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Ze świata morskiego.
W yjątek z mowy prof. Lacaze-Duthiersa, wygło

szonej w Tow. francus. dla postgpu nauk ')•

Chcąc w zakresie godzinnej pogadanki 
mówić o niezmierzonem państwie, zamiesz- 
kującem głębie ocea
nu, zmuszony jestem  
ograniczyć się na w y
braniu kilku dziwnej 
postaci istot, żyjących  
w niemniej zadziw ia
jących warunkach bi- 
jologicznych, niema- 
jących nic an ic wspól
nego z tem, co w i
dzimy każdodziennie 
naokoło siebie, a któ
rych dzieje, pomimo 
niew ielkich danych j a- 
kie posiadamy, zdol
ne będą obudzić zaję
cie i ciekawość s łu 
chaczów. Szczęśliwym  
będę jeśli mi się uda 
uchylić chociaż rąbek 
zasłony, pokrywają
cej cudowny obraz ż y 
cia w głębiach morza.

Peyrandeau,natura- 
lista, podróżnik fran-

' )  Revue Scientifiąue, 
1888 r., Nr 6. Fig. 1. Cerianthus.

cuski, którego badania są w wielkiej cenie 
u zoologów z przyczyny swój sumienności, 
pow iedział na początku książki swojej o Kor
syce: „Przekonałem się w moich podróżach, 
że nie potrzeba zwiedzać nowych światów  
lub w najodleglejszych zakątkach starego 
szukać przedmiotów do badań b io lo g ic z 
nych, jest ich pełno i blisko nas, tylko do

tąd były one przed 
nami zakryte”. P ey 
randeau miał słusz
ność. To też i my nie 
opuścimy n a s z y c h  
mórz europejskich, co- 
naj wyżej zwiedzim y  
pobrzeża A lgieryi lub 
wpadniem y na wyspy  
Balearskie.

Jeśli podczas prze
chadzki na wybrzeżach 
morza lub kanału La 
Manche, idąc za od- 
pływającem morzem, 
dojdziemy do skały  
nieco w y d r ą ż o n e j ,  
przed którą nagrom a
dzone są licznie dro
bne i puste muszelki 
bardzo czyste, gdzie 
nadto ziarnka piasku 
są zupełnie oczyszczo
ne ze wszelkiego mu
łu , bądźmy pewni, że 
tam pod kamieniami 
znajduje się żarłocz
ny mieszkaniec, który 
opróżnił te wszystkie
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skorupki i którego energiczny oddech, 
sprowadzając silne prądy powietrza, oczy
ścił zupełnie pow ierzchnię ziemi.

Marynarz, szukający przynęty dla ryb, 
nie myli się wcale na widok takich musze
lek i takiego piasku, zapuszcza on swoję 
wędę pod skałę i w yciąga z pod niej ośmior
nicę (Octopus). Jestto „polip A rystotele
sa", zw ierzę o bardzo długich i dość lic z 
nych nogach.

W idzim y tutaj osiem długich ramion, 
opatrzonych nieprzeliczonem i bańkami, za- 
pomocą których zw ierzę przyczepia się do 
otaczających go przedm iotów. Ż yw y p rzy
biera najrozmaitsze barwy, gdy się do niego 
zbliżam y, m ieni się kolejno barwami bru
natną, czerwonawą i białą, zdaje się ble
dnąc i czerwienić, stosownie do odbieranych  
wrażeń.

W  wodzie zakrywa się przed wzrokiem  
ludzkim , wyrzucając z siebie strumień czar
nego płynu, tworzącego w koło niego obłok  
ochronny. Gdybyśm y chcieli pochwycić go  
gdy pełza po żwirowatem  dnie w ody, za
rzuci ramiona swoje w tył, okręci je  koło  
ciała, a czepiając się bańkami w szystkiego  
co napotka, zamienia się w kulę nasadzoną 
taką rozmaitością przedm iotów, że się staje 
niem ożliwym  do poznania.

Przypatrzyw szy mu się bliżej, zobaczym y 
pośród ramion rodzaj jakby dzioba papugi, 
potężną broń przeciw ko drobnym istotom, 
na które napada. W  środek właśnie tej ko- j  
rony, utworzonej ze swoich nóg czyli ra
mion, zapędza w szystkie swoje zdobycze, 
tam olbrzym ie dwa zęby je  rosszarpują, 
a biedne ofiary, przytrzym yw ane siln ie bań
kami, nie mogą się stamtąd wydobyć.

Szczególne to stworzenie, ośmiornica, po- j  

siada g łow ę uwieńczoną koroną o długich J  

promieniach otaczających gębę i przenoszą
cych o w iele rozmiary w łaściw ego'ciała , 
stosunkowo m ałego. N a głow ie w idzim y  
oczy olbrzymie, wynoszące jednę dziesiątą 
długości całego ciała; wobec tego, nie b ę
dziem y się dziw ili, że ośmiornica ma wzrok j  

niezm iernie bystry i przenikliwy. M usimy 
użyć tutaj porównania, które nam pozwoli 
lepiej zrozum ieć ten dziw ny organizm .— 
W yobraźm y sobie nasze ręce i nogi w lic z 
bie podw ojonej, roschodzące się wokoło

głow y i zginające się około naszej szyi, 
a będziem y m ieli tym sposobem naszyjnik  
podobny do ośmiornicy i zrozumiemy zna
czenie nazwy głow onogie, którą Cuvier na
dał tak słusznie tym dziwnym zwierzętom; 
z głow y bowiem zdają się roschodzić ich 
nogi. Jeszcze inne możemy zrobić tutaj 
porównanie. Oto wokoło gęby jest korona 
promienista, ruchoma, utworzona z długich  
ramion, pod którą w isi ciało kształtu wor
kowatego. U  mięczaka głow onogiego zw a
nego łodzik  (Nautilus) ciało jest bardzo 
skom plikowane. N ie chcę nawet zaczepiać 
tego przedmiotu, ale ponieważ ramiona ota
czające gębę, ułożone w postaci korony, spo
tykają się na każdym prawie kroku pom ię
dzy zwierzętam i morskieini, niestanowiąe 
żadnej hom ologii, która byłaby niem ożliwą  
do wykazania, pragnę tylko wskazać cho
ciaż ten przyrząd ogólny i przyjąć go jako  
punkt wyjścia, z powodu podobieństwa ze 
w nętrznego, jakie przedstawia ze zw ie 
rzętami, które będziemy rospatrywać po
niżej.

Oto rzuca nam się w oczy holoturyja czy
li ogórek morski, o ciele czarnem wydłużo- 
nem, nad którem sterczy niby kitka piór 
ułożonych w okółek, których wdzięczne 
kształty przypom inają delikatnie a gęsto 
rozgałęzione łodyżki roślin. Pośrodku tych 
ramion gałęzistych jest gęba. Ciało w y
dłużone, okrągłe, jest pokryte szeregami 
rurek długich, przezroczystych, zakończo
nych banieczkami, zapomocą których holo
turyja może łazić po gładkich ściankach 
naczynia. W  akwaryjach często możnai w i
dzieć w ielkie holoturyje czarniawe, które 
w ypełzają na powierzchnię w ody i kołyszą 
lekko na falach swoje ramiona, istne g a łę 
zie ożywione.

Organizm holoturyi jest mniej skom pli
kowanym  aniżeli ośmiornicy, więcej jednak  
złożonym  od aktynij, ukwiałów czyli ane
m onów morskich, których barwy są zaró
wno świetne jak rozmaite.

Z w ierzęta te są bardzo rospowszechnione 
w morzach. Uosabiają one temat, na który 
przyroda snuje z lubością nieskończoną roz
m aitość form. M ożemy je  sobie w yobrazić 
w kształcie worka prostego, służącego za 
żołądek, do którego prowadzi otwór gębo
wy, otoczony mackami czyli czułkam i, uło-



żonemi na podobieństwo promieni korony, 
a będącemi w ustawicznym  ruchu.

Macki te czyli ramiona, szukają n iedo
strzegalnej prawie zdobyczy, którą, dla po
żarcia wpędzają w środek swojej korony.

Figura 1 przedstawia jednę z tych form 
bardzo rzadką. Jestto Cerianthus, złow io
ny w Banyuls '); ramiona jego niezliczone, 
bardzo wydłużone, niezm iernie ruchliwe, 
mają piękną szmaragdową barwę. U  roz
maitych osobników ramiona zmieniają k o
lory, jako też naturę swroję i sposób uło
żenia.

Ta szczególna aktynija mieszka w rurce 
utworzonćj w koło niej z pilśniowatej tka
niny, powstałej przez w ydzieliny własnego  
jej ciała. Otwiera się czyli rostacza swoje 
luźne ramiona tylko wieczorem lub nocą. 
Nie można sobie wyobrazić piękniejszych  
kwiatów nad te, które się rozwijają każdego 
wieczora w szczelinach skał i nie głęboko 
pod powierzchnią wody, wzdłuż północnego 
brzegu portu Mahoń.

Nie będzie to wcale przesadą gdy pow ie
my, że z chwilą zachodu słońca, skały pię
knego portu Minorki kwitną formalnie, ro
biąc wrażenie koszów przepełnionych kw ia
tami. D latego też zapewne mieszkańcy 
Mahonu nazwali Cerianthus kwiatem mo
rza.

Załączony rysunek daje nam słabe tylko 
pojęcie o tem zwierzęciu, a w łaściw ie o jego  
kształtach, bo nigdy o barwie; jestto rysu
nek zdjęty z natury wieczorem w Mahoń. 
Zwierzę samo jest wspaniałe; ramiona jego  
mają prążki fijoletowe, purpurowe, zielone  
i żółte takiej świetności, że najbogatsza pa
leta m ogłaby ich pozazdrościć.

