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O OCHRONIE

KOTŁÓW  PAROW YCH OD OSADÓW .

N atura wód używanych do zasilania ko
tła  parowego wywiera, jak  wiadomo, wpływ 
przeważny na jego należytą działalność, na 
jego utrzym ywanie i trwałość. W ody wy

stępujące w przyrodzie, z bardzo chyba 
rzadkiemi wyjątkami, są tak obładowane 
solami wapiennemi i innemi, że przy wrze
niu pozostawiają na ścianach kotłów osady 
kamieniste, które w ogólności z wielką ty l
ko trudnością dają się usuwać. Osady te 
między wodą, k tóra ma zamienić się w pa
rę, a ścianą rozgrzaną przez gazy ogniska 
tworzą pokład, będący bardzo słabym prze
wodnikiem ciepła. Prow adzi to za sobą

Przyrząd  Carrólla do oczyszczania wody w kotłach parowych.
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następstwa bardzo szkodliwe; parow anie 
bowiem dokonywa się trudnićj i wymaga 
większej ilości opału; niekiedy też osady te 
powodują, i wypadki nieszczęśliwe, należą, 
bowiem do przyczyn, wywołujących rozsa
dzanie kotła.

Proponowano mnóstwo środków, m ają
cych na celu bądź zupełne unikanie tych 
osadów, bądź — w najgorszym  razie — 
sprowadzanie ich do stanu takiego, aby to 
ułatw iło ich usuwanie. Nie brak tedy prze
pisów więcej lub mnićj zawiłych, więcćj 
lub  mnićj skutecznych i kosztownych, wszy
stkie zaś podzielić się dadzą na trzy kate- 
goryje. Jedne polegają na uprzedniem  
oczyszczaniu wody służącej do zasilania ko
tła, zimnćj lub gorącej, sposobami chemicz- 
nemi lub fizycznemi; drugie obejm ują środ
ki usuwania osadów ju ż  utworzonych; trze 
cią wreszcie kategoryję stanowią ciała lub 
przyrządy, wprow adzane do kotła, które 
chronić go mają od utw orzenia się ka
mienia.

Jakako lw iek  zresztą je s t wartość różnych 
tych metod, w każdym razie co do ostatnićj 
ich grupy je s t rzeczą widoczną, że mogą 
one działać tylko na pew ne wody, składu 
dobrze oznaczonego i stałego; oba te w a
runki rzadko się w przyrodzie urzeczyw i
stniają, jak  to okazuje ustęp z wykładu 
p. Bienaymó w szkole inżynieryi m orskiśj 
we Francyi: „W ęglan sodu, skuteczny prze
ciw osadom węglanu wapnia, jak i napoty
kamy w wodach słodkich, nietylko nie jest 
pomocny, ale je s t naw et niebespieczny 
w razie, gdy woda zaw iera siarczan wapnia, 
którego opad przyspiesza. Usiłowano do
dawać do niektórych środków przeciwwa- 
piennych kwasy takie ja k  solny lub siar
czany; nie zawsze wszakże w ystarczają one 
do przeszkodzenia tw orzeniu się osadów 
i mogą nawet wywierać wpływ bardzo szko
dliwy na blachę kotłów ” .

Zadanie to zatem nie było rozwiązane, 
gdy przed kilku laty inżynier Coustó, dy
rek to r fabryk tytuniu, badając wpływ wy
sokich tem peratur na wody tw arde, jakiem i 
przem ysł często posługiwać się musi, w yka
zał, że rospuszczone w wodzie sole wapien
ne opadają, skoro tem peratura cieczy do
chodzi do 130°; osadzanie zaś to jest tem |

szybsze i zupełniejsze, im tem peratura jest 
wyższa.

Spostrzeżenie to zwróciło uwagę kon
struktorów  i na jego zasadzie zbudowali oni 
kilka systemów kotłów, które ze względów 
nas tu obchodzących dosyć korzystnie się 
zalecały; urządzenia te wszakże nie daw ały 
się stosować do kotłów dawniejszych kon- 
strukcyj, będących w powszechnem użyciu.

Niedogodności tśj zaradził przyrząd ob
myślony przed rokiem w Ameryce, przez 
C arrolla, a ulepszony przez W. J . Smitha. 
Oczyszczacz ten (ćpurateur) daje się zasto
sować do wszelkich kotłów parowych; p ró 
by robione na kotłach lokomotyw, lokomo- 
bil oraz kotłów stałych rozmaitej wielkości 
wykazały zalety jego tak  wyraźnie, że w cią
gu krótkiego czasu zyskał w Am eryce po
wszechne uznanie.

Jestto  d ługa rura, umieszczona poziomo 
w kotle, ja k  to widzimy na załączonej ry
cinie, w połowie zanurzona w wodzie, tak, 
że oś jćj przypada o ile można najbliżćj na 
płaszczyźnie normalnego poziomu wody 
w kotle. W alec ten, z jednój strony zam
knięty, łączy się w drugim  końcu z ru rą  do
prow adzającą wodę, a zaopatrzoną w sto
sowne krany i klapy. W nętrze walca po
dzielone jes t poziomą przegrodą metalową 
na dwie izby odrębne, po których krąży 
woda zasilająca kocieł; przechodzi ona naj
pierw  z izby dolnój do górnćj przez otwoi-y 
D , wskazane też i na przecięciu poprzecz- 
nem walca po lewćj stronie ryciny, a nastę
pnie z walca tego przez otwory C w jego 
ścianie do kotła, gdzie mięsza się wreszcie 
z masą wody wrzącój w kotle. Podczas 
tego długiego i krętego przebiegu woda za
czyna się oczyszczać w izbie dolnej, gdzie 
sole zaczynają opadać i odkładają się, skoro 
tem peratura dochodzi do 130°, co, ja k  wia
domo, ma miejsce, gdy woda zostaje pod 
ciśnieniem niespełna trzech atmosfer. W  iz
bie górnej, dokąd woda tak  oczyszczona 
przechodzi przez otwory przegrody, ogrze
wa się ona dalój i wychodzi wreszcie w po
staci deszczu do kotła, gdzie znajduje się 
otoczona parą, co ją  stawia w w arunkach 
najkorzystniejszych do wyparowania zupeł
nego.

Sole złożone w izbie dolnej walca oczy
szczającego nie mogą tam  krystalizow aćj
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nie nagryzają blachy i do niój nie przyle
gają, nie są bowiem poddane bespośrednie- 
mu działaniu płomieni; dają się więc bes- 
pośrednio wyrzucać z walca, co, stosownie 
do natury wody, dokonywać należy częściej 
lub rzadziój.

W  ten sposób więc, bez pomocy jakich
kolwiek innych środków i bez względu na 
jakość wody używanój, nietylko unikamy 
wszelkich osadów, ale zyskujem y nadto 
znaczną bardzo oszczędność—10 do 15 od
setek—na paliwie przy wytwarzaniu jednój 
i tejże samćj ilości pary. Zmniejszenie to 
ilości potrzebnego opału pochodzi najpierw  
stąd, że powierzchnie ogrzew alnika pozo
stają zawsze czyste, a tem samem i ciepło 
przez jego ściany dobrze przechodzi. Po- 
wtóre zaś działa tu  sposób zasilania kotła 
wodą gorącą, k tóra w postaci deszczu do
staje się do przestrzeni wypełnionćj parą,— 
tą drogą bowiem unika się obniżenia tem
peratury  przy każdem nowem doprow adza
niu wody.

Co większa, w praktyce okazał się nawet 
rezultat zgoła nieoczekiwany; po dwu- lub 
trzymiesięcznein mianowicie użyciu walca 
oczyszczającego, kocieł pokryty kamieniem 
sam się od niego oswobadza. Dzieje się to 
zapewne dlatego, że osad, do którego nowe 
warstwy ju ż  nie przybyw ają, rospada się 
pod wpływem żaru blachy, k tórą pokrywa.

Wiadomość o tem ciekawem ulepszeniu, 
wprowadzonem do kotłów  parowych, czer
piemy z pisma „La N aturę”, k tóre mu po
chwal nie szczędzi; uważaliśmy za właści
we na prosty ten wynalazek, k tóry  obecnie 
wprowadzony został do F rancy i, zwrócić 
uwagę naszych techników.

T. Ji.

CUDA DNA MORSKIEGO
W AEWARYJOI POKOJOWE®.

(Dokończenie).

Jeżeli akw aryjum  stoi w miejscu słabo 
oświetlonem i jeśli roślin jes t w niem nie
wiele, to nigdy lub też rzadko tylko zacho

dzi potrzeba filtrowania wody, albowiem ta 
ostatnia jest zawsze klarowną. P rzy  obfi
tości zaś roślin i przy zbyt silnem działaniu 
światła w wodzie akw aryjum  zjawia się 
wkrótce mnóstwo pływek, które mącą wodę 
i rozwijają się w nowe wodorosty, pokry
wające szklaną ścianę akwaryjum, czyniąc 
ją  nieprzezroczystą. W  takich razach na
leży wodę od czasu do czasu wypuszczać 
z akw aryjum  (przez osobną rurkę, opatrzo
ną kranem ) i przefiltrowawszy ją  oraz. 
oczyściwszy ściany akwaryjum, napowrót 
wlać. Do filtrowania najlepiój użyć szero
kiego lejka, w którego rurce umieszcza się 
kawałek czystej gąbki, na niój warstwę 
gruboziarnistego piasku, powyżój znów w ar
stwę gąbki i drobne kamyki; jeszcze lepiój 
użyć do filtrowania zbitój wełny i sproszko
wanego węgla kostnego. Fabrykanci ak- 
waryjów (M. Siebeneck w M annheim lub 
Gebr. Sasse w Berlinie) sprzedają specy- 
ja ln e  filtry węglowe do akwaryjów m or
skich.

Większość zwierząt, nadających się do 
hodowli w akw aryjum , zamieszkuje płytkie 
miejscowości i lubi przebywać w dziurach, 
szczelinach, pod kamieniami lub też pośród 
gęstych kęp wodorostów, dokąd wogóle 
światło z trudnością przenika; lecz naw et 
i te zwierzęta, które nie uciekają od świa
tła, lubią chować się od czasu do czasu 
w ciemnych miejscach. Stąd łatwo zrozu
mieć, że akw aryjum  nie powinno być w y
stawione na zbyt silne działanie światła, 
jeśli idzie o zachowanie możliwie natu ra l
nych warunków. Jeśli do akwaryjum za- 
dużo wpada światła, aktynije wciągają na
tychmiast swe czułki, robaki ukryw ają się 
w rurkach, ryby stają się niespokojne i ja k 
by posmutniałe, jednem  słowem wszystko 
wskazuje, że silne światło wywiera wysoce 
niesprzyjające działanie. Aby zabespieczyć 
akwaryjum  od zbytku światła, potrzeba je , 
jak  powiedzieliśmy, ustawić ciemnemi ścia
nami ku oknu, a szklaną ku pokojowi; gdy 
zaś słońce silnie operuje, należy koniecznie 
okno zasłonić grubą roletą.

