mianowicie obliczamy ze zużytej
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ilości tlenu, ileby nim spalić było można 
kwasu szczawiowego i w postaci tój osta
tniej materyi w rezultatach rozbioru wyra
żamy materyje organiczne. Podobnież nie- 
bespośrednio oceniamy ilość produkt<W ros- 
kladu materyj organicznych, w jakie obfi
tują ścieki miejskie i fabryczne. Tu przyj
mujemy, że pomiędzy temi produktami 
znajduje się zawsze amonijak i ciała z nie
go powstające przez naturalny proces utle
nienia, a mianowicie kwasy azotawy i azo- 
tny w postaci swoich soli. Nakoniec za 
miarę tego, w jakich ilościach dostają, się do 
wody materyje wytwarzane w prawidłowo 
funkcyjonujących organizmach zwierzęcych 
i stanowiące ich wydzieliny, przyjmujemy 
chlor, wchodzący w skład chlorków, sta
le w tych wydzielinach spotykanych.

Po wyjaśnieniach powyższych mogę już, 
jak mi się zdaje, bez bliższych omówień 
przytoczyć kilka ważniejszych szczegółów 
z rozbioru tegorocznego wody wiślanćj 
w porównaniu z rozbiorem z przed dwu lat 
i z idealnym typem normalnej. wody do 
picia.

Wodę wiślaną do badania czerpałem d. 2 
Kwietnia r. b., podczas znacznego przyboru 
i czerpałem ją  w czterech miejscach: 1. na
przeciw Stacyi pomp nowego wodociągu, 
wprost ponad otworem rury ssącej z koryta 
rzeki, 2. z rezerwoaru na Koszykach, gdzie 
zbiera się woda po przejściu przez warstwy 
filtrujące, 3. z koryta rzeki w oddaleniu 
mniej więcej 15 metrów od brzegu war
szawskiego, w pobliżu mostu aleksandrow
skiego, 4. z kranu wodociągowego na placu 
Teatralnym. Te cztery punkty były mi 
wskazane przez władzę miejską i łatwo 
zrozumieć—na jakiej zasadzie.

Dzielność nowozbudowanych filtrów, za
znaczona już przez p. Bujwida w poprzed
nim n-rze Wszechświata, ujawniła się i tu
taj nader wyraźnie. Woda ze stacyi pomp 
w 100 litrach zawierała więcej niż 60 gra
mów mętów, kiedy z rezerwoaru — tylko 
0,05 g. W r. 1884/ 5 stosunek był gorszy 
a mianowicie 11,37 w korycie Wisły a 0,75 
w kranie miejskim (podczas spokojnego 
stanu rzeki). Sieć urządzeń wodociągowych 
wpływa jednak niekorzystnie na ten stosu
nek, ponieważ w r. b. woda z kranu miała 
mętów 1,125 <7 w 100 l. Takiż sam wpływ

pomnażający urządzenia te okazują na 
twardość wody, która z 7,02 stopnia nie
mieckiego na Stacyi podskakuje na 8,11° 
w rezerwoarze. Rzecz szczególna, a nie- 
ulegająca kwestyi, że woda z kranu znowu 
jest miększa, bo okazuje tylko 8, 02°. Przed 
dwoma laty w chwili rozbioru twardość 
wody wiślanej wahała się około 10° — wi
docznie doskonale miękka woda ze stopnia
łego śniegu wpływa tu na różnicę. Twarda 
woda do picia mieć powinna około 20° nie
mieckich.

Gorzój daleko rostopy wiosenne wpływa
ją  na ilość materyj organicznych. Kiedy 
woda normalna niepowinna ich zawierać 
więcej nad 1,5 g w 100 l, to wiślana w cza
sie spokoju ma 1,8 do 1,9, a podczas przy
boru ilość ta wzrasta aż do 4. I  tutaj filtry 
zapobiegają złemu, bo gdy na Stacyi pomp 
znalazłem 3,78, współcześnie w rezerwoarze 
było 2,49. W tym samym czasie w pobliżu 
mostu liczba, o której mowa, doszła do 
znacznej wysokości 4,04, co przypisać nale
ży uchodzącym do Wisły powyżej mostu 
kanałom, a w kranie stanowiła jednak 2,89. 
W bespośrednim związkuzpowyższem znaj
dują się ilości kwasu azotnego (od 0,2 do 
0,3 w czasie spokojnym—od 0,3 do 0,5 pod
czas przyboru), a dalej ilość chloru prawie 
dwa razy większa podczas przyboru, cho
ciaż jeszcze nieprzekraczająca dozwolonej 
normy — i, nakoniec, obecność w wodzie 
wiosennej amonijaku i kwasu azotawego, 
najpewniejszych świadków odbywającego 
się właśnie roskładu ciał organicznych. Co 
do ostatniego punktu dodać muszę, że ani 
w dawniejszych rozbiorach, ani też w mie
siąc od daty zaczerpnięcia w r. b. nie znaj
dowałem w wodzie wiślanej amonijaku 
i kwasu azotawego nawet w najmniejszych 
ilościach.