K iedy już jesteśm y na M inorce, niech mi 
wolno będzie zwrócić uwagę na cudownie 
piękny port, którego wody głębokie a spo
kojne, dostarczają przyrodnikowi n iew y
czerpanych bogactw.

Istnieje przysłowie na Minorce, które do
brze maluje tę uprzywilejowaną miejsco
wość. „Morze Śródziemne ma trzy nieza-
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*) Banyuls nad  morzem jes t to pracow nia zoo
logii doświadczalnej, założona staraniem  prof. La- 
caze-Duthiers. Obacz W szechświat t. IV str. 449.

(Przyp. tłum.).

739

wodne porty: miesiąc L ipiec, Sierpień i port 
M ahoń”.

Gdybym był hiszpanem, nalegałbym na 
mój rząd, żeby stworzył pracownię zoolo
giczną międzynarodową w tym niezrów na
nym porcie, który jest prawdziwem akwa-
i-yjum, można bowiem z niego czerpać isto
ty żyw e, właściwe wielkim  głębinom lub 
żyjące w wodach gorących, czyste i piękne, 
łatw e do wydobycia, bo port jest wszędzie 
doskonale zasłonięty.

Powróćm y do naszych anemon. Cieka
wą jest niezmiernie prawidłowość, z jaką  
zawsze występuje u nich liczba ramion ota
czających gębę. Może ona być bardzo zna
czną jak  u Cerianthus, ale zawsze będzie 
wielokrotną z 6. Zatem może być liczba  
ramion 6, 12, 24, 48, 96 i t. d., albo też nie
zmiennie zostaje ograniczoną do ośmiu. 
Zobaczymy poniżej niektóre z tych typów.

Jeśli pokażę ten długi pręcik pokrzyw io
ny, nikt z moich słuchaczów napewno się 
nie domyśli, że tam może być coś podobne
go do zwierzęcia. Jest on lekki, twardy, 
podobny do czarnego drzewa, z powodu  
tych właśnie przymiotów służy on ludom  
wschodu na wyroby różańców, których pa
ciorki bezustanku przesuwają, modląc się 
do proroka, jak mówią jedni, lub chcąc się 
rozerwać w ciągłej ospałości, jak utrzym u
ją inni.

Proszę w myśli przyoblec ten pręcik  
warstwą tkanki miękiój, delikatnej, żółta
wej i umieścić na nim w pewnych odstę
pach maleńkie anemony czyli aktynije, po
dobne do tej, którą widzieliśm y, mające po 
12 lub 24 ramion, wszystkie jedne do dru
gich przybliżone, a będziemy m ieli pojęcie 
o stowarzyszeniu czyli kolonii, którą przed
stawia rysunek Gerardii (fig. 2). Ta kolo- 
nija, to stowarzyszenie, w ytw orzyło war
stwy gałązki, podobnej do czarnego drzewa, 
która jest tylko szkieletem, podporą całej 
kolonii.

W eźmy teraz inny przykład, gdzie liczba 
ramion osiem niezmiennie występuje i sta
now i cechę bardzo licznej grupy zwierząt.

N ie można dobrać lepszego przykładu  
nad koral czerw ony, Coralium rubrum  
fig. 3, który jest grupą czyli koloniją zw ie
rząt wox-eczkowatych, o otworze ust otoczo
nym ośmiu ramionami (czułkami) piórko
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wato postrzępionemi; oddzielne zwierzęta  
przedstawiają, się tutaj jako białe kw iaty  
na czerwonej rozgałęzionej łodydze, której 
kolor i cenne własności postaw iły ją  w rzę
dzie bardzo drogocennych przedm iotów. 
Zwierzęta złączone w koloniją. korala czer
w onego, które rozw in ięte, powysuwane, 
przedstawia fig. 3, tak przypominają grupę 
kwiatów, że gdy P eyssonnel odkrył że to są 
niezawodne zw ierzęta, im ię jego  niektórzy  
uczeni chcieli zataić wobec akademii, ażeby 
m łodego badacza nie skompromitować, tak 
dziwnem  wrydało im  się to spostrzeżenie. 
Nie m ogli oni przypuścić, żeby można 
um ieszczać m iędzy zwierzętam i drobne, bia
łe kw iateczki, które dawniejsi botanicy sta
nowczo liczy li do rzędu roślin kamiennych.

on jedyną formą posiadającą tak piękną 
barwę; wiele innych polipów jest także 
świetnie zabarwionych, najczęściej barwą 
ciemnoponsową. Polipy właściwe czyli tak 
zwane korale, wytwarzają twarde podpory, 
zw ykle wapienne, zwane polipnikami czyli 
koralowinami, których rysunki spotykają się 
we wszystkich książkach naukowych. Są 
to wszystko szkielety rozmaite i piękne, ale 
niemogące dać pojęcia o istotach, które je  
w ytw orzyły. Najobficiej zamieszkują te 
polipy morza ciepłe. Już nawet na w y 
brzeżach A lgieryi tworzą rąbki wspaniałej 
barwy pomarańczowej; w Mahoń spotyka
my je  kwitnące kępami, a dopiero praw 
dziwie królują na oceanie W ielkim  i In d yj
skim. Tam tworzą sławne „W yspy kora- 
low e“ niesłusznie tak nazwane, bo do budo-

Fig. 2. Gerardia.

W  koralu czerwonym  mamy coś podobnego 
co i w Gerardii, jestto  stow arzyszenie n ie 
skończonej liczby m ałych aktynij ośmio
ramiennych, siedzących prawie jedna przy  
drugiej, a rozmnażających się przez pącz
kowanie. Te łodygi twarde, czerwone lub  
różowe, o powierzchni w ygładzonej, dla 
której właśnie są tak poszukiwane przez 
jubilerów , są tylko dopiero podstawą, szkie
letem czyli polipnikiem  (koralow iną), wy- 
tvvoi'zonym przez wielką liczbę połączo
nych razem  zw ierząt, zwanych polipami.

N azyw ają polipam i czyli koralami ośmio- 
czułkow em i istoty, należące do tej wielkiej 
grupy, na czele której stoi koral. N ie jest

Fig. 3. Coralium rubrum .

wy ich nie wchodzi ani odrobinka koralu 
prawdziwego (Coralium rubrum). W yspy  
koralowe są otoczone opaskami barw naj
świetniejszych, już to ciemnych, już z bla
skami metalicznemi lub aksamitnemi, nada- 
jącemi ich zdradzieckim skałom pozór pra
wdziw ych ogrodów kołyszących się na fa
lach. P olipy te, o ramionach czyli czuł- 
kach tak delikatnie pow ycinanych, pokry
wające polipniki, są również aktynijami 
podobnemi do tych, które w idzieliśm y po
wyżej.

N ie jestem  w sta n ie  opisać wrażenia, ja 
kiego doznałem , w7idząc poraź pierwszy ga
łązkę D endrophyllia, wydobytą świeżo z g łę 
bi morza przez poszukiwaczy korali w oko
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licach K orsyki. Morze było niespokojne, 
chociaż pogoda była wspaniała; okręt prze
znaczony do łow ienia w ielorybów, na któ
rym dostałem się w sam środek flotylli po- 
ław iaczów  korali, mocno ścieśnionej, źle 
mnie usposobił do obserwacyj. A le  widok  
wspaniałej łodygi, której wszystkie k ieli
chy otwarte, strojne były anemonami jasno- 
żółtej barwy z odcieniem pomarańczowym, 
silne przeciwieństwo jakie ta barwa stano
wiła z pięknemi błękitnem i falami morza 
Śródziemnego, był dla mnie tak nowy i tak 
pociągający, że wobec niego musiałem za
pomnieć nawet o dręczącej mnie chorobie 
morskiej. Jeśli wrażenie, jakiego doznałem, 
jest tak silnem  na naszych morzach, o ileż 
potężniej musi ono działać na tych podróż
nych, którzy się znajdują w ojczyźnie po- 
lipników , na oceanie W ielkim , gdzie mogą 
dowolnie wzrok nasycać widokiem tych  
skał przem ienionych w krzaki kwitnące 
i ożywione.

Istnieje jeszcze inna grupa zwierząt, k tó
rych kształty są niemniej zadziwiające. R y
sunek zaledwie słabe może dać o nich poję
cie. N iektóre z tych istot przypływają zbi- 
temi masami aż do brzegów Banyuls. Gdy 
wiatr i morze sprzyjają, z głębin dalekich  
nadpływają w stęgi tak przezroczyste, że 
tylko domyślać się można ich konturów.—  
Brzegi tój wstęgi mienią się bezustannie 
wszystkiem i barwami tęczy. Starożytni, 
przejęci pięknością tych ciekaw ych tworów  
m orskich,nazwali je  przepaską W enery, Ce- 
stum Yeneris. Im dłużej się je  widzi, tem- 
bardziej budzą zachw yt i podziw  z powodu 
swej subtelności i wdzięku. Brzegi ich są 
opatrzone cienkiemi listkowatem i pręcika
mi, które obniżając się i podnosząc bez
ustannie, zdają się przebiegać od jednego  
końca do drugiego tej długiej wstęgi. Ros- 
kładają one także światło, a w szystkie bar
wy tęczowe pojawiają się kolejno, znowu  
gasną i znów się zapalają, przepływając 
wzdłuż brzegów. Pręciki te wyglądają jak  
perły o milij ono wych barwach, przebiega
jące całą długość tój zaczarowanej przepa
ski. Niknące i powracające blaski tęczy są 
niepochwytne, dlatego w szelkie rysunki są 
niedokładne, bo chcąc zw ierzę to odryso- 
wać trzeba unieruchomić cudowny obraz, 

jaki daje „przepaska W en ery1* pływająca

w naczyniu napełnionem wodą czystą. N aj
lepiej można je  widzieć w  Banyuls, gdzie  
przy sprzyjających warunkach, z pełnego  
morza przypływają całe ław y „przepasek 
W enery“ i rozbijają się u stóp pracowni 
Arago.