Jeszcze szkodliwsze od św iatła jest gorą
co. Zw ykła tem peratura morza waha się, 
stosownie do pory roku, pomiędzy 7 i 18° C; 
dlatego też zimą tem peratura wody akwa
ryjum może się obniżyć do siedmiu stopni,
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latem zaś nie pow inna przewyższać 15°. 
P rzy  wyższej zwłaszcza tem peraturze miesz
kańcom akw aryjum  zaczyna grozić niebes- 
pieczeństwo, a przy tem peraturze przewyż
szającej 20° zw ierzęta zaczynają zamierać. 
Dlatego też bardzo je s t pożytecznem, aby 
w akw aryjum  znajdow ał się stale term o
metr. Gdy tylko tem peratu ra zaczyna się 
do 15° przybliżać, należy oziębić akw ary
jum  przez okładanie ścianek tego ostatniego 
• mokremi chustam i lub  też przez umieszcze
nie w wodzie flaszki z kaw ałkam i lodu.

Pom ówim y teraz o roślinach i zw ierzę
tach akw aryjum . Osoby, mieszkające w bli
skości morza, mogą same z łatwością zebrać 
rośliny i zwierzęta do akw aryjum . Nie 
będziemy tu  atoli mówili o sposobach zbie
rania ich, albowiem z czytelników naszych 
bardzo niewielu tylko znajduje się w tein 
położeniu, by mogli własnemi rękam i p rzed
mioty te zbierać i łowić nad brzegiem mo
rza. Pomówimy więc tu  tylko o sprow a
dzaniu sobie tych tworów. W  Niemczech 
kilku fabrykantów  akw aryjów  zajm uje się 
sprzedażą i wysyłką roślin i zw ierząt m or
skich za niewysokie stosunkowo ceny ').

Przekonano się, że zw ierzęta z morza 
Północnego hodują się w akw aryjach lepiej 
niż z morza Śródziemnego i łatw iej dają się 
przy tem przesyłać do E uropy środkowej. 
Najlepiej znoszą podróż ukw iały czyli ak- 
nije oraz skorupiaki; pierwsze z nich, um ie
ję tn ie  upakowane pomiędzy roślinam i mor- 
skiemi, mogą być wysyłane koleją na dzie
siątki mil. Naczynia, w których transpor
tu ją  się te zwierzęta, wyrabiają się z blachy 
cynkowej; są one niskie, spłaszczone i sze
rokie.

Niestety, liczne, nadzw yczajnie piękne 
formy nie nadają się zupełnie do przesyłki. 
Oto co pisze K arol Yogt: „A kw aryjum  
neapolitańskie mogłoby codziennie, że tak 
powiem, napełnić k ilka zbiorników polipo- 
plawami, meduzami, rurkopław am i i inne- 
mi, jak  szkło przezroczystemi i najświetniój

>) Dwie najbardziej znane firmy s%: Gebriider 
Sasse, Berlin, M arkgrafstrasse, GO, oraz M. Sieben- 
beck, Mannheim. Na żądanie przysyłają oni g ra 
tis  cenniki akwaryjów, różnych przyborów do ty ch 
że, oraz roślin i zw ierząt m orskich, nadających 
sig do przesyłki w stanie żywym.

ubarwionemi zwierzętami... Lecz do dziś 
dnia nie udaw ały się żadne próby przesy
łan ia  tych delikatnych istot na większe od
ległości”.

Ażeby w czasie podróży zwierzęta nie 
zamierały, nie należy wiele osobników r a 
zem umieszczać, oraz nie należy przesyłać 
zw ierząt podczas wielkich upałów, co nad
zwyczajnie jest szkodliwem. W ysyłkę usku
teczniać trzeba pociągami pospiesznemi i na
tychm iast po przybyciu zw ierząt na miejsce 
należy je  ostrożnie wyjąć i umieścić w ak
waryjum . Ponieważ liczne ukwiały, me
duzy i mięczaki wkrótce po śmierci przed
stawiają rodzaj śluzu, to w razie gdy umie
ra ją  one w drodze, osoby nie wiedzące o tem 
mogą sądzić, że im zwierząt wcale nie przy
słano.

Co do roślin akw aryjum , zauważymy, że 
wogóle tylko bardzo mała ilość gatunków 
nadaje się do hodowli. A  mianowicie n a j
odpowiedniejsze są tylko pewne wrodorosty 
jasnozielonej barwy, ponieważ rosną one 
w naturze w małych głębokościach i mają 
tę nad innem i przewagę, że produkują naj
więcej tlenu; do takich należą np. rozmaite 
gatunki rodziny Ulvaceae (Ulva latissima), 
Confervaceae i innych. W odorostów czer
wonych, fijoletowych lub purpurowych, po
mimo, że są one tak przecudnych barw  ja 
skraw ych i nadzwyczajnie delikatnych, 
pięknych kształtów, nie należy hodować, 
ponieważ, przyzwyczaj one do znaczniejszych 
głębi, szybko giną w akwaryjach; to samo 
stosuje się do wodorostów brunatnych. 
W ogóle jednak  rośliny nie m ają dla akw a
ryjum  morskiego tak wielkiego znaczenia, 
ja k  dla słodkowodnego.

W  akw aryjum  słodkowodnem obecność 
roślin je s t pożyteczną dlatego, że trzymane 
w pewmym odpowiednim stosunku do licz
by zw ierząt przysparzają one tym ostatnim 
tyle tlenu, niezbędnego do oddychania, że 
odświeżanie wody lub  „przew ietrzanie” je j 
staje się prawie zbytecznem. Ponieważ zaś 
w akw aryjach morskich i tak należy konie
cznie w tłaczać wciąż powietrze do wody, 
działalność wodorostów okazuje się pod 
tym wrzględem zbyteczną. Jeśli zaś zwa
żymy, że wodorosty morskie łatwo się psują 
w akw aryjum , zanieczyszczając wodę i przy
sparzając nam przeto wiele pracy niepotrze-
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bnśj, łatwo zrozumiemy, dlaczego niektórzy 
przyrodnicy są wogóle tak wielkiemi p rze
ciwnikami wodorostów w akw aryjach, K a
rol Yogt powiada: „Trzeba się wystrzegać 
w akw aryjum  morskiem roślin, ja k  truciz
ny”. Inn i atoli, np. Pallisch, doświadczony 
właściciel akw aryjum , twierdzą,, że zupełne 
rugowanie roślin je s t niewłaściwem dlatego, 
że pozbawiamy zwierzęta pokarmu ro ślin 
nego, który okazuje się niekiedy niezbę
dnym. W  stacyi zoologicznej w Roscoff 
hodowałem kilka tygodni różne zwierzęta 
w akw aryjach pokojowych, które zupełnie 
pozbawione były roślin; nie zauważyłem 
przytem, aby brak  ich m iał szkodzić zwie
rzętom, jeśli tylko akw aryja dostatecznie 
były „przew ietrzane”.

Zwróćmy się teraz do najważniejszych 
mieszkańców naszego akw aryjum , do św ia
ta zwierzęcego. Największą ozdobę stano
wią, bezwątpienia ukw iały czyli aktynije, 
należące do typu zw ierząt jam ochłonnych 
(Coelenterata). Zwierzęta te, dochodzące 
wielkości od jednego do kilku cali, odzna
czają się przecudnemi barwam i ciała, a po
kryw ając skały podwodne, wyglądają, jak  
najwspanialsze kląby kwiatów. Ciało ich 
jes t walcowate, miękie, w górnej części opa
trzone otworem gębowym, który  otaczają 
bardzo liczne wyrostki nitkow ate czyli 
t. zw. ramiona. Gęba prowadzi do k ró t
kiego przełyku, a stąd do woreczkowatego 
żołądka, podzielonego podłużnemi prze
gródkami na pewną ilość kieszonek; gęba 
odgrywa jednocześnie rolę otw oru odbyto
wego, gdyż zwierzę wyrzuca nią niestra- 
wione resztki pokarmu. W  wodzie ukw iał 
wyciąga się, wydłuża swe ramiona i okazu
je  całą wspaniałość swojej postaci; w yjęty 
zaś z wody, natychm iast się kurczy i przed
stawia jak b y  grudkę beskształtnego śluzu. 
Można całemi godzinami obserwować oby
czaje tego dziwnego zwierzęcia. Rossze- 
rzoną, podstawą swego ciała przyczepione 
nieruchomo do jakiegobądź przedmiotu pod
wodnego, ukw iały pozostają na jednem  
miejscu całemi miesiącami, przez co jeszcze | 
bardziej spraw iają wrażenie kwiatów. A le 
tem ciekawszemi są sceny, gdy do ukwiału 
zbliżają się jakiebą,dź inne zwierzęta, roba
ki, skorupiaki, mięczaki lub małe rybki. 
Ukwiał wyciąga wtedy swe zdradzieckie

ram iona, które przed chwilą tak niewinnie 
poruszały się w wodzie, chw yta niemi zdo
bycz, a wyrzucając na nią, grad pocisków 
w postaci t. zw. pęcherzyków parzących '), 
oszołamia ją. i w jednój chwili wprowadza 
do swego nienasyconego żołądka. Rzeczy
wiście, ukwiały są. nadzwyczajnie żarłoczne; 
bawiło mię to bardzo, gdy zwierzęta te po
chłaniały naraz po kilkanaście robaków łub 
skorupiaków, umyślnie im do akw aryjum  
wrzucanych. A le ukwiał może też głodzić 
się bardzo długo, nieraz pości przez całe 
miesiące, gdy pożywienia nie ma, bez wszel
kiego dla siebie uszczerbku.

Jak  wiele innych zw ierząt morskich, tak 
też i ukwiały odznaczają się zdolnością od
twarzania utraconych części ciała; można je  
podzielić sztucznie na kilka kawałków, 
a każdy dopełni brakujące części i utworzy 
całkowite zwierzę. Niezmiernie jes t cieka- 
wem, gdy przecinamy aktyniją w poprzek 
na dwie połowy. Na dolnej połowie w y ra
stają wkrótce ram iona i tworzy ona postać 
doskonałą, górna zaś, w której pozostały 
gęba i ramiona, zanim się na spodzie zamy
ka, przedstawia istną beczkę Danaid; ra 
miona jćj chw ytają zdobycz, paszcza j ą  ły 
ka, lecz zdobycz ta zamiast do śmiertelnej 
otchłani żołądkowej, przelatuje przez dolny 
otwór do wody i uszczęśliwiona um yka 
przed nienasyconym i zgłodniałym  nieprzy
jacielem.