Wnioski, jakie z tych rozbiorów możnaby 
wyciągnąć, wkrótkiem również przedstawię 
zebraniu. Woda wiślana jako napój w sta
nie surowym uchyla się od idealnej dobrej 
wody w dwu głównie względach: posiada 
zaniską twardość i zawiele ciał organicz
nych. Spomiędzy 34 studzień miejskich, 
których wody były szczegółowo rozbierane 
w 188% roku, tylko 11 posiada twardość 
niższą od normalnej albo jej bliską—inne 
są znacznie zatwarde; Organicznych zaś ma-
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teryj tylko w 12 znaleziono mniej niż okre
ślone przez normę minimum —i to niezawsze 
w tych samych, których twardość jest odpo
wiednia. We wszelkich innych względach 
wody studzień miejskich bardzo znacznie 
odskakują, od normy, a są między niemi 
i potworne mikstury, których skład popro- 
stu sprawia obrzydzenie. Wspomnę jako 
przykład wodę ze studni na placu Grzy
bowskim (twardość 84,8°, bezwodnika siar- 
czanego 52,93 g, chloru 84,94 g, bezwodnika 
kw. azotnego 25,61 g, materyj organicznych 
8,89 g w 100 litrach). Dlatego to woda 
rzeczna musi być głównym napojem mie
szkańców naszego miasta, oprócz chyba 
tych, którzy sąsiadują z trzema czy cztere
ma studniami, dającemi wodę prawie cał
kiem dobrą (rogatki Mokotowskie, róg ul. 
Wilczej i Koszykowej, róg ul. Zielnej 
i Świętokrzyskiej). Przegotowana woda 
z Wisły może być śmiało podana za zupeł
nie bespieczną w użyciu.

Woda rzeki tak bogatej w dopływy, prze
pływającej w tak rozmaitych okolicach 
i przytem na znacznej przestrzeni a zarazem 
kapryśnój i nieuregulowanej, musi jednak 
zmieniać swój skład chemiczny. Poznanie 
tych zmian w zależności od pór roku i wy
sokości wód jest jednem z zadań, jakie za
rząd miasta postawił sobie przy obecnem 
swem staraniu o zaopatrzenie Warszawy 
w dostateczną obfitość wody wiślanej.

Br. Znatowicz.

0  R O S I E  M I O D O W E J
JAKO CHOROBIE

Ze wszystkich chorób, jakim podlegają 
nasze drzewa, najmniej może badaną była 
choroba zwana rosą miodową (ros mellis, 
melligo, mel aeris, sacharogenesis diabeti- 
ca). F rank zaliczył ją do chorób niedo
kładnie zbadanych, Sorauer i Hallier do 
chorób, których przyczyna jest niewyjaśnio

na, a Robert Hartig zupełnie o niój prze
milcza, nieuznając jej może za godną bliż
szego objaśnienia. Tymczasem rosa mio
dowa jest zjawiskiem w Europie środkowej 
i zachodniej bardzo pospolitem, zarówno 
jak  w południowej i w Indyjach wscho
dnich, a prawdopodobnie i w Azyi central
nej—i już dlatego wymaga dokładnego zba
dania.

Rosa miodowa właściwie jestznanąod bar
dzo dawna chorobą roślin. Wspomina o tem 
zjawisku naprzód Plinijusz, dalej L ’Obel, 
1570, Jan  Bauhin, 1650, Tournefort, 1694, 
a wreszcie Unger, 1833, Treviranus, 1838 
i Meyen, 1841. Zjawia się ona zazwyczaj 
na wiosnę lub w lecie, a przedstawia w ten 
sposób, że liście drzew i krzewów chorych 
połyskują się od delikatnych kuleczek, 
mniej lub więcej gęsto pokrywających 
wierzch, a tylko przypadkowo i spód liści. 
Kuleczki te mają smak słodki, słusznie 
przeto nazywają je  rosą miodową, w nie
których zaś okolicach kraju naszego spadzią, 
jakoby rosa ta z powietrza spadła. W samej 
rzeczy, rosa miodowa czyli spadź w rzad
kich tylko wypadkach nie spada na liście 
z zewnątrz, to jest z atmosfery, lecz zjawia 
się z wewnątrz liści przez wypocenie się cie
czy słodkiej. W  r. 1885 w parku Instytu
towym w Puławach i okolicach przyle
głych właśnie ten drugi wypadek miał 
miejsce wczas na wiosnę, a później, bo już 
w końcu wiosny, pojawił się wypadek pier
wszy, to jest spadnięcie rosy miodowej od 
zewnątrz, tak, że obadwa wypadki tej cho
roby drzew naszych można było w owym 
roku spostrzegać.

Postaramy się tu wytłumaczyć to zjawi
sko chorobowe w życiu roślin, co jest jego 
przyczyną i jakie pociąga za sobą skutki.

Jeżeli wczas na wiosnę temperatura at
mosfery znacznie się podniosła, zaraz po 
rozwinięciu się liści, przy równoczesnym 
niedostatku wilgoci i opadów atmosferycz
nych, wówczas spostrzegać się daje na li
ściach drzew prawie wszystkich i niektó
rych krzewów rosa miodowa. Szczególniej 
lipy, klony, jawory, wiązy, topole, olchy, 
jesiony, a nawet kasztany i dęby podlegają 
tej chorobie; ale widziałem rosę miodową 
i na leszczynie, trzmielinie, suchodrzewce, 
a nawet i na wierzbach, czeremsze, orze
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chach włoskich, gruszach, jabłoniach, śli
wach, wiśniach, modrzewiach i świerkach.