Na wybrzeżach kanału La Manche od 
Roscoff do Dunkierki, spotykamy zamiast 
długiej wstęgi kule całkiem okrągłe, prze
zroczyste,* ciągnące za sobą dwie nitki ru
chome. W  wodzie można je  rospoznać ty l
ko po czterech podwójnych południkach, 
które ustawicznie tęczują. Są to Cydippe 
(Parowitek) lub Beroe, a ponieważ wszyst
kie zwierzęta morskie były porównywane 
do przedmiotów lądowych, więc i tym stwo-

Fig. 4. Turris.

rżeniom marynarze dali nazwę melonów  
morskich.

Z temi istotami o dziwnych formach, mo
rze wyrzuca często na brzegi meduzy, k tó
rych własności parzące dobrze są znane 
w kąpielach, gdzie nawet nazywają je  świerz- 
bą. F ig. 4 przedstawia nam właśnie taką 
meduzę zwaną Turris. Przypom ina ona 
dzwon, w którym serce jest zawieszonym  
wewnątrz żołądkiem. Ostatnie z w ym ie
nionych istot są w yłącznie morskie, p ływ a
ją  one bezustannie i nie przyczepiają się 
wcale do przedmiotów podwodnych.

Zobaczymy zaraz inne niemniej ciekawe 
istoty morskie, ale zanim do nich dojdzie
my, powróćmy jeszcze do naszego żwiru 
i szukajmy jeszcze pod kamieniami zalewa- 
nemi przez morze. Historyja jednego tył-



742 w s z e c h ś w ia t . Nr 47.

ko kamienia, znalezionego na wybrzeżach  
Roscoff, zajęłaby łatw o, sama przez się, całą 
naszę pogadankę, takie tam skarby zoolo- | 
giczne się znajdują.. N iektóre ze zwierząt 
z głębi mórz lubią się kąpać w świetle, inne 
znów kryją się w ciemnościach, dlatego też 
zoolog musi grzebać pod kamieniami, pod 
skałami i w jaskiniach.

D o zwierząt obierających sobie siedlisko  
pod kamieniami, należy robak Terebella  
obłoczkowa. Jeżeli ją  umieścić w słoiczku  
szklanym i oświecić św iatłem  elektrycznem  
przy pomocy reflektora parabolicznego, w te
dy widzieć można długie jej nitki porusza
jące się bezustanku w  rozmaitych kierun
kach. Dochodzą one chwilami prawie do j  

powierzchni wody, kurczą się, zwijają i zni- j 
kają chw ilow o. Terebella boi się światła, 
stąd pochodzą jej ruchy gw ałtow ne i nie
praw idłow e, gdy skierować na nią strum ie
nie olśniewającej jasności.

W łosy szanownych słuchaczek są piękne 
i misternie ułożone na głow ach, wyobraźmy 
sobie, że naraz stają się one czułe i ożywio
ne, że zaczynają się poruszać w rozmaitych 
kierunkach, a będziemy mieli wierny obraz 
terebelli. Głowa jej jest pokryta włosami 
kędzierzawem i, utworzonemi z n ieprzeli
czonych włókien ruchomych, mogących się 
wydłużać, skracać, czuć i wyciągać się da
leko, by chwytać przedmioty, które nawet 
mogą przybliżać do siebie. Jako schronie
nie buduje sobie terebella domek z ziarnek 
piasku i szczątków muszelek.

Ciekawy niezm iernie je st widok terebelli, | 
gdy zanurzona w plaskiem  naczyniu i w y
stawiona na działanie promieni słonecz
nych, znalazłszy w naczyniu w łaściw e dla 
siebie m ateryjały, zaczyna pracować nad 
swoją siedzibą. K ażdy pojedynczy włosek 
wyciąga się wokoło i chwyta ziarnko pia
sku lub okruch muszli, który umieszcza na 
grzbiecie. Pracując tak w ytwarza ona so
bie rurkę ochronną, kryjówkę, w której mo
żna ją  znaleść pod kamieniami, zasłaniają- 
cemi ją zarówno od silnych prądów morza, 
jak  i od nieprzyjaciół, a nadewszystko od 
zbytecznego światła.

D osyć ju ż  powiedziałem  o rozmaitości 
formy. Trudno byłoby nam ograniczyć się 
na tej drodze, najbujniejsza wyobraźnia nie

zdoła w tym razie odtworzyć rzeczywistej 
natury.

W reszcie, przy badaniu warunków b io lo 
gicznych, wr jakich żyją niektóre istoty  
m orskie, spotkamy jeszcze formy bardzo 
dziwne, a fakty niemniej nowe zadziwią 
nas tem więcej, że nie będą miały nic wspól
nego ani podobnego z tem wszystkiem co 
nas otacza i co w około siebie obserwu
jem y.

(dok. nast.).
A . S.

ŁOŻYSKA RZEK NASZYCH
w najnow szym  oEresie E ieoloiicznyin,

Przy układaniu mapy napływ ów  dyluw i- 
jalnych na polsko-litewskiej równinie na 
podstawie dat gieologicznych i hypsome- 
ti-ycznych doszedłem zupełnie niespodzia
nie do rezultatów, mogących zainteresować 
szersze koło czytelników  W szechświata. 
Chcę mówić o zm ianie łożysk rzecznych  
w najnowszej epoce gieologicznój w grani
cach pomiędzy wyżyną Sandomiersko-W o- 
łyńską, gdzie starsze skały na powierzchnię 
wychodzą, a brzegami Bałtyku,

Jest dzisiaj rzeczą stwierdzoną, że epok 
lodowych w północno-wschodniej Europie 
było dwie, przedzielonych długim okresem, 
podczas którego osiadły szeroko rospowsze- 
chnione w kraju naszym piaski dyluw ijalne  
i loss. W skutek tego posiadamy trzy g łó 
wne, na pierwszy rzut oka łatw e do rospo- 
znania poziomy w napływach lodowcowych: 
a) najniższy — glina lodowcowa dolna, na 
którój stoi np. W arszawa i K alisz, a sięga
jąca aż do podnóża Karpat; b) środkowy —  
warstwowane piaski, żwiry i loss; c) gór
ny — żółta glina dyluw ijalna, typowo ro
zw inięta na pojezierzu Prusko-Litewskiem ; 
ta ostatnia nie przekroczyła w yżyny Sando- 
m iersko-W ołyńskiej.

Poniew aż powierzchnia kraju od podnóża 
gór Świętokrzyskich i płaskowyżu W ołyń
skiego do B ałtyku przedstawia równą pła-
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szczyznę, przeto trzy warstwy dyluwijalne  
wyżej wymienione, ułożyły się poziomo je 
dna nad drugą, tworząc powłokę gi'ubą na 
200 metrów.

Po ustąpieniu topniejącego lodowca, w o
dy w olbrzymiój masie spływające od jego  
podstawy, nieznajdując dostatecznego od
pływ u w wąskiem łożysku Dniepru, ochro- 
nionem przez twarde skały granitowe, w y
żłobiły sobie kolosalne koryto w kierunku 
wschodnim, które, opierając się o wyżynę 
W ołyńsko-Sandomierską objęło całą nizinę 
Polesia, H rubieszowskie, Podlaskie, oraz 
całą północną część Królestwa, na szero
kość sięgając od Skierniew ic do Mławy.

Ten kanał głów ny przyjm ował od połu
dnia rzeki dzisiejszego systemu Prypeci 
i W isły  —  Ster, H oryń, Bug, W isłę, Raw
kę, dalej wpadały do niego kolejno Warta, 
Odra, cała zaś masa tych wód wpadała do 
morza Północnego.

Gdy jednak napływ wody z lodowca 
ustał wskutek jego stopnienia, kanał, w yżło
biony miejscami do 200 metrów głęboko, 
wysechł, rzeki doń niegdyś wpadające za
częły sobie własne łożyska w jego korycie j  

żłobić, powstał szereg piaszczystych wysp, 
m ielizn, płytkich kanałów, jezior wreszcie 
takich jak np. Gopło.

W tem pierwszem stadyjum podyluwijal- 
nem W isła zajmuje łożysko, ściśle przylega
jące do południowego brzegu wyżłobionego 
przez wody dyluw ijalne kanału. Od da
wnego ujścia swego przy Piasecznie zw ra
ca na lewo, od Łow icza wpada w teraź
niejsze koryto Bzury, od K oła łożyskiem  
W arty wpadając do Odry z nią razem przez 
Berlin do E lby.

W  tym samym okresie Bug w dalszym  
swym biegu płynął korytem W ieprza.

W późniejszem stadyjum W isła wchodzi 
od W arszawy w swoje obecne łożysko, do- I 
szedłszy wszakże pod Toruniem  do północ
nego brzegu kanału płynie na zachód do 
Odry łożyskiem  Noteci. W  starem łoży
sku wiślanem płynie Bzura na wschód i W i
dawka na zachód. W arta zaś od D zia ło 
szyna przez Złoczew i W ieluń wpada w te
raźniejsze łożysko Prosny.