U kw iały są najodpowiedniejszemi i naj- 
wdzięczniejszemi mieszkańcami akwaryjum , 
znoszą bowiem z wielką wytrwałością wszel
kie niedogodności podróży i przedstawiają 
tak  różnorodne odcienie barw, że akw ary
jum  ozdobione wielu ukwiałam i wygląda 
piękniój niż najpyszniejszy dywan kwiatów. 
G atunki i barwy ciała ukwiałów są niezli
czone, a większość ich żyje i rozmnaża się 
w dobrze utrzymywanem akw aryjum  bez 
wszelkich specyjalnych starań z naszej stro 
ny. Ta ostatnia okoliczność bardzo je s t 
ważną.; łatwo sobie wyobrazić grupę mło-

*) Są to drobne, niewidzialne gołem okiem pę
cherzyki, mieszczące się w komórkach skóry ja 
mochłonnych, zwłaszcza na ram ionach. Pęcherzy
ki opatrzone są ostrą, nicią, k tóra przebija skórę 
nieprzyjaciela, i wypełnione są jadow itą cieczą, 
wchodzącą do zranionego miejsca.
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dziutkich aktynij, mniejszych od ziarn  gro
chu, z otwartemi, jaskraw oróżow em i koro
nami, rospostartych ja k  kobierzec kwiatków 
na dnie akw aryjum . K to zwiedzał akw a
ry jum  berlińskie, łatw o sobie przypomni 
niezwykle piękny widok, ja k i sprawiają, 
k ląby ukwiałów, oświetlone wpadającemi 
z góry promieniami św iatła. U kw iały są 
bez porównania wdzięczniejsze do hodowli 
w salonie aniżeli rośliny; kw iaty tych osta
tnich krótko trw ają , szybko więdną, gdy 
tymczasem pierw sze całemi latami zacho
wują wciąż przecudną świeżość barw  j a 
skrawych. To też w A nglii bogatsze damy 
hodują pośród kw iatów  salonowych ukw ia- 
ły  w ozdobnych małych akw aryjach, by 
mieć zawsze na tle zieloności owe wspania
łe, żywe barwy.

O prócz ukwiałów nadają się też dobrze 
do hodowli w akw aryjum  liczne drobne ga
tunki polipopławów oraz gąbki.

Szkarłupnie (Echinoderm ata) dostarczają 
znacznę liczbę gatunków , zdatnych do ak 
waryjum . Łatwo je  sprowadzić, a prócz 
tego odznaczają się one wytrzymałością, 
dla swój postaci zaś oraz dziwnych ruchów 
zasługują w wysokim stopniu na uwagę. 
Mogę powiedzieć z w łasnego doświadcze
nia, że niepodobna praw ie z opisów i ry 
sunków dobrze sobie wyobrazić tych ru 
chów i ogólnego w ejrzenia przedstawicieli 
tego typu. Szkarłupnie m ają prom ienistą 
budowę ciała; wszystkie ich organy: kanał 
pokarmowy, układ nerwowy, krwionośny, 
narządy wydzielania i płciowe, wszystkie te 
organy m ają budowę prom ienistą. Gwiazda 
m orska służyć może jak o  przedstaw iciel te
go typu; otóż w krążku środkowym  tego 
zwierzęcia znajdujem y na stronie spodniśj 
otwór gębowy, na górnej — pdbytowy. K a
nał pokarmowy daje długą ru rkę  do każ
dego z pięciu lub dziesięciu promieni; układ 
nerwowy składa się z pierścienia środko
wego, leżącego na spodniój stronie krążka 
i przedłuża się także w postaci silnie roz
winiętego nerw u do każdego z prom ieni. 
O rgany krążenia utworzone są również 
z pierścienia środkowego, dającego p rzed łu
żenia promieniste. Szkarłupnie m ają też 
t. zw. uk ład  wodny, t. j. zamknięty p ier
ścień, z którego wychodzą szczególne kana
ły do każdego z promieni, dające naczyńka

do organów ruchu czyli t. z w. nóżek ambu- 
lalcralnych. Pierścień wodny komunikuje 
ze światem zewnętrznym  zapomocą szcze
gólnego przew odu (t. zw. kanału kam ie
nistego). Tym  to przewodem  wchodzi do 
układu wodnego woda morska i przenikając 
do w nętrza nóżek, powoduje pęcznienie ich 
i silne wydłużenie; gdy zaś woda uchodzi, 
nóżki się kurczą. O tóż na końcach tych 
nóżek znajdują się ssawki, którem i szkar
łupnie mogą się silnie przyczepiać do róż
nych przedmiotów podwodnych. Gdy gwia
zda m orska chce się posunąć, wyciąga w pe
wnym kierunku swe nóżki am bulakralne, 
przyczepia się ssawkami i następnie silnie 
kurczy nóżki, pociągając w tym kierunku 
całe ciało. Ruch ten niezm iernie jest inte
resujący. Gwiazda lubi bardzo czołgać się 
po ściankach akw aryjum , pozwalając nam 
obserwować ten mechanizm ruchu.

Oprócz gwiazd niemało też ożywiają ak
waryjum  jeże morskie oraz strzykw y. Co 
się tyczy mięczaków, nie trzym ają się one 
zbyt dobrze w akwaryjum, nie długo żyją 
i wymagają ciągłój uwagi ze strony właści
ciela. M ają on zwyczaj wciągania się do 
skorupy i w tem położeniu często zamiera
ją, a roskładając się, szybko zanieczyszczają 
i psują wodę. Dlatego też wogóle nie ra
dzilibyśmy hodować ich w znacznćj ilości. 
Najwytrzym alsze są rodzaje; L ittorina, T u r
bo, H aliotis, Trochus, Patella . M ięczaki 
głowonogie (Cephalopoda), do których na
leży znana powszechnie m ątwa czyli sepia, 
nie stanowią także wcale wdzięcznych 
mieszkańców akw aryjum ; ich wielkość, dzi
kość, żarłoczność i trudność, z jak ą  przeno
szą niewolę w sztucznych zbiornikach wo
dy, wszystko to nie zachęca do hodowania 
ich w akw aryjach.

Pośród skorupiaków  znajdujem y liczne 
gatunki, k tóre mogą dobrze przetrzym ać 
podróż i niewolę w akw aryjum . Należą 
one przew ażnie do krabów. Najbardziój 
interesującem i są różne gatunki pustelni
ków czyli pagurów. Skorupiaki te nad
zwyczajnie są zabawne i przebywają dobrze 
w akw aryjum  pokojowem. Ponieważ po
siadają one bardzo mięki odwłok, szukają 
sobie schronienia w muszlach mięczaków. 
A  mianowicie pustelnik bierze w posiadanie 
swoje jakąbądź pustą, t. j. opuszczoną już
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przez właściciela, muszlę, w niej się sadowi 
i ciągnie za sobą ten domek przenośny. Gdy 
z wiekiem staje się większym, a dawna mu
szla jest mu ju ż  zaciasną, pustelnik opusz
cza dotychczasowe swe mieszkanie i wyszu
kuje znów sobie muszli obszerniejszej. Na
der komiczny przedstaw iają widok pustel
niki, posuwające się szybko po dnie akwa
ryjum , każdy z inną muszlą na grzbiecie; 
w tem dziwnem połączeniu muszli śli
maka z rakiem  jest dużo oryginalności i ca- 
łemi godzinami można przypatryw ać się 
tym ruchliwym  istotom, przenoszącym 
wciąż z miejsca na miejsce swe miesz
kania.

Jeśli pustelnik nie znajduje dla siebie 
prędko nowój większej muszli, próbuje on 
zrabować pobratym ca swego i muszlę mu 
zabrać; zaczyna się w tedy walka i właści
ciel akw aryjum  może się nacieszyć w ido
kiem iście komicznych scen. Na muszli, 
zamieszkałej przez pustelnika, sadowią się 
chętnie różne inne zw ierzęta morskie, które 
w ten sposób tanim  kosztem mogą się prze
nosić z miejsca na miejsce. Zwłaszcza pe
wne gatunki ’) ukwiałów  (Adamsia) wstę
pują w spółkę z pustelnikiem, przyczepiając 
się szeroką swą stopą do brzegu otwo
ru  muszli, zamieszkałej przez skorupiaka. 
Prócz tego i inne drobne zwierzęta znajdu
ją  przytułek na tej muszli; małe skorupiaki 
wąsonogie (Balanidae), delikatne polipy, 
oraz pewne gatunki gąbek, k tóre niekiedy 
ze wszystkich stron obrastają mieszkanie 
pustelnika. Zaznaczymy jeszcze, że ja k 
kolwiek skorupiaki bardzo dobrze przenoszą 
podróż, można przewozić je  na znaczniej
sze odległości jedynie tylko w wodzie, co 
naturalnie u trudnia nieco ich sprowadzanie.

W  akw aryjum  można wreszcie hodować 
liczne gatunki drobnych ryb, interesujących 
z powodu dziwnych kształtów  ciała, np. 
koniki morskie (Hippocam pus),lub też z po
wodu osobliwych obyczajów, ja k  np. cier- 
niki morskie (Gasterosteus spinachia); te 
ostatnie,podobnie ja k  cierniki słodkowodne, 
budują sobie gniazda z roślin wodnych, 
spajanych zapomocą lepkich nici, które ry 
by ze specyjalnych gruczołów wydzielają.

ł) P atrz  artykuł: „Spółka ukwiału z pustelni- 
kiem“, Wszechświat, z r. 1883, str. 679.

Do najbardziej wytrzymałych ryb akw ary
jum  należą: Ju lis pavo, który je s t pięknej 
barwy żywozielonej z czerwonemi plamami 
i niebieskiemi brzegami płetw, L abrus ma- 
culatus i inne.

Oto krótka wiadomość o sposobie u rzą
dzenia i pielęgnowania akw aryjum  morskie
go. K toby zapragnął założyć ku swojej 
i innych korzyści większe nieco akw aryjum  
tego rodzaju, ten znajdzie bardziej szczegó
łowe dane w książkach specyjalnie tej kwe- 
styi poświęconych. Gdyby szkic niniejszy 
nakłonił któregokolwiek z zasobniejszych 
czytelników do założenia niewielkiego ak
waryjum na użytek publiczny, byłbym sto
krotnie wynagrodzony za poruszenie tej 
kwestyi w łam ach naszego pisma, gdyż by
łoby to niemałą dla ogółu korzyścią, a zw ła
szcza dla naszój młodzieży, k tóra nie ma 
dotąd żadnój sposobności przyjrzenia się 
przy nauce zoologii żywym tworom m or
skim.

Jó ze f Nussbaum.

0 FERMENTACH 

NIEORGANIZOWANYCH.

(Dokończenie).

II.