W roku 1885 średnia temperatura pier
wszej połowy miesiąca Kwietnia wynosiła 
w Puławach (Nowa Aleksandryja w Lubel
skiem) —j—6,61° C, a średnia wilgotność po
wietrza tych dni 65,23%; drugiej połowy 
Kwietnia średnia temperatura była +14,18°C, 
wilgotność zaś powietrza 53,30%. Dnie 
najgorętsze z całego miesiąca były od 22 
do 29,ostatni dzień Kwietnia i pierwsze dnie 
Maja odznaczały się przeciwnie znacznym 
chłodem; szczególniej też dzień 2, 3 i 4 Ma
ja, w których temperatura wahała się mię
dzy +  2,6° C i 6,4° C w ciągu dnia. Dnia 
22 Kwietnia liście na drzewach ukończyły 
swój rozwój i wkrótce potem pokryły się 
rosą miodową.

Ponieważ rosę miodową wywołują także 
owady mszycami (Aphis) zwane, o czem po
niżej, usiłowałem przeto owady te w dzień 
zupełnie pogodny, to jest dnia 24 Kwietnia 
odszukać; nigdzie jednak ich nie spostrze
głem, a tylko na jednem z drzew znalazło 
się ich trochę, ale jeszcze nierozwiniętych, 
oraz jakby jajka mszycowe na końcach pę
dów, prawdopodobnie przeszłoroczne '). 
Tymczasem rosa miodowa już była na wszy
stkich liściach drzew naszych i połyskiwała 
się bardzo jawnie i wyraźnie, powstała więc 
przez wypocenie się soku cukrowatego 
z wnętrza liści 2).

Wiadomo powszechnie, jak silnem jest 
parowanie wody na wiosnę. Jest ono nie
zrównanie szybszem niż w innych porach 
roku, zwłaszcza niż w jesieni. Wczesną 
wiosną ziemia posiada jeszcze wprawdzie 
w głębszych warstwach dostateczną wilgoć, 
ale bliżej powierzchni, jeśli jej deszcze nie 
zraszają, znacznie wysycha i rozgrzewa się. 
W tedy to soki w drzewach najszybciej krą

')  Słowiki dnia 24 Kwietnia 1885 r. poczęły się 
poraź pierwszy odzywać, a więc co dopiero przyby
ły, nie mogły przeto mszycom, jeśliby były, bardzo 
zaszkodzić, ani ich też zupełnie w tym  czasie zn i
szczyć.

2) Julijusz Kiihn, znakomity swojego czasu badacz 
chorób roślin upraw ianych, twierdzi, że rosa miodo
wa na drzewach i innych roślinach powstać może 
tylko przez mszyce.

żą, roskład czerpanego z atmosfery dwu
tlenku węgla żywo się odbywa w liściach, 
a jako produkty tego roskładu, przyswaja
jącego roślinie węgiel, zjawiają się wodany 
węgla, jako to: krochmal (mączka) i cukier 
owocowy (glukoza), rzadziej zaś inne cu
kry. Rosa miodowa, o wczesnej zjawiają
ca się wiośnie, jest przeto według wszelkie
go prawdopodobieństwa wypoconym na li
ściach sokiem komórkowym, bardzo boga
tym w cukrowe związki, z szybkiej powsta
jące asyinilacyi.

Boussingault analizował rosę miodową, 
na liściach lipy w Wogezach wypoconą (a 
nie przez mszyce wywołaną, o czem wyraź
nie mówi) i znalazł w niej cukier trzcino
wy, cukier gronowy' czyli owocowy i dek
strynę, prawie zupełnie w takim samym 
stosunku jak Berthelot w mannie z góry 
Synai. Manna ta czyli sok zakrzepły wy
ciekający z krzewu iglastego, rosnącego 
w Azyi Mniejszej, Tamarix manniferus, jest 
wytworem, powstającym przez zakłucie 
owadów z rodzaju Coccus, a mianowicie 
Coccus manniparus. Ciecz słodka wypoco
na na liściach lipy, zarówno jak  manna 
z Synai, zawierały według dokonanych 
analiz: cukru krystalicznego około 55%, 
niekrystalicznego około 25%, dekstryny 
około 20%.

Porównywając ciecz słodką lip, wypo
coną na powierzchni liści z sokiem we 
wnętrzu tkanki liściowej, przekonał się 
B o u s s in g a u lt ,  że: 1) w soku liściowym
lip niema wcale dekstryny; 2) że sok 
wypocony zmienia swój skład co do sto
sunkowych ilości ciał słodkich stosownie do 
pory; 3) że cukru krystalicznego w rosie 
miodowej jest prawie dwa razy tyle co nie
krystalicznego.

Wogóle, wydzielanie się soku słodkiego 
z drzew naszych na zewnątrz wszyscy fizy- 
jologowie poczytują za zjawisko patologi
czne (chorobowe), poniekąd ze szkodą wzro
stu drzewa połączone. Glukoza bowiem 
czyli ów sok słodki drzewa jestto materyjał 
budowlany, służący do tworzenia w miej
scach wzrostu rośliny nowych komórek.