W  stadyjum ostatniem następuje załama
nie od Torunia pod prostym kątem na pół
noc, a co ciekawsze, że jednocześnie wszy-

! stkie rzeki polskie i litewskie w granicach 
równiny nadbałtyckiej zwracają się również 
na północ, płynąc odtąd korytem najbliżej 
ku północy położonej rzeki, bez w zglę
du na jej wielkość. Praw idło to tak jest  
ogólnem, że jedna tylko W ilija, mająca ło
żysko wyjątkowo głębokie i wyżłobione 
w znacznej części w utworach starszych, 
kierunek pierwotny zachowała, wszystkie 
zaś inne skręcały na północ.

Przejrzyjm y je po kolei:
Bug skręca od Chełma na północ, wpada

jąc do doliny-M uchawca pod Brześciem.
Narew, płynąca pierwotnie łożyskiem  

Nurca skręca od Suraża na północ aż do 
wpadnięcia do koryta Bobrzy.

Niemen pierwotnie doliną Bobrzy płyną
cy, zwraca nagle na północ, wpadając na
przód w dolinę Pregla czy W ilii i razem 
z W iliją później przesuwa się jeszcze bar
dziej na północ w teraźniejsze swoje ło 
żysko.

W arta robi wyłom pomiędzy Osiakowem  
i Burzeninem, wpadając w koryto W idawki, 
podczas gdy jój własne łożysko zajmuje 
Prosną.

Prawidło zatem, jak widzimy, żadnym  
nie ulega wyjątkom, fakt zaś sam znajduje 
proste wyjaśnienie w stopniowem  obniżeniu 
pobrzeża Bałtyckiego, wskutek czego wody 
dawniej na wschód płynące, ku północy  

! zboczyć musiały.
D r Józef Siem iradzki.

DLACZEGO

drzewa leśne nie zawierają azotanów?

Wiadomo, że głównem  źródłem pobiera
nia azotu przez rośliny są połączenia azoto
we gruntu, mianowicie sole saletrzane, któ- 

| re tworzą się ze zw iązków  amonijakalnych, 
| powstających przy gniciu szczątków orga- 
j nicznych humusu. Badania Schloesinga 
| i Muntza, potwierdzone pi'zez W arringtona, 

wykazały, że powstawanie saletry w grun- 
I  cie i w pokładach saletrzanych, zwłaszcza
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zaś utlenianie tworzącego się przy gniciu  
szczątków organicznych am onijaku na kwas 
azotny, zależy od pew nych m ikroorganiz
mów, budową swą zbliżonych do M ycoder- 
ma aceti, bakteryi, wywołującej fermenta- 
cyją octową. W  braku tych mikroorganiz
mów proces nitryfikacyi _t. j . tworzenia się 
saletry ustaje, a ziem ia, zawierająca je, 
traci własność produkowania saletry, pod 
wpływem  wysokiej tem peratury (100° C.) 
lub środków antyseptycznych (karbol, su- 
blimat i t. d.), działających, jak wiadomo, 
zabójczo na niższe organizmy. Badacze 
powyżsi również w ykazali, że proces nitry
fikacyi najłatw iej się odbywa w lecie przy 
gniciu szczątków zw ierzęcych, bardzo bo
gatych w azot, w  obecności alkalijów  lub 
w ęglanu wapnia.

W yraźną jest rzeczą, że rośliny, pobiera
jąc z gruntu sole saletrzane jako pokarm, 
z którego czerpią swój azot, potrzebny do 
tw orzenia substancyj białkowych, powinny  
stale zawierać azotany w swych organach, 
m ianowicie w korzeniach, łodydze i liściach, 
zwłaszcza zaś w tych ostatnich, gdyż tu się 
odbywa proces asym ilacyi azotu. Tymczasem  
z badań M onteverdea, M olischa i Franka  
okazuje się, że drzewa nigdy azotanów nie 
zawierają i że tylko wyjątkow o u niektórych  
jak akacyja, jesion dało się wykryć ślady  
saletry w nitkach korzeniowych. Ten brak 
azotanów w drzewach objaśniał M olisch  
w ten sposób, że w głębszych warstwach  
gruntu azotany zostają napowrót reduko
wane na amonijak, którego zw iązki pobie
rają drzewa za pośrednictwem  głębiej leżą
cych korzeni. Frank znów  w ogłoszonej 
niedawno pracy (Berichte der deutschen  
botanischen G esellschaft 1887) przypisuje  
brak azotanów w drzewach tej okoliczności, 
że kwas azotny zostaje już w korzeniach  
rozłożony i zużyty na tw orzenie substancyj 
białkowych. O czyw iście przytoczone po
wyżej poglądy, jako niepoparte żadnemi 
danemi faktycznemi, posiadają tylko war
tość hypotecyczną. D la  należytego w yja
śnienia zajmującej nas kwestyi należało  
zw rócić się do badania samego gruntu i prze
konać się, czy grunt, na którym rosną po
wyższe drzewa, w rzeczy samej zawiera so
le saletrzane, jak  to dotychczas ogólnie 
mniemają, czy też jak ie  inne zw iązki azo

towe, z których rośliny mogą zarówno czer
pać swój azot. Rzecz cała zatem sprowa
dza się do kwestyi, czy dla prawidłowego  
rozwoju rośliny koniecznem i są sole sale
trzane czy też i zw iązki amonijakalne mogą 
stanowić źródło azotu dla roślin ?

Ebermayer ') świeżo badał grunty z naj
rozmaitszych m iejscowości na zawartość so
li saletrzanycb. D la  wykazania tych osta
tnich posiłkow ał się autor metodą, używ a
ną w celu wykrycia azotanów w  wodzie 
studziennój a polegającą na tem, że ekstrakt 
wodny otrzymany z prób gruntów po doda
niu doń kilku kropel difenilam inu przy 
zetknięciu ze skoncentrowanym  kwasem  
siarczanym tworzy w razie obecności sale- 
trzanów niebieskie pierścienie. Zapomocą 
tej reakcyi można w ykryć słabe ślady azo
tanów. W  ostatnich czasach posiłkują się 
tą metodą także w celu mikrochemicznego 
wykrycia azotanów w  roślinach.

Badania dokonane w przeszło stu m iejsco
wościach, przeważnie w górach bawarskich, 
doprow adziły autora do rezultatu, że grunty 
leśne i torfiaste nie zawierają wcale soli sa- 
letrzanych, albo też zawierają je  w nadzw y
czaj m ałych ilościach, podczas gdy grunty 
orne umierzwiane nawozem  ludzkim  lub 
zwierzęcym  obfitują w te cenne substancyje 
odżywcze. Nawet grube warstwy czarno- 
ziemu w lasach A lp  bawarskich nie zaw ie
rają azotanów.

Z pow yższego wynika, że grunty zaw ie
rające tylko humus roślinny, jak  lasy i tor
fowiska, nie sprzyjają procesowi nitryfika
cyi prawdopodobnie wskutek nieobecności 
m ikroorganizmów, powodujących fermenta- 
cyją saletrzaną. Rozkład azotowych szcząt
ków roślinnych ogranicza się na tworzeniu  
połączeń am onijakalnych.

Ze względu na okoliczność, że brak soli 
saletrzanych w gruncie mógłby być obja
śnionym łatw ą ich rozpuszczalnością, a za
tem łatwem wyrugowaniem  ich z gruntu, 
zw rócił się autor do badania źródeł, stru
m yków, biorących początek w  lasach g ó 
rzystych, liczne jednak poszukiwania dały  
rezultat ujemny.

*) W yniki swych poszukiwań ogłosił w sierpnio
wym zeszycie B erichte der deutschen bot. Gesell
schaft (1888) p. t. „W arum  enthalten die W ald- 
baum e keine N ifrate“?
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Tylko woda zanieczyszczona po drodze 
ekskrementami lub innemi szczątkami zw ie- 
rzęcemi dawała reakcyją na saletrę. N a
wet jeziora gór i lasów bawarskich były  
zupełnie wolne od azotanów i tylko n iektó
re z nich zawierały zaledwie ślady tych  
substancyj. Rzeki odżywiane wodą źródeł 
i strumyków leśnych, jak Salzach pod Rei- 
chenchall, Partnaeh pod Partenkirchen i t. 
d. wykazują również brak azotanów, nato
miast rzeki zanieczyszczone wodą kanało
wą, ustępów i t. p. dają słabą reakcyją sa- 
letrzaną (Salzach pod Salzburgiem, Dunaj 
pod Passau etc.). Bardzo bogatą w saletrę 
okazała się woda studzienna w miastach 
i wsiach, jeże li znajduje się w gruncie za
nieczyszczonym  lub komunikuje się z k loa
kami. W szystkie te spostrzeżenia dow o
dzą, że tylko materyje zw ierzęce bogate 
w azot, zwłaszcza stałe i płynne odchody 
ludzkie, uryna zwierząt dom owych, mierzwa 
końska i owcza, ekskrementy ptasie i t. d., 
stanowią bardzo żyzny grunt dla rozwoju 
bakteryj saletrzanych, eo ipso dla powsta
wania soli saletrzanych. Osady saletrzane 
na murach miejsc ustępowych przem awia
ją za koniecznością materyj zwierzęcych  
dla tworzenia się azotanów, a ogromne po
kłady saletry chilijskiej w  Chili i Peru za
wdzięczają swe istnienie bogatym  w azot 
ekskrementom ptaków m orskich, t. zw. 
guano, które zostają tu zaniesione w postaci 
pyłu z nadbrzeża zachodniego (Ochsenius 
1887).