W  tych razach, w których proces enzy- 
motyczny dobrze jest poznany pod wzglę
dem wytwarzających się podczas niego p ro 
duktów, praw ie zawsze spostrzegano do
tychczas, że właściwa reakcyja chemiczna 
polega na bespośredniem przyłączeniu w o
dy do substancyi fermentującej lub na ros- 
kładzie, którem u jednak przyłączenie p ier
wiastków wody towarzyszy. Takiem  jes t 
zawsze przejście węglowodanów krochm a
lowych (C0 H i0 0 5) w węglowodany cukro
we (C 6 H |2 0 6), takiem również rospadanie 
się salicyny, arbatyny, amygdaliny, konife- 
ryny pod wpływem  emulsyny; dużo wresz
cie faktów przemawia za tem, że działanie 
fermentów peptonizujących białko także
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w ten sposób przebiega. Nic przeto dzi
wnego, że wszelkie procesy fermentacyjne, 
odbywające się pod wpływem fermentów 
nierospuszczalnych, starano się teoretycznie 
sprowadzić do zwykłego procesu uwodnia- 
nia — hydratacyi. Ferm ent, ja k  mniemają 
zwolennicy tej hipotezy, je s t jedynie pośre
dnikiem pomiędzy wodą i substratem  fer- 
mentacyi.

P rzykładów  analogicznych możemy się 
doszukać w chemii ciał nieorganicznych. 
W iadomo, że zupełnie czysta sól kuchenna 
jest hygroskopijna, lecz w stopniu nieznacz
nym; w przestrzeni niecałkowicie nasyco
nej parą wodną powoli tylko zyskuje ona 
na ciężarze. Natomiast znaną jes t dosko
nale chciwość, z jaką pochłania wodę chlo
rek  wapnia. Otóż domięszka chlorku wa
pnia lub podobnego doń ciała do soli ku
chennej zwiększa znacznie własność pobie
rania wody przez tę ostatnią, tak, że sól 
kuchenna w tych warunkach nieraz zupeł
nie się rospływa. Zjawisko to objaśnio- 
nem być może w ten tylko sposób, że chlo
rek wapnia przenosi na chlorek sodu 
przyciągniętą przez siebie wodę, by, odwo- 
dniwszy się w części, znów wodę przy łą
czyć. Zachodziłoby tu  zupełnie to samo, 
co i przy znanym  procesie fabrykacyi kw a
su siarczanego, w którym  tlenki azotu po
bierają tlen z powietrza i przenoszą go na 
dw utlenek siarki. Co się tyczy przykładu 
soli kuchennej z chlorkiem  wapnia, to 
w rzeczy samej doświadczenie w zupełności 
stw ierdza domysł powyższy. Gdy np. 1 g 
czystej soli kuchennej w atmosferze nasyco
nej parą wodną po 24 godzinach zyskuje na 
ciężarze 5 mg, zaś 0,1 g czystego chlorku 
wapnia zyskuje w tych samych w arunkach 
196 mg, to natom iast suma tych dw u soli 
czyli m ięszanina 1 g chlorku sodu z 0,1 g 
chlorku wapnia pobiera w takiej atmosferze 
w ciągu tego samego czasu więcej niż su
mę wody przypadającą z powyższego ra 
chunku, t. j .  więcój niż 201 mg, bo aż 
310 mg.

Jeśli to samo zjawisko, stwierdzone z taką 
ścisłością na ciałach, których natu ra  che
m iczna dobrze jest poznaną, zechcemy prze
nieść na procesy fermentacyjne, k tó re nas 
tu  zajm ują, wówczas od tak  zbudowanej 
teoryi z góry  wymagać będziemy zmuszeni

pewnych postulatów. Przedewszystkiem 
więc, ferm ent nieorganizowany powinien 
sam przez się pobierać wodę w tych samych 
warunkach, w których ujawnia swe działa
nie w obecności odpowiedniego substratu. 
Powtóre, przyłączywszy ju ż  do siebie wodę, 
ferment powinien tracić swą własność wzbu
dzania ferm entacyi. W łasność ta, odwro
tnie, powinnaby mu być powróconą przez 
użycie czynników odciągających odeń wo
dę. W reszcie zdolności wzbudzania fer
mentacyi nie powinien ferment tracić, jeśli 
tylko znajduje się wobec dostatecznej ilości 
odpowiedniej m ateryi, mogącej ulegać fer
mentacyi.

Otóż, punk t ostatni, o ile się zdaje, uw a
żanym  być może, ogólnie biorąc, za słuszny. 
Inaczój wszakże ma się rzecz z resztą wy
magań. Doświadczenia w tym  kierunku, 
głównie przez M ayera dokonane, bardzo są 
nieliczne. Bądźcobądź jednak  nie przem a
wiają one wyraźnie za powyższemi konse- 
kwentnemi wnioskami, wysnutemi z teoryi 
hydratacyi. Teoryja ta  zresztą okazuje się 
zupełnie niedostateczną i wobec następują
cego rozumowania, k tóre zarzutu niesłusz
ności ściągnąć na siebie nie może. Jeśli za 
prototyp działania fermentów nieorganizo- 
wanych przyjm ujem y takie dobrze poznane 
procesy, ja k  przenoszenie wody na chlorek 
sodu przez chlorek wapnia lub przenoszenie 
tlenu i t. p., to przyznać musimy, że zaró
wno jak  te ostatnie tak i działania ferm en
tacyjne powinny być natury  bardzo ogól
nej. Natomiast z enzymami rzecz się ma 
przeciwnie. K ażda niemal substancyja fer
mentująca posiada swój specyficzny fer
ment; dyjastaza nie wywołuje inwersyi cu
kru  trzcinowego, a inw ertyna nie scukrza 
krochmalu. Bywają, co prawda, wyjątki. 
T ak  np. em ulsyna posiada stosunkowo ob
szerny zakres działania, roskłada ona roz
maite glukozydy — lecz jednak  nie stanowi 
to ogólnój reguły. W szak emulsyny zastą
pić nie możemy ptyjaliną lub innym fer
mentem. D ziałanie więc enzymów jest na- 
wskroś swoiste. D la rosszczepienia danego 
wodanu węgla, białka lub tłuszczu, odby
wającego się z przybieraniem  pierw iastków 
wody, potrzeba koniecznie w każdym od
dzielnym wypadku oznaczonego fermentu. 
O ile fakt ten znajduje się w sprzeczności
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ze zwykłemi zjawiskami chemicznemi, wi
dać również stąd, że kwasy, wykonywające 
wogóle te same reakcyje uwodniania, dzia
łają w jednakow y sposób na wszystkie od
powiednie bezwodniki, jeśli tylko posiadają 
należyty stopień stężenia.

Gdy więc teoryja ta nie czyni zadość na
szym wymaganiom, moglibyśmy, chcąc je 
dnak sprowadzić zjawisko fermentacyi do 
ściśle znanych zjaw isk chemicznych, powo
łać się na pewien szereg zjawisk t. zw. ka
talitycznych '), których istota wyjaśnioną 
została dostatecznie, a które polegają na 
tem, że ciało pewne (w danym razie fer
ment) wstępuje w reakcyją chemiczną z sub- 
stratem, który w końcu uległ głębokiej 
zmianie, gdy ciało to pozostało nienaruszo
ne. W iemy dobrze, że reakcyje podobne 
odbywają się w kilku fazach, wśród których 
tworzą się produkty  przejściowe, nie dające 
się uchwycić przy pobieżnem badaniu z ja 
wiska, a końcowa faza przebiega w ten 
sposób, że ciało działające katalitycznie zo
staje wyosobnionem w pierwotnej swej po
staci. Lecz we wszystkich tych zjawiskach 
pomiędzy działającem katalitycznie ciałem 
a substratem  ulegającym zmianie tworzą się 
pewne zawiłe związki, obecnie doskonale 
zbadane. Przypom inam y na tem miejscu 
działanie kwasu siarczanego na alkohol 
i powstawanie eteru  w tój reakcyi. Zacho
dzi to w ten sposób, że kwas siarczany, 
działając na alkohol, daje przedewszystkiem 
wodę i kwas etylosiarczany, lecz ten ostatni 
wobec dalszej ilości alkoholu natychm iast 
roskłada się dalej i tw orzy eter i pierw otną 
ilość kwasu siarczanego.

Ażeby podobne wyjaśnienie zastosować 
do działania fermentów nieorganizowanych, 
trzebaby wprzód odnaleść p roduk ty  bespo- 
średniego działania ich na substancyje fer
mentujące. P rzy  obecnym wszakże stanie 
nasz6j wiedzy o naturze chemicznój ferm en
tów je s t to zgoła niemożebne. P róby podo
bne dokonane dotąd przez M ayera nie dają 
nadziei dodatniego rosstrzygnięcia tego py
tania nawet w razie, gdyby istota chemicz
na fermentów bliżej była poznaną.

Pozostaje wreszcie do uwzględnienia hi-

‘) W szechświat z r. 188T str. 228,

poteza następująca. Ferm enty nieorgani- 
zowane działają w ten sposób, że potęgują 
i zarazem wyznaczają pewien określony 
kierunek ruchom atomów wewnątrz cząste
czek tych ciał, k tóre ulegają fermentacyi. 
Innem i słowy, działają one przez wzmaga
nie tem peratury cząsteczkowej ciał ferm en
tujących.

Myśl taką nasuwa przedewszystkiem do
świadczenie wskazujące, że mnóstwo reakcyj 
ferm entacyjnych przebiega w sposób zupeł
nie taki sam, jakgdyby tylko zastosowano 
wodę przy wysokiej tem peraturze. W ia
domo, że działanie pepsyny może być za
stąpione przez ogrzanie ciał białkowych 
z wodą w rurze zatopionej do tem peratury 
170 — 180° C. Tłuszcze roskładające się 
pod wpływem ferm entu soku trzustkowego 
ulegają temu samemu rosszczepieniu pod 
wpływem wody przy wysokiej tem peratu
rze. Inulina doznaje inwersyi na lewulozę 
przez długotrw ałe gotowanie z wodą. P o 
dobne zjawiska znane są też dla niektórych 
glukozydów. Można więc przypuścić, że 
cząsteczki ciał zdolnych do fermentacyi zo
stają przez enzym wprawione w stan podo
bny do tego, k tóry  osięgnąć się daje zapo- 
mocą podwyższonej tem peratury.