Rosa tego rodzaju daje się spostrzegać 
nietylko na roślinach dzikich drzewiastych 
w porze wiosennej lub letniej, ale także na 
roślinach hodowanych w mieszkaniach lub
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oranżeryjach, nawet przy starannem i obfi- 
tem icli podlewaniu wodą. Wstrzymanie 
przśto przyjmowania wody zapomocą ko
rzeni przez rośliny jest pierwszą, główną 
przyczyną rosy miodowej. Następstwem 
tego jest wstrzymanie dostawy pewnych po
karmów do organów zielonych asymilują- 
cych, wstrzymanie parowania wody z rośli
ny, a wreszcie, przy zachowaniu energii 
funkcyj respiracyi i transpiracyi, następuje 
wypocenie się materyi budowlanej roślin
nej, to jest glukozy. Wysoka jednak tem
peratura powietrza wiosenna lub letnia, 
zdaniem naszem, także jest koniecznym wa
runkiem pojawienia się rosy miodowej, 
tembardziej, że daje się ona spostrzegać nie 
na jednym tylko okazie cliorej rośliny, ale 
prawie na wszystkich, zwłaszcza drzewia
stych i niektórych nawet zielnych w danej 
miejscowości.

Jeżeli po pojawieniu się rosy miodowej 
z wnętrza organizmu roślinnego pochodzą
cej, później w Maju ukażą się w obfitości 
mszyce, jak  to właśnie w r. 1885 w Puła
wach miało miejsce, wtedy owady te, do
szedłszy do dojrzałości, zaczynają wydzie
lać z siebie sok słodki w postaci jakby de
szczyku i stąd przyczyna innej znów rosy 
miodowej. Mszyce, jak  wiadomo, żywią 
się sokami roślin, zakłuwając miękie jej czę
ści, głównie liście, a zarazem i wydzielając 
z siebie obficie ciecz słodką. Owady te sa
dowią się najczęściej na dolnej powierzchni 
liści i to zazwyczaj w bardzo wielkiej licz
bie, przeto ów deszczyk słodki spada na li
ście poniżej siedliska mszyc będące. Ze 
tak się rzecz ma, stwierdziły to spostrzeże
nia licznych badaczy przyrody, a co i ja  pra
wie corocznie (i w roku 1885) na drzewach 
w parku i lesie widziałem.

Rosa miodowa mszycowa jest zjawiskiem 
pospolitein na wiosnę i w lecie, w czasie 
rozwoju tych owadów, rosa zaś miodowa 
wypocona trafia się wogółe rzadziej (wczas 
na w io sn ę , a tylko niekiedy wiecie). I je 
dna jak i druga spostrzegać się dają nawet 
na roślinach w mieszkaniu utrzymywanych, 
jeśli te są w zaniedbaniu. Na oleandrach, 
mirtach, kamelijach, justycyjach, różach, 
cytrynach, pomarańczach i bluszczach sam 
nieraz widziałem rosę miodową wywołaną 
przez niewłaściwą hodowlę tych roślin,

[ zwłaszcza przez nieodpowiednie ich potrze
bie polewanie, lub też zaniedbanie i niepo
rządek, kiedy rośliny te napadniętemi zo
staną przez owady. Owadami temi mogą 
być: mszyce (Aphis), napadające mirty, 
justycyje, draceny, róże, lub czerwce (Coc
cus), nawiedzające oleandry, kamelije, blusz
cze i t. p. Rosa miodowa wypocona na li
ściach róż, zwłaszcza młodych okazów w po
koju utrzymywanych, należy nawet do zja
wisk dość pospolitych.

Rosa miodowa wywołana przez mszyce 
jest także bardzo szkodliwą dla roślin, po
nieważ przytem cierpią i same liście od tych 
owadów. Za zmniejszeniem się ptaków 
owadożernych '), wskutku zwiększania się 
ludności i jej przemysłu, rozmnożyły się na
tomiast owady roślinom szkodliwe. Mszyce 
pojawiają się prawie corocznie w niesłycha
nych dawniej ilościach, a więc i rosę mio
dową mszycowa spostrzegać można w koń
cu wiosny lub w lecie bardzo często. 
Wprawdzie rosa ta po pierwszym mocniej
szym deszczu niknie prawie zupełnie, bo ją 
deszcze spłókują, ale i nanowo powstać 
może, jeśli mszyce nie ukończyły wydawa
nia swych licznych pokoleń (do 9 pokoleń 
w ciągu jednego lata) i jeśli warunki klima
tyczne danego roku sprzyjać będą tak ogro
mnemu rozmnażaniu się tych owadów.