Na zasadzie tego, cośmy powyżej pow ie
dzieli, dochodzim y do wniosku, że brak sa
letry w drzewach, zauważony przez M on- 
teverdea, Franka i M olischa, zależy od 
nieobecności jdj w gruncie. Rośliny, które 
rosną na gruncie pozbawionym azotanów, 
nie mogą ich zawierać. D rzew a, rosnące 
na gruntach um ierzwianych jak  np. bez 
pospolity (Sambucus nigra) wykazują obec
ność azotanów w e w szystkich organach. D o  
typowych roślin saletrzanych, zawierają
cych w ielk i procent saletry, należą w szyst
kie rośliny zielne, hodowane na um ierzwia- 
nym gruncie lub w ogrodach (słonecznik, 
groch, kapusta, kukurydza, tytoń i wiele 
innych). Dziko rosnące rośliny pobierać 
mogą swój azot tylko w postaci związków  
amonijakalnych, które stanowią źródło azo

tu również dla drzew leśnych. Rośliny te 
prawdopodobnie nie zachowują się obojętnie 
i względem organicznych połączeń azoto
wych, mianowicie amidów, które dość obfi
cie występują w humusie leśnym. O pobie
raniu wszakże tych połączeń amidowych 
przez rośliny dotychczas nic nie wiemy; 
prawdopodobnie służą one za pokarm tym  
roślinom, których korzenie tworzą z grzy
bami spółkę zwaną Mykorrhiza. Bądźco- 
bądź badania Ebermayera dowodzą, żc dla 
prawidłowego rozwoju roślin istnienie azo
tanów w gruncie nie jest koniecznością. 
Rośliny mogą się odżywiać również związka
mi amonijakalnemi, o czem przekonywa  
m iędzy innemi także obecność ich w sokach 
roślinnych. Naszem zdaniem badania po
wyższe w sposób stanowczy rozwiązują 
długotrwały spór botaników i rolników do
tyczący źródła pobierania azotu przez ro
śliny.

S. Grosglik.

NOWY ZW RO T

W  F A B R Y K A C Y I  G L IN U ,

W  ciągu roku ubiegłego mieliśmy kilka
krotnie sposobność wzmiankowania o po
stępach w fabrykacyi glinu i jego stopów. 
O sobliwy ten bowiem „metal z g lin y” za
wsze nęci uwagę powszechną, a wynalascy 
nie skąpią usiłowań, by zdobyć tani i szybki 
sposób wydobywania go z ziemistej jego  
rudy. Przed kilku laty (W szechśw . z roku 
1883, str. 107) opisał korzystne własności 
glinu p. Znatowicz; przypomnimy tedy tu 
tylko, że metal ten zaleca się piękną, sre
brzystą barwą, znaczną kowalnością, trw a
łością czyli opornością w zględem  czynni
ków zew nętrznych, a przedewszystkiem  
uderzającą lekkością, ciężar jego  w łaściwy  
bowiem wynosi 2,56, trzy razy zatem pra
wie jest lżejszy od żelaza. D la  tych to je 
go cennych przymiotów i dla znacznego ros- 
powszechnienia w przyrodzie jego związ
ków, a zwłaszcza pospolitśj gliny, nie wa
hano się rokować mu zwycięstwa nad żela
zem i głoszono, że po dzisiejszym wieku
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żelaznym nastąpi w iek glinow y. Nadzieja  
ta jest zapewne przesadną, niemniej jednak  
do wielu zastosowań technicznych glin  już 
obecnie okazał się bardzo przydatnym; sil
niejszemu jego  rospowszechnieniu stała na 
zawadzie jedynie trudność otrzymywania 
go, ta jednak przeszkoda usuwa się coraz j  

bardziej, a otwarta w  roku bieżącym fabry
ka glinu w Oldbury pod Birmingham za
powiada epokę w dziejach tego ciekawego  
metalu. W yrób glinu  w fabryce tej polega  
na metodzie, której szczegóły przytacza- [ 
my w edług angielskiej „Naturę”.

P ierw sze próby fabrycznego wyrobu g li
nu, który odkryty został przez W ohlera  
w roku 1827, podjęte zostały we Francyi, 
gdy H . S ain teC laire D eville w roku 1854 
ulepszył sposoby otrzymywania go w więk
szej ilości i kraj ten do ostatnich prawie 
czasów zachował monopol tego przemysłu. 
Na wystawie powszechnej w Paryżu 1855 r. 
oglądano poraź pierwszy kilka funtów  g li
nu, pochodzących z fabryki chemicznej Ja- 
vel; na rozleglejszą skalę fabrykacyja ta j 
rozwinęła się w Glaci&re, następnie w for
mie ulepszonej w Nanterre, a wkrótce po- j  

tem w Salindres w zakładach M erle i sp., j  

które obecnie prowadzone są pod firmą Pe- 
chiney i sp.

D eville otrzym yw ał glin  przez redukcyją  
jego chlorku za pośrednictwem sodu meta
licznego; rychło wszakże zaczęto się też sta
rać o wydzielenie tego metalu przez roskład  
podwójnego chlorku glinu i sodu w stanie 
stopionym drogą elektrolityczną, czy li dzia
łaniem prądu elektrycznego. Probowano  
różnych sposobów, by działanie prądu do 
tego celu najlepiej zastosować, bez pow o
dzenia jednak. Metoda elektrolityczna oka
zała się bardzo przydatną do otrzym ywania  
innego metalu, którego zw iązki w  przyro
dzie również są rospowszechnione, miano
wicie magnezu; glin  jednak w ydziela się tą 
drogą w warunkach tak niekorzystnych, że 
nie może ona ryw alizow ać z procesem che
micznym, polegającym na użyciu sodu. — 
Niedawno dopiero zastosowano elektrycz
ność szczęśliw iej, jednakże nie do w ydoby
wania czystego glinu m etalicznego, ale jego  
stopów z innem i metalami. Fabrykacyją  
tę na dosyć znaczną skalę zaprowadzono 
w zakładach braci Cowles w Am eryce, a za

częto się nią posługiwać i w A nglii. M e
toda otrzymywania takich stopów, której 
opis podało pismo nasze w roku zeszłym  
(str. 130), polega na przeprowadzeniu silne
go prądu elektrycznego między dwoma ele
ktrodami w ęglowem i, zanurzonemi w mię- 
szaninie glinki, w ęgla drzewnego i metalu, 
który z glinem  ma utworzyć stop. Glinu  
niezwiązanego z innym metalem korzystnie 
tą drogą otrzymać nie zdołano. Niedawno 
też dr K leiner z Zurichu podał inny sposób 
wydobywania glinu zapomocą elektrolizy  
z kryjolitu, który znajduje się obficie wG ren- 
landyi, a co do sw ego składu chemicznego 
jest podwójnym fluorkiem glinu i sodu (ob. 
W szechświat z r. z. str. 466). C zytel
nicy nasi znają także usiłowania w tym  
kierunku p. J. J. Boguskiego, uwień
czone częściowem powodzeniem. Pomimo 
wszelkich wszakże usiłowań metody elek
trolityczne nie zdołały przemódz sposobów  
chemicznych, tak, że obecnie nastąpił znów  
zwrot do pierwotnej metody sodu m etalicz
nego, lubo i ta fabrykacyja napotykała zna
czne trudności.

Przed kilku laty bracia Bell w Newcastle- 
on-T yne założyli taką fabrykę glinu za p o 
średnictwem  sodu, po bardzo znacznych  
wszakże nakładach przedsiębiorstwo to z a 
rzucili, zrażeni poczęści niedostateczną czy
stością otrzym ywanego produktu, poczęści 
przeszkodami w rozwinięciu swego zakładu  
na większą skalę. Podobnież i fabryka j e 
dna, założona w Berlinie, zamkniętą została 
wkrótce po otwarciu. Nie w iodło się także 
spółce zawiązanej w Birmingham pod na
zwą „Aluminium company”; ale toż samo 
właśnie towarzystwo założyło obecnie wspo
mnianą wyżój nową fabrykę w Oldbury, 
w której posiłkuje się nową metodą Cast- 
nera.

P. H. Y. Castner z N owego Yorku zajął 
się badaniem tój sprawy przed sześciu lub 
siedmiu laty. Doszedłszy do wniosku, że 
glin otrzymywanym być może w sposób za
dawalający jedynie za pośrednictwem sodu, 
zw rócił swą uwagę na sposoby otrzym ywa
nia tego ostatniego metalu, a po wielu do
świadczeniach zdołał tu wprowadzić istotne 
ulepszenia. Przed dwoma laty  przybył do 
A n glii i za łożył pracownię doświadczalną 
w Lambeth, gdzie po dalszych próbach oka-
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zał wreszcie, że jest w stanie produkować 
sód znacznie taniej, aniżeli to dotąd było 
możliwem; metoda jego bowiem  pozwala  
dostarczać sód po cenie niższśj od 1 szylin
ga, gdy dotąd wynosiła ona około 4 szylin
gów za funt. Powodzenie to zachęciło do 
założenia fabryki w Oldbury, która już ope- 
racyje swe pomyślnie prowadzi.

W  dotychczas używanym  procesie otrzy
mywania sodu przygotowywano dokładną 
mięszaninę węglanu sodu, wapna i węgla 
drzewnego, którą najpierw poddawano roz
żarzeniu do czerwoności, a po przeniesieniu  
jćj do wąskich walców z żelaza kutego, 
ogrzewano dalćj do temperatury około 
1500° C, przy czem sód, zredukowany do 
stanu m etalicznego, ulegał dystylacyi i za
gęszczał się w płaskich formach żelaznych. 
W  praktyce metoda ta okazuje wiele niedo
godności, zarówno pod w zględem  mecha
nicznym jak  i chem icznym .