Dziwna rzecz, jakkolw iek takie objaśnie
nie najmniej właściwie je s t jasne, jak k o l
wiek pozostawia ono najszersze pole do 
bespłodnych spekulacyj, jednakże tu i ow
dzie n ieraz , śród uczonych dają się słyszeć 
głosy, niezbyt silnie, co praw da, akcento
wane, lecz mimo to dość wyraźnie za tego 
rodzaju tłumaczeniem procesów enzymo- 
tycznych przemawiające. I  rzeczywiście 
zgodzić się na to trzeba, że jeżeli nie jesteś
my skłonni do przyznania absolutnej nasz6j 
nieświadomości w tym kierunku, musimy 
w takim  razie dopatrzeć się analogii po
wyższych zjawisk ze zjawiskami, co do któ
rych objaśnienia wątpliwości żadnej nie po
siadamy.

W  zjawiskach ferm entacyjnych spostrze
gamy poprostu roskład zawiłego związku 
chemicznego na związki prostsze przy je- 
dnoczesnem wydzielaniu się siły żywej, cie
pła. Atomy cząśteczek fermentującego, 
roskładającego się ciała przechodzą ze sta
nu równowagi niestałej do stanu stalszój
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równowagi. Bodźcem je s t tu  czynnik, zwa
ny przez nas fermentem.

U przytom nijm y sobie jed n ak  inne podo
bne zjaw iska roskładu.

N itrogliceryna rospada się na dw utlenek 
węgla, wodę, azot i tlen. Z bardzo niesta
łego stanu rów now agi przechodzą przy tem 
atomy w stan równowagi sta łej. Tlen bo
wiem, posiadający bardzo słabe powinowa
ctwo chemiczne do azotu, silne zaś bardzo 
do węgla i wodoru, będąc mimo to w n itro 
glicerynie połączony z azotem, po roskła- 
dzie tego związku wydziela się w połącze
niu z węglem i wodorem. Bodźcem tój 
zmiany je s t w danym wypadku uderzenie 
albo ciepło, w każdym więc razie ruch.

Chlorek azotu rospada się na swe pier
wiastki z towarzyszeniem silnej detonacyi 
i znacznego wywiązywania się ciepła i świa
tła. I  tu następuje to samo, co przy n itro 
glicerynie. W  stanie wolnym pierw iastki 
nie występują, jak  to wiemy, w postaci 
pojedynczych atomów, lecz połączonych 
w cząsteczki. Otóż, oczywiście wzajemne 
powinowactwo atomów chloru jest silniej
sze, aniżeli powinowactwo atomów chloru 
do atomów azotu. Bodźcem roskładu jest 
tu  wstrząśnienie mechaniczne lub podw yż
szenie tem peratury. Analogiczny pod w zglę
dem składu chemicznego jodek  azotu w y
bucha niezmiernie łatw o wówczas, gdy 
działają nań pewne peryjodyczne wstrzą- 
śnienia, ruchy falowe o określonej prędkości 
i długości fal. Można okazać np.*, że nie wy
bucha on na płycie lub strunie o niskim  to
nie, natom iast wybucha na płycie lub strunie 
o tonie wysokim. Zjawisko to je s t zupeł
nie podobne do zjawiska w spółdrgania pe
wnych ciał sprężystych, na k tóre padają 
fale wychodzące od innych ciał d rga ją
cych. W spółdrgania te, jak  wiadomo, na
stępują tylko przy pewnej określonej wy
sokości tonu. Podobnie więc pomyśleć m o
żemy, że, gdy ruch falowy działający na 
cząsteczkę posiada określoną długość fali, 
wpraw ia on wówczas atomy tój nietrw ałej 
cząsteczki we współdrgania; atomy zaś te 
tak  dalece zostają wyprowadzone ze swe
go poprzedniego stanu nietrwałego, że p rzy j
m ują położenie stalszój równowagi.

Bodźcem wybuchu chlorku azotu może 
być również zetknięcie tego ciała z pew-

nemi substancyjami. Do substancyj takich 
należą np. fosfór, selen, arsen, pewne ży
wice, tłuste oleje i t. p. I tu  więc musi
my przypuścić, że za dotknięciem powsta
ją  pew ne ruchy, wskutek których rozmai
te układy atomów zostają skierowywane 
w pewne określone drogi.

Chloran potasu rospada się na chlorek 
potasu i tlen  pod wpływem podniesionej 
tem peratury. Ta tem peratura roskładu mo
że wszakże być znacznie niższą, gdy do 
chloranu potasu domięszane są pewne cia
ła: braunsztajn, tlennik  żelaza, tlennik mie
dzi. W skutek obecności tych ciał fale cie
plikowe prawdopodobnie zostają w ten spo
sób zmodyfikowane, że atomy chloranu po
tasu łatwiej zostają wprawione w współ
drgania i ła tw iej opuszczają stan rów no
wagi niestałej.

T ak  też w istocie zachodzą i zjaw iska 
roskładu cukru gronowego na alkoholi dw u
tlenek węgla, cukru trzcinowego na dek- 
strozę i lewulozę.

H oppe-Seyler dowiódł, że mrówczan wa
pnia, przyłączając wodę, roskłada się pod 
wpływem pewnych bakteryj na węglan 
wapnia, dw utlenek węgla i wodór. Sainte- 
C laire D eville i D ebray wykazali, że zu 
pełnie ten sam roskład kwasu mrówkowe
go na dw utlenek węgla i wodór następuje 
pod wpływem delikatnego osadu irydu, ro
du i ru tenu. W idzim y przeto, że żyjąca 
komórka, substancyja organiczna i metal 
wywołują jedno i to samo działanie.

B liżej w istotę działania ferm entów nie
organizowanych bynajmniój przez to nie 
wnikamy, zyskujem y jednak  tyle, że zja
wiska te umieszczamy obok mnóstwa in 
nych, dokładniój poznanych. Taki sposób 
pojmowania tych zjaw isk przypomina nam 
zarzuconą teoryją L iebiga, jak ą  uczony 
ten stara ł się wyjaśnić wszelkie procesy 
ferm entacyjne, których znaczną część no
woczesna wiedza w yjaśniła dostatecznie 
przez odkrycie drobnych ustrojów — bak
tery j. Sądzimy jednak, że szczątki teoryi 
L iebiga, zmodyfikowane i udoskonalone 
w duchu wymagań najnowszych zdobyczy 
naukowych, przez długi jeszcze czas wy
starczać nam  będą musiały, aby w ten spo
sób unikać konieczności przyznania się, że
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o właściwej istocie działania enzymów bar
dzo mało jeszcze wiemy.

M aksymilijan Flaum.

SPOSTRZEŻENIA

SAD BURZAMI
Groźne burze, jak ie  w ciągu ubiegłych 

dwu tygodni naw iedziły nietylko nasz kraj, 
ale całą Europę środkową, mianowicie 
w południowej jó j części, pow inny dodać 
nowego bodźca do zbadania tych różnych 
zjawisk, których zbiór stanowi burzę. W ie
le z tych zjawisk je s t dotąd tajemnicą dla 
nauki: zbieranie ja k  można najbardziej do
kładnych spostrzeżeń doprowadzi w końcu 
do rozjaśnienia tajem niczych zjawisk a mo
że naw et dopomoże do uchronienia się 
przed niszczącemi ich skutkam i. Z agran i
cą cały szereg stacyj, specyjalnie do tego 
przeznaczonych, zajm uje się zbieraniem 
wszelkich danych: klasyczne prace F e rra -  
riego o burzach wogóle, a szczególniej we 
W łoszech, opierają się przeważnie na spo
strzeżeniach dostarczonych przez takie sta
cyj e. W szędzie od mniej lub więcej da
wnego czasu skrzętnie zbierają dane, odno
szące się do tego przedm iotu; u  nas, podo
bnie ja k  i w innych gałęziach badań nau
kowych, praw ie nic pod tym  względem nie 
dało się zrobić. T ak  np., pomimo k ilk a
krotnych odezw w „Pam iętniku Fizyjogra- 
iicznym” i w „W szechświecie” o dostarcza
nie wiadomości o burzach gradow ych, w cią
gu zeszłego roku zaledwie z trzech miejsc 
nadesłano odpowiednie wiadomości, tak, że 
nawet całkowitego opisu burzy z dnia 4 
Maja 1887 roku podać z tych wiadomości 
nie można było. W  nadziei, że może obe
cnie nasza odezwa odniesie skutek pożąda
ny, zwracamy się znowuż z prośbą do wszy
stkich, których badanie przyrody obchodzi, 
o zbieranie i dostarczanie do redakcyi 
W szechświata lub do stacyi meteorologicz
nej przy muzeum przem ysłu i rolnictwa 
wiadomości autentycznych o wszelkich bu

rzach. W  celu wskazania chcącym zbie
rać podobne spostrzeżenia tych okoliczno
ści, na które wypada zwrócić uwagę, poda
jem y tu  w krótkości małą instrukcyją, jak  
należy obserwować i notować obserwacyje 
burz; o tem zaś, jakie obecnie mamy wyo
brażenia teoretyczne o burzach, mówić bę
dziemy w jednym  z następnych numerów 
W szechświata.

Pod nazwą burzy rozumiemy, jak  to już 
było wyżój zaznaczone, zbiór różnych zja
wisk, występujących mniej więcej jedno
cześnie w danem miejscu. Najważniejsze- 
mi z tych zjaw isk, a zarazem i najpospolit- 
szemi są: błyskawice, grzmoty, deszcz, grad 
i silny wiatr.

W iadomości, jak ie  obserwatorowie winni 
nadsyłać o burzach, możemy podzielić na 
niezbędne i na dodatkowe. Pierwsze m u
szą być koniecznie we wszystkich nadsyła
nych kartkach, drugie, jakkolw iek pożąda
ne, pozostawia się do woli obserwatora.

I. Wiadomości niezbędne. 1) Początek 
burzy. Należy zanotować godzinę i m inu
tę, w którój chm ury burzowe zaczęły obja
wiać działania wyżej wymienione na danój 
stacyi. Mianowicie należy zanotować chw i
lę, w którój dały się słyszeć pierwsze grzm o
ty, a w razie, gdyby ich nie było, lub uszły 
uwagi obserwującego, kiedy zaczął padać 
deszcz lub grad.

2) Koniec. Godzinę i m inutę, w którój 
przestaliśmy słyszeć grzmoty odległe; albo 
też, w przypadku gdy one wcześniej się 
kończą, chwilę, w którój ustał deszcz lub 
grad.

3) Deszcz. Należy wyraźnie zanotować 
czy podczas burzy padał deszcz, czy też nie 
padał w miejscu obserwacyi. W  pierwszym 
przypadku należy zauważyć, czy był dro-

| bny i mały, czy średni, czy też ulewny.
W  każdym razie trzeba zaznaczyć, o ile 

j  możność pozwala, czas trw ania deszczu.
Ci obserwatorowie, którzy posiadają plu- 

wijometr, powinni zanotować ilość wody 
spadłój podczas burzy.