Rozbioru chemicznego rosy miodowej wy
wołanej wydzielinami mszyc, dotychczas nie 
mamy. Sądząc ze składu chemicznego rosy 
miodowej wypoconej, możnaby twierdzić, że 
staje się ona bardzo wygodnem żerowiskiem 
dla pszczół. Tymczasem upewniali mnie 
niektórzy pasiecznicy, że mucha pszczołowa 
rosy miodowój czyli spadzi wogóle nie ty
ka. Zdaje się, że jestto błędne mniemanie, 
bo i sam uważałem na topolach pokrytych 
spadzią czyli rosą miodową mszycowTą du
żo pszczół kręcących się i zbierających. 
Być zresztą może, czego dotychczas dokła
dnie twierdzić nie śmiem, że spadzi mszy- 
cowej pszczoły nie zbierają, lecz że z rosy 
miodowej wypoconej korzystają; za tem 
przemawia chemiczne jej pokrewieństwo

')  W Puławach od lat kilku zmniejszyła sig p ra 
wie do połowy ilość słowików do tamecznego parku 
przylatujących.
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z miodem kwiatowym, przez gruczoły mio
dnikowe wydzielanym, za którym głównie 
pszczoły się ubiegają. Wątpliwość pszczo- 
larską co do rosy miodowej mszyco woj war- 
toby w przyszłości dokładnie zbadać, gdyż 
przynajmniej w przydatności rosy miodo- 
wćj dla pszczół byłaby ta choroba drzew 
naszych wynagrodzoną.

Lecz rosa miodowa, tak wypocona jak 
i mszycowa, bywa znowu z innej jeszcze 
przyczyny dla drzew naszych szkodliwą. 
Kiedy bowiem liście drzew poczną połyski
wać słodkiemi rosy tój kuleczkami, wnet 
można na tych liściach zauważyć dużo pyłu, 
a szczególniej czarnego, który, bliżćj przez 
mocną lupę lub pod mikroskopem rospa- 
trzony, przedstawia się jako grzybek czar
ny, proszkowaty, w postaci jakby grudek 
sadzy i przez to rosą sadzową przezwany. 
Należy on do epifitycznego rodzaju grzyb
ka Fumago, żyjącego na powierzchni liści 
i młodych pędów gałązkowych, bez tworze
nia ssawek (haustoria). Mimo to grzybek 
Fumago tworzy dość gęsto splecioną grzy
bnię, której rozwój wielce ułatwiają owe 
lepkie wydzieliny. Powstać on może, to 
prawda, na liściach i pędach, choćby te nie j 

były pokryte rosą miodową, lecz po ukaza- j  

niu się tćj rosy, jeśli tylko deszcze jój nie j 
spłókały, prawie zawsze w następstwie zja- ! 
wia się rosa sadzowa, stanowiąca niemałą j  

przeszkodę w funkcyjach życiowych liści, 
a tem samem drzew naszych. O jój rozwo
ju  dałoby się dużo jeszcze powiedzieć. Zo
stawiamy to jednak na inny raz, tembar- 
dziej, że jestto również choroba dość pospo
lita naszych roślin uprawianych, tak w po
lu jako i hodowanych w cieplarniach lub 
mieszkaniach.

Dr F. Berdau.

KBOfilKA NAUKOWA.

METEOROLOGIJA.

—  Stan powietrza w Europie środkowej, w mie
siącu Kwietniu 1887 r.

Kwiecień byt wogóle bardzo zmieuny tak pod

względem zachmurzenia, jakoteż tem peratury i kie
runku panujących wiatrów.

Głęboka depresyja rosciągała się w d. 2 na 1 Skan
dy n aw ią  i byfa powodem silnych burz połączonych 
z deszczem i śniegiem na wschoduich wybrzeżach 
mo za Północnego, następnego zaś dnia, gdy m ini
mum barometryczne przesunęło się na południo- 
wschód, pomienione burze przeniosły się na brzegi 
morza Bałtyckiego i na północne Niemcy; w połu
dniowych okolicach Niemiec powietrze natomiast 
było po większej części pogodne i spokojne. Na za
chodniej 8tron;e tej depresyi pojawiło się d. 4 nowo 
nrnim um , które wytworzyło nazajutrz pas niskiego 
ciśnienia, rosciągający się od morza Północnego do 
południowej Francyi. W skutek tego w Europie 
środkowej panowały słabe południowe w iatry przy 
pagodnem i suchem powietrzu; tem peratura zaś, 
któ;'a od początku miesiąca nie dochodziła do nor
malnej, wzniosła się znacznie wyżej, tak, że przez 
5, 6 i 7 panowało ciepło jak  wśród lata.

Na stan powietrza następnych dni aż do 10 ważny 
wpływ wywarło wytworzenie się maximum barome- 
trycznego nad wyspami Brytańskiemi, które w związ
ku z depresyjami, rosciągającemi się poniżej Alp, 
były powodem dość silnych pólnocno-wschoduich 
wiatrów w Europie centralnej, przyczem powietrze 
było pogodne, suche, ale dość chłodne. Natomiast 
we Francyi w d. 6 i 7 obfite padały deszcze (w Nicei 
39 mm), w d. 7 zaś w Bregenz, Feldkirchen i Alt- 
kirch notowano burze bez opadów. N ajchłodniej
szy dzień w środkowych Niemczech był 8, w któ
rym to dniu tem peratura poranna od 3 do 8 stopni 
niższą była od norm alnej, w Królestwie zaś dz. 10, 
przyczem w wielu miejscowościach zauważano przy
mrozki nocne.