P ołow a przynajmniej kosztów produkcyi 
wynika z zużywania się i pękania pieców, 
oraz z niszczenia się retort i walców w tak 
wysokiej temperaturze. Podobnież i z che
micznego punktu widzenia warunki tego 
procesu wypadają niekorzystnie; conajwy- 
żćj bowiem 40 odsetek sodu, zawartego 
w ładunku, otrzymuje się w stanie meta
licznym.

W szystkie te trudności pochodzą od obec
ności w ładunku wapna, które się dodaje 
w celu stwardnienia m ięszaniny, co prze
szkadza cząstkom w ęgla oddalać się od so 
dy. Zagęszczenie to wszakże ładunku, tak 
z jednaj strony pożądane, szkodliwe jest  
z drugićj. Z powodu tego to bowiem za
gęszczenia zachodzi konieczność używania  
wąskich walców i wysokićj temperatury, 
gdyż m ateryjał jest złym  przewodnikiem  
i w inny sposób nie może być dostatecznie 
rozgrzany. Inna ważna przeszkoda w da
wnej metodzie pochodzi od obecności tlenku  
węgla śród gazów wydzielających się przy 
tych reakcyjach.

Para sodu, gdy temperatura jśj zbliża się 
do punktu skraplania, oddziaływa na tlenek  
w ęgla i  tworzy materyjał czarny, silnie w y
buchający. Dzieje się to w szczególności 
z potasem, a to stanowi głów ny powód, dla 
którego potas znacznie jest droższy od sodu.

P . Castner tedy pow ziął pom ysł wpro

wadzenia cząstek węgla do ładunku w ta 
kiej postaci, aby dodatek wapna stał się 
zbytecznym, a tak zmieniona metoda fabry- 
kacyi sodu wydała rezultaty rzeczywiście 
donośne. Ładunek przechodzi w stan płyn
ny, niepotrzeba zatem używać temperatury 
tak wysokiój, wskutek bowiem ciągłego  
swego krążenia płynny ten materyjał styka 
się ustawicznie ze ścianami tygla, co utrzy
muje temperaturę dostatecznie wysoką, aby 
zachodziły reakcyje powodujące redukcyją 
sodu m etalicznego. Dla tego też powodu 
używane być mogą szerokie tygle w miejsce 
wąskich walców. W ten sposób tempera
tura tój operacyi zniżoną została od 1500°C  
do 800° C, naczynia zatem z żelaza lanego 
lub stali lanćj używane być mogą w miejsce 
naczyń z żelaza kutego.

Pożądane skupienie cząstek węgla doko
nywa się za pośrednictwem żelaza. Żelazo 
w tym celu otrzymuje się w stanie silnego  
rozdrobnienia przez redukcyją tlenku żela
za w mięszaninie tlenku węgla i wodoru. 
Rozdrobnione to żelazo mięsza się z węglem  
i ogrzewa w tyglach, skąd tworzy się rodzaj 
koksu, zwany „karbid”, zawierający węgiel 
i żelazo w stosunku około 30: 70; do mate- 
ryjału tego w dalszym ciągu dodaje się 
w pewnym stosunku soda gryząca i węglan  
sodu i mięszaninę tę ładuje w wielkie tygle, 
w  których się ogrzewa aż do gw ałtownego  
wzburzenia, pochodzącego od w ydziela
nia się dwutlenku węgla i wodoru. T ygle  
opatrzone są na dnie w otwory, zamykane 
ruchomemi klapami. Po ustaniu wzburze
nia ładunek w stanie ciekłym  przeprowa
dza się do mniejszych tygli, które się prze
noszą do pieca, gdzie zachodzi wreszcie dy- 
stylacyja sodu. Pierwsza faza ogrzewania 
kończy się w pół godziny, właściwa zaś dy- 
stylacyja sodu dokonywa się przez półtorćj 
godziny. Do tygli przystają szczelnie p o 
krywy, z któremi łączy się przyrząd zagę
szczający, złożony z rury żelaznej schodzą
cej do również żelaznego naczynia. Do 
przenoszenia tygli służy urządzenie hydrau
liczne, a usuwanie ich z pieca i zastępowa
nie ich innemi dokonywa się ze znaczną 
prędkością.

G łówny proces chemiczny, jaki tu ma 
miejsce, przedstawić można wzorem: 
6 N a H O + F eC 5S= 2 N a źCOJ+ 6 H + F e  + 2 N a .
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W zór ten wskazuje, że nie zachodzi tu 
wydzielanie się tlenku węgla, usuwają się 
zatem przytoczone wyżej trudności, z obe
cnością tego gazu związane. Żelazo się od
zyskuje i może być kilkakrotnie użyte do 
nowych ładunków.

Sód w ten sposób otrzymany używa się 
do redukcyi podwójnego chlorku glinu i so
du, w wyrobie wszakże tego rnateryjału 
p. Castner nie w prowadził istotnej zmiany 
i wogóle fabrykacyja dalsza odbywa się 
w sposób takiż sam, jak  w metodzie dotych
czasowej.

Fabryka w O ldbury dostarczać może 
dziennie 500 funtów glinu i 1500 funtów  
sodu. K oszt produkcyi glinu wynosił do
tąd od 30 do 40 szylingów  za funt; metodą 
Castnera koszty obniżają się do 15 szy lin 
gów. Tak znaczna redukcyja ceny w pły
nąć może na większe rospowszechnienie g li
nu, a powodzenie Castnera w yw oła nie
wątpliwie ożywienie w tej ciekawej gałęzi 
przemysłu m etalurgicznego; nie przypusz
czamy wszakże, ażeby ono odstraszyć zdo
łało zwolenników  metody elektrolitycznej, 
którzy z tem w iększą skwapliwością dążyć 
teraz zapewne będą do jej udoskonalenia.

A .

Korespondencja Wszechświata.

W N r 42 niniejszego pism a szanowna redakcyja 
ogłosiła list p . M aryjana Raciborskiego w sprawie 
stałego zamieszczania w pismach zagranicznych 
sprawozdań z prac przyrodniczych ogłaszanych 
w języku polskim. Jestto  sprawa niew ątpliw ie b a r
dzo ważna, k tórą nasi przyrodnicy trak tu ją  z za
dziwiającą obojętnością. P. Raciborski zastanawia 
się nad sposobem zaradzenia złem u i pomiędzy 
innemi daje za przykład krakow skie towarzystwo 
lekarskie, które utworzyło kom isyją do referow a
nia poniemiecku prac polskich w zakresie m edy
cyny. Jestto bardzo rozumny sposób i tow arzy- | 
stwo zapomocą niego rzeczywiście osięgnęło cel 
zam ierzony. Byłoby rzeczą bardzo pożądaną, gdy- j  

by m ożna pod tym względem naśladować pp. le
karzy, ale wprzód trzebaby się od nich nauczyć j  

umiejętnego używania czasu, słowności i wielu in- | 
nych zalet, a przedewszystkiem trzebaby m ieć do
brze zorganizowane towarzystwo. W braku  tego 
ostatniego można liczyć tylko na własne sity, bo i

wprawdzie nigdzie obietnice nie przychodzą tak  
łatwo jak  u nas, ale też mało gdzie dotrzymanie 
słowa tak  jes t trudne jak  u nas. Gdyby się uda
ło znaleść sumiennego i słownego współpracowni
ka, byłoby to niesłychanie pożytecznem, ale chcąc 
mieć zapewnione referaty  na właściwy term in, 
trzeba liczyć tylko na własne siły i obrachować 
się z własnym czasem, a współpracownika uwa
żać za szczęśliwy lecz mało prawdopodobny wy
padek.

Umieszczanie referatów  w obcych pismach by
wa niekiedy u trudnione złą wolą redakcyi. Tak 
od roku 1882 — 1885 umieszczałem referaty  z pol
skich prac zoologicznych w powszechnie znanym 
„Zoologischer Jah resberich t“, lecz w roku zeszłym 
od p. Paula Mayera, w spółredaktora tych sprawo
zdań, otrzym ałem  list datowany dnia 9 Lipca, któ
rym  mnie zaw iadam ia o niemożności podawania 
sprawozdań z prac ogłaszanych w języku rum uń
skim, węgierskim, polskim , rossyjskim, czeskim, 
naw et słoweńskim. Z powodu tej niemożności, 
oraz z obawy, że w swych językach gotowe d ru 
kować „vielleicht auch noch andere V arietaten der 
Slaven”, wszelkie te  i  tym  podobne języki zostają 
z Jahresberichtów  wyrugowane. W edług listu nie
możność drukow ania wszystkich takich  sprawo
zdań polegać ma na niepodobieństwie znalezienia 
odpowiednich referentów. Ponieważ zaś nie moż
na podawać wszystkich sprawozdań, więc redak
cyja postanowiła nie podawać żadnych. L ichy to 
i niezręczny pozór. Profesor Rankę, jako  redak
to r „A rchiy fur A nthropologie”, dowiódł, że moż
na mieć refera ty  z prac ogłaszanych we wszelkich 
językach. Zresztą, każdy powinien się sam trosz
czyć o swojg literaturę.

Zdawało się, że „Archiyes slaves de biologie11 
wielkie oddadzą usługi pod względem ogłaszania 
sprawozdań z prac wychodzących w językach sło
wiańskich, lecz się te słuszne oczekiwania nie zi
ściły'. Zam iast corok dawać czytelnikom dokła
dne sprawozdania ze wszystkich prac b io log icz
nych ogłaszanych w odpowiednich językach, r e 
dakcyja ubiegała się za pracam i oryginalnem i, k tó 
re tłumaczono z innych języków, a o referatach 
zapominała. Stąd wydawnictwo nie mogło obu
dzić zajęcia i upadło, niewywołując po sobie 
żalu.