4) Grad. W yraźnie należy zaznaczyć, 
czy padał grad czy nie; w pierwszym przy
padku czy wielki czy mały, oznaczając, j e 
żeli się da, wielkość i kształt największych 
kulek gradowych (W szechświat z roku 1887 
str. 304).
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I I .  Wiadomości dodatkowe. 1 )  K ierunek 
burzy. Można tu  zaznaczyć, z jakiego pun
ktu lub miejsca horyzontu burza się zaczęła 
i ku którem u skierow ała się po przejściu 
miejsca obserwacyi.

2) K ierunek i siła w iatru . K to nie ma 
odpowiednich przyrządów , może w przybli
żeniu oznaczyć k ierunek w iatru , wskazując 
ten punkt poziomu, z którego wieje wiatr. 
Co się tyczy siły w iatru , w braku anemo- 
m etru, dostatecznie będzie wskazać, czy 
w iatr był słaby, czy mocny lub wreszcie 
gwałtowny. W  wyjątkowych wypadkach 
należy zanotować, czy zamienił się w trąbę 
powietrzną i t. p.

3) U derzenie piorunu. P rzy  notowaniu 
tego faktu należy zaznaczyć miejsce, w któ
re piorun uderzył, główne okoliczności to 
warzyszące uderzeniu i jego skutki.

4) Szkody. Użyteczną także jes t rzeczą 
wymienić szkody, jak ie  burza zrządziła, 
szczególniej na wsiach, tak  w miejscu o b 
serwacyi, jakoteż i w pobliskich. T utaj na
leży zanotować skutki deszczu, śniegu, g ra 
du, wichru, piorunów, wylewu rzek i stru 
mieni.

5) Inne uwagi. Pożądanem  jest także do
łączenie do tych Aviadomości i innych uwag 
o okolicznościach towarzyszących burzy, 
a które obserwujący uzna za stosowne zro
bić. Pomiędzy temi uwagam i na szcze
gólną baczność zasługuje kształt błyskawic.

Osoby, posiadające przyrządy do robie
nia spostrzeżeń meteorologicznych, jeżeli 
tylko mogą, powinny obserwować i noto
wać stan tychże przyrządów podczas burzy.

Nakoniec obserwatorowie mogą podawać 
wiadomości autentyczne o tych burzach, 
które się przytrafiły  nie w miejscu ich za
mieszkania, ale choćby w okolicach przy
ległych.

Dla ujednostajnienia przesyłanych w ia
domości i ułatw ienia opisu podajem y for
mę kartki, jaką należy wypełnić:

Burza.

Miejsce obserwacyi (wymienićmiasto lub 
wieś, powiat i guberniję).

D nia miesiąca roku
P oczątek  o godz. minucie
K oniec „ „

Natężenie największe o godz. min.
K ierunek burzy
Deszcz
G rad
U wagi

(podpis obserwującego).

Upraszam y o nadesłanie tak  wypisanej 
k artk i albo do redakcyi W szechświata, a l
bo teź do stacyi meteorologicznej, K rakow 
skie Przedmieście, N r 66.

Jeżeli się okaże, że w samej rzeczy zna j
duje się znaczna liczba osób interesujących 
się tą sprawą i nadsyłających zebrane w ia
domości, wtedy w ydrukujem y takie kartk i 
i żądającym rozsyłać będziemy, jako  blan
kiety do wypełnienia. W  każdym razie 
chętnie udzielać będziemy wszelkich obja
śnień, odnoszących się do wątpliwości, ja* 
k ie mogą się przytrafić przy wypełnianiu 
kartek.

W. K.

V  Z J A Z D

Sprawozdanie z posiedzeń sekcyjnych.

I. Sekcyja  nauk przyrodniczych.

W ykłady z zakresu nauk przyrodniczych na zjeź- 
dzie lwowskim odbywały się w połączonej sekcyi 
zjazdu, obejmującej zarówno żywą jak  i m artw ą 
przyrodę, t. j. bijologiją z jednej, m ineralogiją 
i gieologiją z drugiej strony. Połączenie takie na
stąpiło, jak  się zdaje, skutkiem  małej liczby zapo
wiedzianych odczytów i niezbyt wielkiej liczby 
uczestników zjazdu, interesujących się bliżej przy
rodoznawstwem. Na w ykładach w połączonej sek
cyi przyrodniczej obecnych było około 20 osób 
praw ie ciągle, skład osobisty sekcyi dochodził 
wszakże osób 30. Odbyto ogółem trzy  posiedzenia, 
za każdym razem  pod naciskiem braku czasu, gdyż 
zwiedzanie zbiorów, muzeów, wystaw, a także li
czne wycieczki, w ypełniając znaczną część zjazdo
wego program u, skracały mocno czas, na prace 
sekcyjne pozostawiony. Pożądanem byłoby, aby 
na  zjazdach następnych naukowym pracom  zjazdu 
bardziej szczodrze potrzebny czas wydzielano i aby 
w dniach posiedzeń sekcyjnych, pomiędzy 8 rano 
a 6-ą lub 7-ą wieczorem, uroczystości i zajęć dla 
członków zjazdu w program ie zjazdowym nie wy
znaczano.
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W zakresie botaniki (przewodniczył d r Leon No
wakowski z Lublina) wykłady sekcyjne były na- 
stępujące;

Prof. d r E . Godlewski (Dublany) mówił o „uje
mnym bidrotropizm ie pędów". Zasadzał się on na 
teoryi, przyznającej dodatni gieotropizm i hidro- 
tropizm  korzeniom, ujemne zaś zdążanie do ziemi 
i wilgoci — pędom (łodygom); wprost przeciwnie 
heliotropizm, t. j. zwracanie się ku słońcu, dla p ier
wszych jest ujemnym, gdy dla drugich wyraźnie 
dodatnim  się okazuje. Mówca skłonnym jest, zgo
dnie z poglądam i Sachsa i iu., uważać to odm ien
ne zachowanie się pędów i korzeni jako wynik 
istnienia dwu odm iennych rodzajów zarodzi czyli 
protoplazm y. Ujemny hidrotropizm  w pędach nie 
by ł jednak dotąd należycie ujawnionym , tak, że 
Mollisch zaprzeczał jego istnieniu. Otóż, prof. Go
dlewski, drogą zasiewu nasion na ociosanej z oba 
stron cegiełce torfowej, stale zwilżanej i wodą na
siąkniętej, zamierzył przekonać się o kierunku 
wzrostu pędów, które, o ile są ujem nie hidrotropi- 
cznemi, od wilgotnych ścian torfowycb winny sig 
odchylać. Odchylanie takie zrazu występowało 
niezupełnie stale i regularnie, gdy jednak  prof. G., 
przez nadanie odpowiedniego ruchu cegiełkom, 
wykluczył działanie przyciągania ziemi, odchyla
nie się pędów od mokrej ściany torfu stało się 
powszechnem, choć dla różnych roślin rozmaicie 
wielkiem. Doświadczenie to stanowić ma nieza
przeczony dowód ujemnego zdążania do wilgoci 
w pędach czyli łodygach roślinnych.

Wywodów wykładającego nie podzielał prof. Cie
sielski (Lwów), który w zjawisku odnośnem upa
tryw ał w ynik działania sił przyciągania pomiędzy 
ziemią, torfem a rośliną, lecz w powoływaniu się 
na praw a fizyczne nie zachował należytej ścisłości 
i dokładności, mogącej słuchaczów przekonać. Osta
tecznie wywiązała sig pomiędzy prof. Ciesielskim 
a prof. Godlewskim polem ika co do istnienia lub 
nieistnienia dwu różnych odm ian protoplazm y, nie 
mogąca z natury  rzeczy być przez dane faktyczne 
rosstrzygniętą na tę lub owę stronę.

Drugi w ykład prof. Godlewskiego dotyczył za
barw iania naczyń drzewnych przez zanurzanie ga
łązek w ciecz z barw nikiem  ziarnistym  (tusz chiń
ski): barw nik zostaje wessanyra na całej długości 
naczynia, zatrzym uje się dopiero przy międzyko
mórkowej przegrodzie, co daje sposobność przeko
nania się, a jeszcze bardziej przekonania uczących 
się, o znacznej długości wiązek naczyniowych. Po 
tym  wykładzie, objaśnionym barwionemi okazami 
drzewa, wywiązuje się ubocznie kwestyją języko
wa słownictwa botanicznego. Sprawa ta jednak 
później oddzielnie jeszcze weszła na porządek 
dzienny, o ezem będzie wzmianka dalej.

Drugim w ykładającym  z zakresu botaniki był 
d r Adam Prażmowski (Czernichów), który przed
stawił swą pracę o „brodaw kach korzeniowych 
u motylkowatych11. Sprawa brodaw ek na korze
niach łubinu i innych roślin  motylkowych jest 
w nauce na porządku dziennym  od lat kilku, gdy 
zwrócono uwagg na obecność tych  guziczków na

korzeniach u roślin, które zbogacają glebę w azot, 
Badanie mikroskopowe guzikowatych narośli, w y
pełnionych ogromnem mnóstwem krótkich pałe
czek, naprowadziło na myśl (Ilellriegel, 1886), że 
zgrubienia te są siedliskiem bakteryj. To się je 
dnak nie potwierdziło w następstwie i obecnie 
w nauce toczył się spór, czy zgrubienia te są wy- 
tw orem  ustrojów mikroskopowych, na roślinie się 
osiedlających, czy też są chorobliwym wytworem 
korzenia rośliny, niezależnym od ustroju obcegc. 
Prof. P. zdołał rozwiązać kwestyją sporną przez 
zastosowanie klasycznej metody Pasteura. W czy
stym, wyjałowionym piasku wysiewał nasiona łu b i
nu, grochu, fasoli, zasilając je  następnie pokarm a
mi jużto zupełnie wyjałowionemi, czystemi, jużteż 
niewyjałowionemi, jak  np. zwykłą wodą studzien
ną, wodą z ziemi ogrodowej, wodą, w której ros- 
ta rto  brodawki korzeniowe i t. p. Przekonał sig 
że w ośrodku jałowym  guziczki na korzeniach nie 
tworzą się nigdy, w zarażonym zaś wytworzą się 
niezawodnie o tyle, o ile roślina jest jeszcze m ło
da i korzenie ma delikatne. Zarazkowy charak ter 
narośli brodawkowatych nie ulega więc w ątpliw o
ści. Co się tyczy własności grzybka, w ytw arzają
cego brodawki, są one w tym  wypadku niezm ier
nie trudne do badania, a dotychczasowe prace 
prof. P. nie mogły kwestyi rozwiązać. Szczegółów 
tu  nie podajemy, gdyż dr P. raczył nam przyrzec 
obrobienie w krótkości zajmującego tego przed
miotu dla łamów naszego pisma. W ykład obja
śniany był okazami roślin i rysunkam i. Po skoń
czonym wykładzie zadał prelegentowi pytanie prof. 
Nowakowski, pragnący bliższych objaśnień, k tó
rych mu wykładający zaraz udzielił.