Opisany wyżej roskład ciśnienia barometrycznego 
uległ powolnej zmianie d. 11 i 12, gdy maximum 
przeniosło się z wysp Brytańskich na południo- 
wschód Europy, a najniższe ciśnienie panowało na 
południozachodzie; wskutek tej okoliczności w iatr 
północno-wschodni zmienił się w Europie środkowej 
na wschodni lub południowo-wschodni, stan powie
trza jednak spokojny, pogodny i suchy nie uległ 
przez to zmianie i tem peratura tylko poso li się po
dniosła tak, że w d. 13 z Niemczech (za wyjątkiem 
prowincyj północno-zachodnich), w Królestwie Pol- 
skiem, na W ołyniu i na Podolu przekroczyła stan 
normalny.

Z d. 12 na 13 rozwinęła się szeroka strefa niskie
go ciśnienia, której oś głóftna w d. 13 skierowaną 
była od Finlandyi ku zatoce Biskajskiej i która dość 
prędko poruszała się na wschód Europy, gdy na za
chodzie utrzymywało się stale maximum barome
tryczne. Taki stan barom etru tłumaczy nam po
wstanie północnych wiatrów w Europie zachodniej. 
Szybkie ich rosszerzenie się na wschód aż do środ
kowej Rosyi i złączone z niemi oziębienie się powie
trza, które d. 13 rospoczęło się na wybrzeżach morza 
Północnego, w d. 14 ogarnęło całe północne i środ
kowe Niemcy, d 15 i 16 Królestwo Polskie, Austro- 
W ęgry, a d. 17 i 18 także Cesarstwo Rosyjskie. Od 
15 do 18 term om etr zrana (godz. 8) w większej czę
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ści Niemiec opadł niżej zera, w Królestwie Polakiem 
i w południowo-zachodnich prow incyjach Cesarstwa 
zjawisko to zauważono od 16 do 18, a ze wszystkich 
prawie stacyj E uropy środkowej dono?zono o przy
mrozkach nocnych. W nocy z d. 16 na 17 w zacho
dnich Niemczech tem pera tu ra  zeszła nawet do 6° C 
niżej zera, przyczem  od 13 do 16 w Niemczech p a 
dał prawie bez przerwy śnieg. W  Królestwie śnieg 
dość obfity padał 15, potem mniejszy 17 i 18, c a  Po
dolu zaś i W ołyniu od 16 do 19. W dniu 17 i 18 
m asim um  barom etryczne rosciągało się nad całą, 
zachodnią, połową E uropy środkowej; powietrze by
ło pogodne i suche, tem peratura  jednak przeważnie 
chłodna. Znaczne ocieplenie nastąpiło  dopiero dnia 
19, gdy depresyja z północy przesunęła się ku po łu 
dniowi i południo-wschodowi i objęła naprzód całe 
Niemcy, potem Królestwo Polskie i południowo-za
chodnie gubernije Cesarstwa; przyczem, przy za
chodnim lub północno-zachodnim wietrze, niebo się 
zachmurzyło i padały deszcze. W  dniu 20 w okoli
cach tych tem peratura była praw ie norm alną.

Przy zbliżeniu się nowych depresyj nad wyspy 
B rytańskie, maximum barom etryczne z zachodu 
przeniosło się z zatoki Biskajskiej i rosszerzało się 
dalej ku wschodowi tak, że d. 22 przeważały słabe 
w iatry  południowo-wschodnie lub południowo-za" 
chodnie i sprowadziły znowu pogodne i suche po
wietrze, trw ające do d. 24. Tem peratura wzniosła 
się znacznie ponad norm alną, szczególniej we wscho
dnich Niemczech, w Królestwie Polskiem. a w czę
ści także na Podolu i Wołyniu. Tymczasem depre- 
syje z północo-zachodu rosszerzały się coraz więcej 
i posuwały na południo-wschód do E uropy  środko
wej i były powodem zmiennej ale przeważnie po
chmurnej pogody z częstemi i dość obfitemi w nie. 
których miejscowościach deszczami, którym  nieje
dnokrotnie towarzyszyły wyładowania elektryczne, 
tem peratura zaś nieco się obniżyła. W d. 24 spadło 
w Friedrichshafen deszczu 20 mm, d. 25 w Królewcu 
38 mm.

Burze m iały miejsce d. 24 n a  przestrzeni pomię
dzy Karlsruhe, Szczecinem, Królewcem i Krakowem, 
u nas zauważono je  w Ząbkowicach, d. 25 i 27 na w y
brzeżach wschodnich Prus i w A ustryi, d. 25 i 26 
w wielu miejscowościach Królestwa Polskiego, d. 26 
między Chemnitz, Szczecinem i Memlem, dnia 29 
w różnych punktach 1’aństwa Niemieckiego. Z na
czne ocieplenie nastąpiło z końcem m iesiąca w c a 
łej prawie Europie środkowej, z w yjątkiem  północ
no zachodnich Niemiec. W Królestwie i w północ
no-zachodnich gubernijach Cesarstwa wysoka do
syć tem peratura  z małemi wahaniam i utrzym yw ała 
się od d. 23 do końca nresiąca.