N iewątpliwie najdogodniej byłoby wydawać co
rok książkę obejmującą sprawozdania redagow ane 
w języku niemieckim, angielskim lub francuskim, 
bo wówczas nikogo nie potrzebowalibyśmy prosić 
o gościnność, ale niestety, niepodobna liczyć na 
urzeczywistnienie podobnego projektu, bo przecież 
zabrakło funduszów na bardzo tanie, a nadzwy
czaj pożyteczne „Sprawozdania z piśmiennictwa 
naukowego polskiego w dziedzinie nauk m atem a
tycznych i przyrodniczych11. Musimy więc tu łać 
się po obcych pismach.

P rzy  sporządzaniu referatów wielką pomocą by
łoby poparcie pp. wydawców i redakcyj pism. Do
świadczenie nauczyło mnie, że na  tę pomoc p ra
wie wcale nie można liczyć. Pp. wydawcy nie ża-
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łu ją  pieniędzy na ogłoszenia i reklam y w codzien
nych. zwłaszcza pismach, lecz pod względem do
starczania m ateryjału do referatów  ogłaszanych 
w pismach specyjalnych zagranicznych zupełnie są 
obojętni i besczynni, pomimo, że tak i referat jest 
wielką reklam ą w oczach specyjalistów, a bardzo 
tanio kosztuje naw et w razie, gdyby potrzeba by
ło dawać książkę na własność, czego nikt nie wy- 
mrga.

Redakcyje pism także są pod tym względem 
bardzo obojętne. Referowanie p rac  polskich stale 
ułatwiała mi i ułatw ia tylko Akademija um ieję
tności, redakcyja W szechświata i Ateneum, zresztą 
żadne inne pismo nie przyszło mi z pomocą; n a 
wet wydawnictwa lekarskie i W isła nic pod tym  
względem nie uczyniły. Jednakże chodzi tu  tylko 
o pożyczenie egzemplarza na  p arę  lub kilka ty 
godni.

August Wrześniowski.

Szanowny Redaktorze!
W  kwestyi podniesionej przez p. Raciborskiego 

w Nr 42 Wszechświata, a dotyczącej wiadomości 
zagranicą o ruchu naukowym polskim, mam p rzy 
jemność donieść, że o ile one dotyczą działu nauk 
matematyczno-fizycznych, kwestyja jest załatw io
ną. Jeszcze w roku 1874, p. S. Dickstein zwrócił 
się był do redakeyi czasopisma ,,Jahrbuch iiber 
die Fortsch ritte  der M athem atik“ z projektem opra
cowywania od czasu do czasu sprawozdań z prac 
matematyczno-fizycznych, popolsku drukowanych. 
P rojekt przyjęto chętnie i p. Dickstein sprawozda
nia takie po dziś dzień referuje. Nadmienić przy 
tem  wypada, że do roku 1879 pomagał mu w tem 
p. d r M. A. Baraniecki, obecnie prof. wszechnicy 
Jagiellońskiej. Tak więc, dzięki p. Dicksteinowi, 
kw estyja sprawozdań zagranicą o dziale m atem a
tyczno - fizycznym polskim, jest w zupełnym po
rządku.

W Ł  Gosiewski.

KHOHIKA HAUKGWA.

ASTRONOMIJA.

— Paralaksa słońca. Jakkolwiek rachunki, odno
szące się do obliczeń paralaksy słońca na podsta
wie dwu ostatnich przejść W enery przez tarczę 
słoneczną 1874 i 1882 r . nie są jeszcze stanowczo 
ukończone i zestawione, znamy już rezultaty r a 
chunków, przeprowadzone na podstawie m ateryja- 
łów częściowych, zebranych w różnych krajach. 
Świeżo ogłoszone zostały rezultaty  pomiarów do
konanych na fotografijach słońca, otrzym anych 
przez ekspedycyje am erykańskie w' czasie przej
ścia 1882 r. W artość paralaksy wyprowadzoną zo
stała z oznaczenia odległości środków W enery

i słońca na 1 475 fotografijach, zdjętych w dziesię
ciu stacyjaeh, z których sześć znajdowało się w Sta
nach Zjednoczonych, dwie w Ameryce połudn., 
jedna w Welingston w Afryce połudn. i jedna 
wreszcie w Auckland w Nowej Zelandyi. W ypro
wadzona stąd wartość wynosi SH,847 z prawdopo
dobnym b lę lem  d t  0^,012. — Z obserwacyj am ery
kańskich 1874 roku okazała się wartość paralaksy 
8",883, z francuskich zaś również 1874 roku 8,80. 
(Naturę). S . K .

—  Widmo tlenu. Od pewnego czasu analiza spek
tra lna  zajm uje się żywo kwestyją linij tlenowych 
w widmie słonecznem; w szczególności zaś idzie
0 rosstrzygnięcie pytania, czy smugi tlenowe, ja 
kie w widmie znajdujemy, pochodzą w części p rzy 
najm niej od pochłaniania w atmosferze słonecz
nej, czy też są pochodzenia czysto ziemskiego. 
Aby kw estyją tę rosstrzygnąć, należy obserwować 
widmo w znacznej wysokości, zatem w atmosferze 
rozrzedzonej i w miejscu zimnem, gdzieby powie
trze pozbawione było pary wodnej. N iezmordo
wany astronom Janssen postanowił rzecz tg zba
dać i w tym  celu podjął w Październiku r. b. wy
prawę do stacyi Grands-Mulets, znajdującej się 
w wysokości 3000 metrów na drodze na szczyt 
Mont-Blanc. W lecie podróż ta  odbywa się dosyć 
łatwo, obecnie jednak po śniegu przedstaw iała zna
czne trudności, tak, że trzeba było użyć pomocy 
całego oddziału przewodników. Obserwacyje pro
wadził p. Janssen dnia 15 i 16 Października, przy 
niebie pogodnem i w powietrzu zupełnie suchem. 
Przekonał się, że smugi tlenu znikły zupełnie, eo 
zaś do grup linij, oznaczane głoskami A, B i a, 
także już rano znacznie osłabły, a w południe, gdy 
zatem promienie słoneczne krótszą drogę przez 
atmosferę przebiegały, również ustąpiły. W ypływ a 
stąd wniosek widoczny, że wszystko co należy 
do tlenu w widmie słonecznem, pochodzi od na
szej własnej atmosfery. Nie można stąd wszakże 
już wyprowadzać tw ierdzenia, dodaje p. Janssen, 
ażeby na słońcu wszędzie brakło tlenu. Może on 
bowiem istnieć w warstwach słońca, niedostępnych 
dla naszych aparatów  spektralnych, albo też może 
pod wpływem tem peratury  i  ciśnienia ulega prze
obrażeniom, które modyfikują jego widmo. Mo
zolna ta  podróż p. Janssena przypom ina wyprawę 
jego d la  obserwacyi zaćmienia słońca w Algieryi, 
gdy w czasie oblężenia Paryża, gardząc układam i
1 nieprzyjacielem, wydobył się ze stolicy balonem. 
(Comptes rendus).

S. K.

FIZYKA.

—  Przewodnictwo elektryczne gazów. Szereg prze
prowadzonych w ostatnich czasach przez kilku fi
zyków badań wykazał, że gazy, k tóre w zwykłych 
warunkach elektryczności nie przeprowadzają, sta
ją  się przew odnikam i w pewnych oznaczonych 
okolicznościach, H itto rf mianowicie dawniej już 
poznał, że gdy prąd  przebiega słup gazu w pe
wnym kierunku, przestrzeń gazem tym zajęta oka-
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żuje przewodnictwo względem słabej naw et siły 
elektro wzbudzającej, k tó ra  pędzi elektryczności 
w kierunku do powyższego prostopadłym . Schu- 
ster znów wykazał, że dany  obszar gazu nabiera 
własności przew odnictwa, jeże li w sąsiedztw ie je 
go przeskakują, iskry przez kom unikujący z nim 
inny obszar gazu. Niedawno przekonał się Hertz, 
że iskry przeskakują łatw iej przez powietrze, gdy 
jest oświetlone prom ieniam i św iatła fijoletowego. 
Obecnie wreszcie dowiódł Arrhenius, że powietrze 
rozrzedzone, k tóre pod wpływem przebiegającego 
je  prądu, jest świecącem, czyli fosforyzującem, s ta 
je się też przew odnikiem  i dla innego, przepusz
czanego przez nie prądu. — Badania te  przedsta
wiają znaczną ważność z tego względu, że wyka
zują coraz dokładniej ścisłą zależność m iędzy isto
tą  św iatła i elektryczności.

S . K .

FIZYJOLOGIJA.

—  Powstawanie mleka. W  kw estyi rozw ijania się 
mleka istnieją dwa poglądy: według jednego, mle
ko tworzy s'ę podczas dojenia wskutek drażnienia 
gruczołu; według drugiego, rozwija się ono bez
ustannie w gruczole, a dojenie usuwa tylko mleko 
tam  nagromadzone. Dla rosstrzygnięcia tej kwe
styi wprowadził Lehm ann rostw ór indygosiarcza- 
nu sodu lub alizaryny w obieg krw i kozy. Po 
wstrzyknięciu barw nika indygowego w żyłę skór
ną koza poddaną została natychm iast dojeniu,— 
mleko nie było zgoła zabarwione; otrzymane zaś 
po godzinie mleko zabarwione było w yraźnie na 
niebiesko; również i przy użyciu alizaryny mleko 
po upływie dopiero 1 '/2 godziny ukazało się za
barwione. Z doświadczeń tych  wnosi Lehm ann, 
że wyraźne przenoszenie się części składowych 
krw i do m leka podczas dojenia nie zachodzi. (Hum
boldt).