Prof. d r Ciesielski mówił o „wpływie ciążenia ńa 
wzrost roślin11 i uzasadniał wykład swój prawami 
fizycznemi, przeprowadzając zupełną analogiją po
między dyfuzyją odbywającą się w naczyniach 
przy różnych cieczach o różnym  ciężarze właści
wym, a dyfuzyją w komórkach wymiarów m ikro
skopijnych, z pominięciem zupełnem działania siły 
włoskowatości, mającej znaczenie bardzo wielkie. 
Obok tego objaśniał prof. C. przyrząd do zmie
rzenia i zapisania wzrostu rośliny w danym cza
sie (fijofon). Przyrządy profesora C., z wykładami 
jego związek mające, umieszczone były na wysta
wie przyrodniczej.

Botanika wraz z zoologiją znalazła się w odczy
cie prof. A. Jaworowskiego (Kraków), streszczają
cym wyniki badania fauny i flory studzien m iej
skich w Krakowie i we Lwowie. Prelegent, wzo
rując się na czeskich fizyjografach, badał z zam i
łowaniem i sumiennością w ielką wody studzienne 
i dał rys szczegółowy znalezionych istot. Różni
ce pomiędzy Lwowem a Krakowem znajdował bar
dzo wybitne. Podał także prof. J. opis i rysunek 
nowego, nieopisanego dotąd ustroju, znalezionego 
przezeń przy tych szczegółowych badaniach.

Z działu zoologii (przewodniczący dr J. Nus- 
baum ) wyróżniał się nad inne ciekawy wykład 
prof. B. Dybowskiego (Lwów) o „powstawaniu zg- 
bów złożonych u zwierząt ssących". W  nauce pa
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nuje teoryja, ugruntow ana przez H uxleya a roz
w inięta przez Riitim eyera, mocą, której ząb złożo
ny ssaków utworzonym został z połączenia dwu 
jednorodnych części zwanych jarzm am i, każde 
jarzm o zaś składa się pierw otnie ze ścianki i z łu- 
ku, k tó re  odm ienną m sją  postać w zębach gór
nych i dolnych. W łukach  i w ściankach jarzm a 
R iitim eyer odróżnia po trzy  słupki czyli filary, 
stanowiące elem ent zęba zasadniczy. Prof. Dybow
ski, przedsięwziąwszy poszukiwania porównawcze, 
doszedł do przekonania, że każdy ząb złożony za
w iera w sobie po cztery  a nie po dwa jarzm a, 
w k tórych dwa, jedno  lub  trzy  mogą być zacząt- 
kowemi (szczątkowemi) i dają  się odszukać w for
mie wyrostków, którym  też zawsze odpowiadają 
oddzielne korzonki w dziąśle (zębodole), najlepiej 
świadczące o zrośnięciu się czy zlaniu czterech 
jarzm  zębowych. Badanie wyrostków i korzonków 
zęba u tw ierdza nas również w przekonaniu, że 
w jarzm ie każdem bywa po sześć słupków zębnych, 
filarów (trzy  na ściankę i trzy  na łuk), tak, że ząb 
złożony ssaków składa się z 24 elementów składo
wych pierwotnych. Odpowiednie okazy zębów róż
nych znakomicie popierały słowa mówcy, k tóry  
prócz tego znalazł i przedstaw ił piękne dowody 
swych tw ierdzeń w dawniej w ydanych dziełach 
odontologicznych, na rysunkach autorów, bronią
cych odmiennych zupełnie zapatryw ań. Prof. D. 
przeszedł następnie do uzębienia człowieka, wyka
zał, jak  ilość zębów stopniowo m alała i dalej ma
leje i przedstaw ił przypuszczalny szemat uzębie
nia dalekich naszych potomków. Na poparcie tej 
swojej teoryi uczony profesor nadm ienił, że udało 
mu się znaleść czaszkę dziecka z trzem a (zam iast 
dwoma) zębami siecznemi, có jes t niesłychanie cie
kawym objawem szczątkowym, powrotem do sta
nu uzębienia u zwierząt.

Dr J . Nusbaum (W arszawa) podał pewne szcze
góły z rozwoju ja j owadu zwanego majówką (Me- 
loe majalis). Ja ja  tego  owadu rozwijają się w cią
gu dni trzydziestu, mogą więc stanowić w yborny 
m atery ja ł d la  przeglądania kolejnych przekształ
ceń em bryjologicznych, gdyż wiek każdego ja ja  
najdokładniej oznaczonym być może.

Doc. d r H. W ielowieyski (Lwów), który  pierw 
szą swą samodzielną pracę poświęcił narządom  
świecącym świetlików naszych czyli robaczków 
świętojańskich, przedstaw ił na sekcyi rzecz „o świe
ceniu owadów11, opartą na  w spaniałych okazach 
południowo am erykańskich. Pan W. na tych  egzo
tycznych owadach potw ierdził dawniejsze swe spo
strzeżenia.

Prof. J . Petelenz (Lwów) w bardzo kró tk im  cza
sie przedstaw ił aż trzy kom unikaty, dotyczące po
szukiwań nad budową zwierząt: 1) okazał czaszkę 
zająca z nienorm alnem  zazębieniem  szczęki dolnej 
i wykrzywieniem szczęki górnej, 2) objaśniał układ 
nerwowy u drętw ika elektrycznego, którego ślicz
ny  p re p a ra t umieścił na wystawie przyrodniczej 
i 3) oznajm ił o ciekawym bardzo pasorzycie, zna
lezionym  we krw i traszki, najzupełniej podobnym 
do wydłużonego ciałka krw i i odpowiednio zabar

wionego. Budowa tego ustroju, zagadkowa wedle 
podanego opisu, niepozwalająca na  zaliczenie da
nego pasorzyta do któregokolwiek szeregu zwie
rzęcego, dała powód do ożywionej dyskusyi, k tórą 
pod naciskiem spóźnionej pory dopiero przerwano.

Prof. L. W ajgiel (Lwów) mówił o żmijach gali
cyjskich, które skrzętnie i gorliwie zbierał w cza
sie licznych swych po kraju  wycieczek.

(c. d. nast.').
J .N .

KBONIKA HAŁfKGWA*

FIZYKA.

—  Przechodzenie prądu elektrycznego przez siarkę.
Siarka, k tó ra  w zwykłej tem peraturze jes t bardzo 
złym przew odnikiem  elektryczności, przeprowadza 
ją  w yraźnie w tem peraturze w rzenia, jak  to oka
zało doświadczenie D utera. Do ru ry  szklanej, 
umieszczonej w kąpieli piaszczystej, wprowadzono 
siarkę krystaliczną i utw ierdzono w niej e lek tro 
dy złote, tak, że nigdzie szkła nie dotykały. S iar
kę tę w trącono w obieg prądu, którego natężenie 
oceniano zapomocą woltam etru napełnionego siar
czanem miedzi. Dopóki siarka nie wrzała, nie do
strzegano żadnego zjawiska; skoro jednak, przez 
ogrzewanie kąpieli piaszczystej dosięgła tem pera
tu ry  w rzenia, w w oltam etrze nastąpił roskład, 
a z ilości wydzielonej m iedzi oceniono, że natęże
nie p rądu  wynosiło około '/sooo am pera, co stano
wi już w yraźną ilość elektryczności przez siarkę 
przechodzącej. (Comptes rendus).

8. K.

METEOROLOGrlJA.

—  Ulewa z dnia 2 na 3 S ierpnia r. b. należy rzeczy
wiście do wyjątkowych u nas. Pisma codzienne 
przepełnione są opisami szkód, jakie woda lub ude
rzenia piorunów sprowadziły. Jak  dąlece opad wo
dy by ł wyjątkowym, dosyć jest przytoczyć tę oko
liczność, że w ciągu doby od godz. 9-ej wieczorem 
dnia 2 do godz. 9-ej wieczorem dnia 3 spadło wo
dy z deszczu przeszło 69 m ilim etrów  czyli blisko 
trzy cale, z których na samą noc z dnia 2 na 3 
przypada blisko 65 milim etrów  (64,8 mm). Ponie
waż średni nasz opad roczny wynosi około 600 m i
limetrów, przeto ilość wody spadłej w ciągu w y
m ienionej doby stanowi dziewiątą część zwykłej 
ilości wody, spadającej w ciągu całego roku. Całe 
nasze gospodarstwo, przystosowane mniej więcej 
do 000 m ilim etrów  rocznego opadu, musiało oczy
wiście ciężko odczuć tak niespodzianie spadłą m a
sę wody. Nie jest to wszakże opad największy, 
jak i się w ciągu doby u nas przytrafił. Dnia 18 
L ipca 1851 roku spadło wody w ciągu jednej do
by 87 m ilim etrów  i to był najwyższy opad wody 
notow any u nas od r. 1826. Dnia 7 L ipca 1857
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roku w ciągu jednej godziny spadło 33,4 milime
tra . Podług wiadomości nadeszłych dotąd z in 
nych stacyj meteorologicznych z ubiegłych dwu 
tygodni, nigdzie tak  wysoki opad nie zdarzył się, 
jakkolwiek dochodził do 60 mm w ciągu 24 godzin. 
Zresztą nie wszędzie w tych  samych dniach miały 
miejsce tak  wielkie ulewy i burze. W południo
wych stronach kraju  w d. 26, 27 i 28 Lipca były 
conajm niej takież same ulewy, jakie  się powtórzy
ły i w zeszłym tygodniu d. 1 i 2. Do tych osta
tnich dołączyły się jeszcze w wielu miejscach na 
południu i grady.

Przy tej sposobności przypom nim y czytelnikom 
naszym niektóre liczby, w yrażające ilości spada
jącej wody w innych miejscach. Świeżo zacho
wane w pam ięci naszej szczegóły ostatnich ulew 
dadzą nam możność łatwiej uprzytom nić sobie w ra
żenia i skutki, jak ie  spraw iają wielkie opady wód 
atmosferycznych.

Europa środkowa z bardzo nielicznemi w yjątka
m i odbiera z atm osfery rocznie średnio warstwę 
wody, grubą na 50 do 80 centym etrów  (20 do 32 
cali). Otóż już te wszystkie miejsca, w których 
opad roczny dochodzi lub przenosi 70 centym e
trów, m iewają od czasu do czasu po 100 i więcej 
milimetrów wody na dobę. Największy opad dzien
ny w Niemczech przytrafił się na  Brockenie i w y
nosił 124 mm. W  Alpach tak  austryjackich jak  
i szwajcarskich notowano bezporównania większe 
ilości opadu dziennego, przenoszące 200 mm; brzegi 
morza Adryjatyckiego, oraz włoskie i francuskie wy
brzeża morza Śródziemnego równe i większe m ają 
opady.