W W arszawie największe ciepło w ciągu Kwietnia 
~f-24° C było d. 3<*, najniższa zaś tem peratura —2,5 
dnia 17. W końcu nadm ienić jeszcze możemy, że 
d. 4 we wszystkich Stanach A m eryki Północnej sro- 
żyła się gwałtowna burza, k tóra była powodem za
tonięcia w itlu  okrętów, przy tern obfite śniegi w strzy
mywały komunikacyją kolejami żelaznemi.

TECHNOLOGIJA.

—  B łękitne zabarw ianie żelaza można, według Re- 
vuc Scient., otrzymywać w następny sposób. Ros- 
puszcza się w litrze wody 140 gramów podsiarczanu 
sodu, a w drugim litrze 35 gramów octanu ołowiu; 
mięszaninę obu tych rostwo-ów doprowadza się do 
w rzenia i zanurza w niej żelazo, które zyskuje w te
dy zabarwienie podobne do tego, jakie się otrzym u
je  przez odhartowywanie.

T. R.

—  Stop że!aza i glinu został niedawno wprowadzo
ny  na rynek metalurgiczny przez fabrykę elektry
czną braci Cowles (ob. Wszechś. r. b. str. 315). Stop 
ten  wywrze niezawodnie wpływ ważny na wyrób 
m ateryjałów  z żelaza i stali, oba te bowiem ciała 
przez dodatek niewielkiej nawet ilości glinu nabie
ra ją  korzystnych bardzo własności. Opór przeciw 
złam aniu powiększa się trzykrotnie, a czynniki a t
mosferyczne daleko słabiej na nie działają. W wiel
k ich kuźniach amerykańskich przetwór ten podda
wany jest obecnie badaniom doświadczalnym. Dwie 
odsetki glinu czynią surowiec wytrzymalszym 
i zmniejszają łatwość jogo utleniania. P. Bourbou- 
ze znów otrzym ał dwa stopy glinu z cyną; pierwszy 
z nich zawiera 45 części cyny na 55 glinu, bardzo 
lekki i łatwo topliwy, dobrze się nadaje do lutowa
n ia  glinu. Drugi posiada tylko 10% cyny i zacho
wując wszystkie własności czystego glinu, daje się 
dobrze lutować z cyną.

T. R.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— Z podróży dra Zubera. Współpracownik nasze
go pisma, gieolog d r Zuber ze Lwowa, bawi obecnie 
w Chi li, dokąd się udał w celu badania tam ecznych 
terenów  naftowych. Ostatni zeszyt ,.Kosmosa“ za
mieszcza w yjątek z  listu, pisanego przez dra Zube
ra  z Santiago. 3 Kwietnia r. b. Dowiadujemy się, 
że zbadał on okolice naftowe między rzeką Atuel 
i Diamante, gdzie w zupełnej pustyni, prócz rzad 
kich ciernistych krzewów niem a zupełnie drzew,— 
a bezustanne tum any piasku i jadowite węże i skor- 
pijony u trudniają pobyt. Rzeka Rio Diamante pły
nie w głębokim ja rze  i ma prąd nader bystry, co 
u trudnia jej przebycie. Przez dwa tygodnie po
dróżnik nasz ze swą karaw aną, złożoną z trzech lu- 

| dzi, 13 mułów i klaczy, błąkał się w Kordylijerach,
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które przekroczył w wysokości przeszło 4 000 m obok 
wulkanu Tm guiririca, mróz dochodził tara do 10° C 
Doliną rzeki Tinguiririca prowadzi karkołom na 
ścieżka, wykuta w skałach,—służy ona za drogę dla 
bydła, pędzonego tędy w ilościach po 1 000 z górą 
sztuk. W ostatnich dniach tej wędrówki d r Z. ja 
dał tylko raz dziennie nieco ryżu z tłuszczem bara
nim. Dowiadujemy się wreszcie, że p. Z. zamierza 
odwiedzić Europę, wszakże na krótko tylko, na rok 
bowiem następny zakreślił sobie, również dla badań 
naftowych, plan większej podróży na południe do 
Cen o Payen, Rio Colorado i Neuquen.

— Zjazdy przyrodnicze. Zebranie stowarzyszenia 
brytańskiego „B ritish Association for the Advance- 
m ent of Science" odbędzie się w roku bieżącym 
w Manchester pod prezydencyją sir HenrykaRoscoe 
i rospocznie się 31 Sierpnia. Podobneż stowarzy
szenie francuskie „Association franęąise pour l’a- 
vancement des scicnces" doroczne swe posiedzenia 
odbywać będzie w Tuluzie od 20 do 29 W rześnia. 
Zjazd zaś przyrodników i lekarzy niemieckich, już 
CO-ty obecnie, mieć będzie miejsce w W iesbadenie 
od 18 do 24 W rześnia; sprawami zjazdu zarządzają 
prof Fresenius i Pagenstecher. Zjazd rospada się 
aż na 22 sekcyje, a wraz z nim połączoną będzie 
i wystawa naukowa, która będzie otw artą już na 
trzy dni przed zjazdem.

stosunek linij kt do at na pańskim rysunku, lub he 
do de był równy 2) łuki nie są proporcyjonalne 
do części im  odpowiadających; 3) tró jkąty  dgh i glie 
nie są podobne i t. d.

Za pośrednictwem Redakcyi Biesiady Literackiej 
otrzym aliśm y od kilku Pań z prowincyi notatki m e
teorologiczne, jużto ogólnej treści, już też opisy 
burz, za które najuprzejmiej dziękujemy i z któ
rych w czasie właściwym nie omieszkamy zrobić 
użytku. W opisie burzy gradowej, podanym przez 
Panie M aryją S. w Parczewie nie znajdujemy daty  
wskazanej, kiedy mianowicie ta  burza miała miej
sce. Upraszamy najmocniej o dopełnienie tego, 
skądinąd dokładnego opisu; oczywiście bez tego do
datku opis pozostałby dla nas bezużytecznym.

Pp. Prenumeratorów, którzy wnieśli 
przedpłatę za ubiegłe półrocze, upra
sza się o wczesne odnowienie przedpła
ty, jeżeli życzą sobie, aby pierwsze 
numery „Wszechświata41, z nowego 
półrocza, zaraz po wyjściu były im 
wysłane.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

WP. K W. w Tomsku. Jakkolwiek prace nad wo
dorostami krajowemi byłyby bardzo pożądane, nie- 
podobnaby nam było wyszukać miłośni ków< przy ro
dy, którzyby zechcieli się zająć zbieraniem  ich dla 
przesłania W Panu, dlatego, lubo z przykrością, nie 
możemy żądaniu W Pana odpowiedzieć. Odbitki 
prac Cybulskiego i Łopotta przesyłam y, trzeciej 
zaś, żądanej przez W Pana pracy Gutmińskiego nie 
znamy, — musi to być błąd w nazwisku. Prace 
ściśle naukowe pomieszczać można w Pamiętnikach 
Akademii Umiejętności, a po części i w Kosmosie 
lwowskim.

WP. L. D. w Werkach. Podzielić kąta na trzy ró 
wne części sposobem elem entarnej gieom etryi (t. j. 
przez kreślenie linij prostych i koła) nie można. 
Rozwiązanie Pańskie jest pozorne tylko: grzeszy ono 
kilkoma b łę d a m i. 1) wcale nie jes t prawdą, aby

Pp. Prenumeratorzy Wszechświata pragnący 

dopełnić sobie komplety z lat ubiegłych, mogą 

nabywać je  w Redakcyi po cenie zniżonej: po 

rs. 1 za kw artał w Warszawie, a po rs. 1 kop. 

3 0  z przesyłką na prowincyją, —  z tem nadmie

nieniem, że kompletów z 1-go kwartału roku 1883 

Redakcyja nie posiada.
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B u l e  t y  n  m e t e o r o l o g i c z n y
za tydzień od 29 Czerwca do 5 Lipca 18S7 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemyślu i Rolnictwa w Warszawie).

■a&
B arom etr

700 mm - + T em peratura w st. C.
Ć  c6

Kierunek w iatru
Suma
opadu

U w a g i .
O | 7 r. l p . 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw. Nąjn. K-2 'CO

29 i 53,9 54,0 54,6 17,6 22 1 20,4 23,1 12,2 57 ES,S,S W 0,0
30 54,7 54,5 53,4 18,5 21,4 18,9 22,4 15,4 03 WWN.WN.NW 0,0

1 53,9 53,5 53,3 18,9 23,3 23,1 24,9 14,2 57 W N W,NNW,N 0,0
2 54,6 54,1 53,6 25,6 28,3 24,7 30,6 18,7 52 W,W,W 0,0
^ ! 54,4 54,0 54,5 25,2 27,9 22,3 29,0 20,0 53 W W S.NW .SW 0,0
i 55,9 54,9 51,8 19,8 23,2 22,4 24,4 13,9 58 M,NNE,ESE 0,0
5 i 48,1 44,1 41,1 22,0 30,0 24,3 30,1 11,9 51 SiE,SSW ,8SW 0,2 Deszcz o 8-ej w.

Śred nie 52,7 0,2

UWAGI. Kierunek w iatru dany jes t dla trzech godzin obserwacyj: 7-ej rano, 1-ej po południu i 9-ej 
wieczorem, b. znaczy burza, d. — deszcz.

VII T O M

za rok 1887,
co do treści, objętości i ilustracyj zupełnie odpowiadający 

sześciu tomom poprzednim,
wyjdzie z druku w  roku bieżącym

w terminie wcześniejszym niż lat ubiegłych. 

Przedpłata w ilości rs. 5 (z przesyłką rs. 5 k. 50) może być 
nadsyłana pod adr. Wyd. P. Krak. Przedm. (>0.

T R E Sć. Całkowite zaćmienie słońca d. 19 Sierpnia 1887 roku, przez Jan a  Jędrzejewicza. — Wyniki bada
nia chemicznego warszawskiej wody wiślanej Rzecz przedstaw iona na posiedzeniu Tow. Ogr., podał Br. 
Znatowicz. — O rosie miodowej jako chorobie drzew naszych, opisał d r F. Berdau. — Kronika naukowa. — 

Wiadomości bieżące. — Odpowiedzi Redakcyi. — Buletyn meteorologiczny. — Ogłoszenia.

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

jHoauojeno II,eu3ypoio. BapuiaBa, 26 Iiohh 1887 r. D ruk Em ila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna f i  26.