Lecz największe opady na całej kuli ziemskiej 
mają miejsce w Indyjach W schodnich, w Cherra- 
pungi (u południowego stoku gór Khassia). Z po
wodów czysto miejscowych, których tutaj p rzy ta 
czać nie będziemy, przy panowaniu monsumu po
łudniowo-zachodniego spadają tam  z atmosfery n ie 
zmierne ilości wody. W  r. 1861 spadło 23000 mm 
(czyli blisko 40 łokci) wody, z k tórych  w samym 
Lipcu przeszło 9300 mm. Dnia 14 Czerwca 1876 r. 
spadło tam że 1050 mm i to jes t największy opad 
dzienny, jak i dotąd na pow ierzchni ziemi obser
wowano. W  ciągu ostatnich la t piętnastu  było 
w tej miejscowości 14 dni, w których notowano 
opad wyższy niż 500 mm.

Wysokie te  opady są tak  czysto miejscowe, że 
już pobliskie okolice, jakkolwiek także wykazujące 
wysokie liczby, m ają jednak bezporównania m niej
szy opad. Z resztą  Indyje W schodnie, brane jako 
całość, przedstaw iają pod względem ilości spada
jącej wody atmosferycznej największą rozmaitość.

W. K .

CHEMIJA.

Chlorek azotu. Częste eksplozyje chlorku azo
tu  i nieszczęśliwe wypadki przy doświadczeniach 
z tym  związkiem były powodem, że ciało to dotąd 
nie zostało bliżej zbadanem . Obecnie Gatterm an 
przedsięwziął nad niem studyja, narażając swe ży
cie , by wyświetlić jego własności i skład prawdzi

wy. Z badań jego wynika, że chlorek azotu nie 
jes t tak  niebespiecznym i nie eksploduje tak  łatwo, 
jak  dotąd mniemano. Mechaniczne wstrząśnienia, 
tarcie, wywołują bardzo rzadko eksplozyje. Ope
rować z tem  ciałem  można dosyć wygodnie, un i
kając bespośredniego stykania się NC1S z ciałam i 
organicznemi, oraz działania prom ieni słonecznych. 
Na w arunek drugi dotąd nie zwracano najm niej
szej uwagi.

Chlorek azotu Gatterm ann otrzymywał w zwy
czajny sposób z salmijaku i chloru, według rów na
nia: NH4 Cl +  3C12 =  NCI3 +  3HC1.

W ten  sposób otrzym any produkt (przedstaw ia
jący olej, tonący w wodzie) był kilkakrotnie prze
m yty wodą i wystawiony na działanie prądu po
wietrza, a następnie osuszony chlorkiem  wapnia. 
W ielokrotne analizy przedstaw iają znaczne różnice 
w zawartości chloru i wskazują, że w ten  sposób 
otrzym any chlorek azotu nie jes t ciałem jedno- 
litem .

W celu więc otrzym ania ciała jednorodnego Gat
term an wystawiał surowy produkt chlorku azotu 
na półgodzinne działanie prądu chloru. W  ten 
sposób udało mu się otrzymać ciało o składzie 
NC13. Najważniejszym wynikiem badań G. jes t to, 
że bespośrednie działanie prom ieni słonecznych, 
wywołuje zawsze eksplozyją—roskład związku, gdy 
tymczasem działanie prom ieni św iatła magnezyjo- 
wego niezawsze wywołuje roskład natychmiastowy, 
trzeba czasem oświetlać kilkakrotnie, by wybuch 
nastąpił. Co do wpływu ogrzewania, to  chlorek 
azotu nagrzany do 90° nie przedstaw ia najm niej
szej zmiany, dopiero około 95° C następuje rap to 
wnie silny wybuch z kierunkiem  ku dofowi. Ob- 
serwacyje czynione były zapomocą lunety, usta
wionej w odległości 5 metrów od aparatu.

Rozdrażnienie nerwowe, spowodowane ciągłem 
wyczekiwaniem eksplozyi, szkodliwe działanie par 
chlorku azotu na oczy i płuca, jakoteż przykre 
i niewygodne w arunki obserwacyi (w stosownych 
rękaw iczkach i okularach), zmusiły G atterm anna 
na czas pewien do zaniechania tych badań. (Beri. 
Ber. XXI). Lud. Koss.

Książki i broszury nadesłane do Redakcyi 
W szechśw iata

J A K O  N O W O Ś Ć .
Dr Adam Prażmowski. O tworzeniu się zarodników 

u bakteryi.
Zygmunt Glogier. Skarbczyk. Zwyczaje doroczne. 

110 pieśni zwyczajowych.
Do nabycia w e wszystkich księgarniach.

O DPO W IEDZI REDAKCYI.
WP. Prenumeratorowi IW. „A rytm etyka11 B araniec

kiego, oraz, dla celów przez W Pana wskazanych, 
S. Kram sztyka „A rytm etyka handlowa, część ogól
na11. Co do alg iebry  polecamy wychodzącą obecnie 
przy Przeglądzie pedagogicznym „Algiebrę począt
kową".
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Niezwykłe wahania barometru w ciągu dni 1, 2 i 3 Sierpnia r. b.
Pomiędzy różnem i nadzwyczajnem i zjawiskami, jak ie  przedstawiały burze w ubiegłym tygodniu, za 

sługują na szczególną uwagę niezw ykłe wahania barom etru w czasie i bespośrednio po burzach. W ahania 
te mogły być wykazane tylko przyrządam i samopiszącemi; powolność obserwaeyi bespośredniej na barom e
trze nigdy nie pozwoliłaby na uchwycenie wszystkich tych szybkich zm ian w stanie barom etru. Dla dania 
wyobrażenia naszym czytelnikom jakiego rodzaju były te zmiany, podajem y tutaj oddruk części kartki, zdję
tej z barom etru smnopiszącego R icharda, fuukcyjonującego na stacyi meteorologicznej przy muzeum prze
mysłu i rolnictwa. Na kartce  tej linije poziome oznaczają, m ilim etry, łuki idące z góry na dół oddzielają 
godziny i wskazują czas. Odstęp pomiędzy dwoma po sobie następującem i łukam i oznacza dwie godziny; 
jeden grubszy łuk z lite rą  M  u góry oznacza pófeioc, drugi z liczbą XII oznacza południe. Część kartk i, jaką  
przedstaw ia nasz rysunek, wykazuje w każdej chwili stan barom etru  w dniu 1, 2, 3 i 4 b. m. co pokazują n a 
pisy na w ierzchu kartk i. L inija krzywa, przecinająca tak  linije poziome, jakoteż i pionowe, jest, wiernym 
obrazem stanu ciśnienia pow ietrza w każdej chwili. Nie przedstaw ia ona jednak wysokości barom etru spro
wadzonego do zera tem peratury; aby tę redukcyją wykonać, należy dla każdego takiego barom etru użyć oso
bnego wzoru. Stan barom etru np. d. 1 o godz. 8 ej wiecz. (zredukowany do zera) był 748,5 mm, w 40 minut 
później był 750,0 mm, w 20 m inut później 749,5 mm i t. d. Cały stan wahający barom etru w ciągu burz tych 
dni jes t w iernie na rysunku  przedstawiony; rysunek ten  samo pióro barom etru zrobiło. Z niego widzimy, 
że wahania barom etru  w ciągu pięciu m inut dochodziły do 1 */-2 m ilim etra, a w ciągu kwadransa do dwu m i
limetrów. U derzający jes t także gwałtowny spadek i następnie szybkie podnoszenie się barom etru dnia 3 
o godz. kw adrans na drugą po południu. W tej chwili przypadł najniższy stan barom etru, wynoszący 
737,0 m ilimetrów po zredukowaniu do tem pera tu ry  0°. Z rysunku widzimy wyraźnie, jak  gwałtowne wzbu
rzenie atm osfery ujaw nia się w nagłych przeskokach barom etru; stopniowe, bez przeskoków, podnoszenie się 
barom etru  d. 4 znamionuje uspokojenie atm osfery. W. K.

S I E R P I E Ń ,
f vSrodć 2 ’ Czwartek 3 f P ią te k  Sohot*

E u l e t y  n  m e t e o r o l o g i c z n y
za tydzień od 1 do 7 Sierpnia 1888 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przem ysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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K ierunek w iatru
Suma
opadu

U w a g i .
7 r. 1 P- 9 w. 7 r. l p . 9 w. Naj\v.|Najn,

1 52,4 51,4 49,5 19,7 22.0 19,6 23,4 15,0 73 N,EN,NW 4,3 Wiec?, burza z’d. ulew.
2 49,2 49.3 45,9 17,3 20,2 19,0 21,0 16,0 90 E .EN .N E 8,9 W n. i r. d., wiecz. d. ul. i b.
3 42,2 37,1 39,9 17,8 23,3 18,2 22,8 16,0 84 S,S,SW 69,4 Wn. d. ul. cały dz. b. w. i gr.
4 39,2 48,1 51,1 11,4 16,3 13,1 17,2 9,8, 74 W,WN,WS 8,3 Całą noc i dz. deszcz z wich
5 49.6 49,0 46,6 12,0 20,6 17,0 22,0 10,0 63 WS,S,S 0,0 Rano mgła.
b 45,4 46,1 48,7 14,6 22 3 15,6 22,4 11,1 1 60 SE.S, W 0,0
V

fi

50,2 50,4 52,1 15,2 20,7 16,2 21,8 12,0 69 N,N.N 0,4 Popoł. b. odl., wiecz. deszcz

Średnia 47,3 17,4 73 91,3
UWAGI. K ierunek w iatru dany je s t dla trzech  godzin obserwacyj: 7-ej rano, 1-ej po-południu i 9-ej 

wieczorem, b. znaczy burza, d. — deszcz.

TREŚó. O ochronie kotłów parowych od osadów, podał T. R. — Cuda dna morskiego w akw aryjum  poko’ 
jow em , przez Józefa Nussbauma. — O ferm entach nieorganizow anych, napisał M aksymilijan Flaum . — 
Spostrzeżenia nad burzam i, przez W. IC. — V zjazd przyrodników  i lekarzy polskich. Sprawozdanie z po
siedzeń sekcyjnych, przez J. N. — Kronika naukowa. — Książki i broszury nadesłane do redakcyi Wszech
św iata. — Odpowiedzi Redakcyi. — Niezwykłe w ahania barom etru w eiągu dni 1, 2 i 3 Sierpnia r. b. —

Buletyn m eteorologiczny.

W ydawca E. Dziewulski. R edaktor Br. ZnatowiC7 .

flosFCJtBO HcBsyjreio. B a r a n i .  29 liraa  1^88 r. D ruk Em ila fkiwskiego, W arszawa, IL jr ie l ta  26.