A .
GIEOGRAFJJA.

—  Wschodnio-afrykańskie wybrzeże. Podczas, gdy 
wyprawa niemiecka, m ająca wyruszyć na pomoc 
E m inow iPąszy, z powodu rozruchów miejscowych 
nie przyBzła do skutku, porucznik Swaine, dowód
ca angielskiej wyprawy, opuścił w d. 18 Paździer
nika Zanzibar, ażeby z Mombasu wyruszyć do wnę
trza lądu.

Dr Hans Meyer, którego wyprawa w kierunku 
Kilimandżaro również się nie udała , pow rócił już 
do Zanzibaru wraz ze swym tow arzyszem  d-rem 
Baumanem. Jedyną godną wzmianki podróżą jes t 
podróż hr. Teleki, który  na północ od jez io ra  Ba* 
ringo odkrył nowe wielkie jezioro, nazwane przez 
siebie Bassou-Aros; rosciąga się ono od 2° — 5° 
szer. półn. i zasilane jest w wodę przez dwie rze 
ki, z północy i południa doń płynące. (Pet. Mit. 
X, 1888).

S . S t.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  W muzeum techniczno - przemysłowem krakow-
skiem, we czw artek dn ia  8 L istopada 1888 roku, 
rospoczął sig dwudziesty pierwszy rok wykładów 
dla kobiet. W bieżącym roku wykładać będą na 
wydziale nauk przyrodniczych: adjunkt obserwa
tory jum  astronomicznego krakowskiego drD . W ierz
bicki, astronom iją popularną; prof. uniw. Jagiell- 
d r W ł. Szajnocha, m ineralogiją i gieologiją; prof. 
uniw. Jagiell. d r J . Rostafiński, botanikę; prof. 
gimn. św. Jacka  d r Jaworowski, zoologiją; prof. 
gimn. św. Anny Franc. Tomaszewski, fizykę do
świadczalną; profesor szkoły techniczno-przemysł. 
i docent uniwer. Jagiell. d r E. Bandrowski, che- 
miją; docent uniw. Jagiell. d r Kaz. Grabowski, hy- 
gijenę popularną.

ROZMAITOŚCI .

—  Szybkość marszu w różnych arm ijach. Z polece
nia pruskiego m inisteryjum  wojny przeprowadzono 
badania porównawcze nad szybkością marszu róż
nych arm ij europejskich. Okazało się z tych  po
szukiwań, że długość kroku żołnierza rossyjskiego 
wynosi 71 cm, niemieckiego 80 cm, francuskiego, 
austryjackiego, szwajcarskiego, szwedzkiego i bel
gijskiego 75 cm. Żołnierz włoski dokonywa w cią
gu m inuty 120 kroków, francuski 112 do 116, n ie
miecki 115, austryjacki 112, a belgijski 110. Pułk 
włoski przechodzi średnio na m inutę 90 metrów, 
niem iecki 89, francuski 86, a angielski 88. (Re- 
vue Scient.). T . R .

— K onserw acja  mięsa kwasem bornym. Roosen 
w Hamburgu podał m etodę konserwowania ryb, 
przez napojenie ich w beczkach stalowych pod ci
śnieniem trzyprocentow ym  rostworem kwasu bo r
nego, kwasu winnego i soli kuchennej. W becz
kach zamykanych klap$ ryby przechowują się do
skonale, a chociaż są nieco tw ardsze aniżeli ryby 
przem arzłe, zachowują jednak swą świeżość. Po 
wyjęciu z beczki trzym ają się tylko przez kilka 
dni, co jednak wystarcza dla handlu  detalicznego. 
W  ten  sposób możnaby i mięsa bydła rozsyłać po 
lądzie stałym , zachodzi jednak pytanie, czy czę
stsze użycie kwasu bornego nie prowadzi za sobą 
szkodliwych następstw . Otóż dr L iebreich prze
konał się, że naw et znaczne dozy kwasu bornego 
i boraksu, 2 — 4 g nie wywołują zgoła wyraźnych 
objawów. W edług rozbioru Steina 1 kg  tak  p rze
chowanych ryb  zawiera 2 g kwasu bornego, z cze
go wszakże przy gotowaniu 75 odsetek przechodzi 
do wody. (Humboldt). 4 .
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—  Światło elektryczne przenośne. Zarząd m iasta | 
Kolonii posiada aparat, służący do oświetlania 
elektrycznego przy robotach nocnych, jak  np. w ra 
zie wypadków zachodzących w rurach  wodociągo- j  

wych lub gazowych. Jestto  wóz żelazny, zaopa- I 
trzony w kocieł, maszynę parową, dynam oelektry- 
ozną, 350 metrów dru tu  i cztery lam py łukowe 
osadzone na prgtach. Skoro wóz przybywa na 
miejsce, gdzie robota ma być prowadzona, słupy 
ustawiają się w stosownych punktach i lampy łą 
czą się drutam i z maszyną dynam oelektryczną. 
Nadto, znajduje się tam  i przenośna lampa żarzą
ca, którą oświetlać można miejsca, gdzie lampy 
łukowe dostaćby się nie mogły. Koszty tego u rzą
dzenia wynosiły niespełna 15000 m arek. (Revue | 
Scient ). T . R,

— Elektromagnesy w hutach żelaznych. W  hutach 
i wogóle w fabrykach przerabiających żelazo przy 
podnoszeniu i przenoszeniu b ry ł żelaznych, znacz
na część pracy i czasu schodzi na uwiązywanie 
łańcuchów dokoła takich ładunków i na odczepia
nie m ateryjałów  przeniesionych na żądane m iej
sce. Otóż, według „Revue in ternationale do l’e- 
lectriciteil niektóre fabryki zaczęły się do tego ce
lu posługiwać elektromagnesami. Jeżeli m ianowi
cie na końcu łańcucha zamiast haka uczepimy 
elektromagnes, czyli pręt żelaza miękiego otoczo
ny zwojami drutu, trzeba tylko ten elektrom agnes 
opuścić na bryłę, którą należy przenieść; gdy wte
dy po drucie przepuszczamy prąd  elektryczny, 
p rę t żelazny staje się magnesem i unosi bryłę, a po 
jej przesunięciu trzeba tylko prąd  przerwać, by 
odczepić elektrom agnes. E lektrom agnes obsługi
wany maszyną dynam oelektryczną lub nawet silną 
batery ją  galwaniczną podnosić może bryły żelaz
ne, ważące po kilkaset kilogramów.

A .

nsrelsrolog-ij a,.

Szczupłe kółko naszych przyrodników  poniosło 
nową stratę  przez zgon F r y d e r y k a  O s te r lo fu ,  
zmarłego d. 8 b. m., w 60 roku życia. Ś. p. Oster- 
lofif od młodości okazywał zamiłowanie do nauk 
przyrodniczych, a w ciągu studyjów agronomicz
nych w Marymoncie kształcił się głównie w bota
nice pod kierunkiem  profesora Jastrzębowskiego. 
Po ukończeniu nauk w tym  zakładzie, m ając zaj
mować się w przyszłości rolnictwem, przebył dwa 
lata na Pomorzu na praktyce u celniejszych tam 
tejszych agronomów.

W krótce po powrocie do k ra ju  osiadł we wła
snym m ajątku pod Warszawą, gdzie w początkach 
wszystkie wolne chwile poświęcał badaniu flory 
okolicznej, a szczególniej grom adził m ateryjały do 
studyjów nad m cham i krajowemi. Gdy jednak za
wiązał ściślejsze stosunki z entomologami przerzu

cił się zupełnie do ich działu i zajął się z zapa
łem  zbieraniem żuków krajowych (Coleoptera). 
Gocławek, jego siedziba, przez kilkanaście la t był 
punktem  centralnym  wszystkich prawie entom olo
gicznych ekskursyj, tam  to grom adzili się w ar
szawscy entomologowie dla odbywania wspólnych 
wycieczek w rozm aite sąsiednie strony. Osterloff, 
znający szczegółowo te okolice z poprzednich swych 
wycieczek botanicznych, doskonałym był k iero
wnikiem.

Nieszczęścia, jak ie  niezasłużenie spadły na niego 
pod koniec żywota, zwichnęły jego działalność na 
drodze naukowej. Zmuszony był wejść do służby 
rządowej, a w ciągu dziesięcioletniego urzędowa
nia wyrobił sobie przyjaźń i życzliwość u wszyst
kich zwierzchników, kolegów i podwładnych. N ie
szczęścia i k łopoty stały się powodem, że mało zo
stawił po sobie śladów w literaturze naukowej; pa
rę tylko prac ogłosił w Pam iętniku Fizyjograficz- 
nym, lecz pozostałe po nim zbiory entomologicz
ny i botaniczny mogą być ważnemi m ateryjałam i 
do następnych studyjów. Roapoczętej w ostatnich 
czasach pracy o rodzinie krajowych Pselaphidów 
nie zdołał wykończyć, nie będzie jednak  ona s tra 
cona i wyjdzie na widok publiczny.

W ł. Taczanowski,

Książki i broszury nadesłane do Redakcyi 
Wszechświata

J A K O  N O W O Ś Ć .

Encyklopedyja rolnicza, wydawana staraniem  i na
kładem Muzeum przem ysłu i rolnictwa w W ar
szawie. Zeszyt 1. Treść: Słowo wstępne p. L. Gór
skiego. Absorpcyj-i p. S. Jentysa. Afryka p. St. 
R. Agent. Agio. Agrest p. J. Kaczyńskiego. Akacy- 
ja. Akcyja. Akcyza p. Si. Domańskiego. A klim aty
zacyjni roślin p. J. Alexandrowicza. Aklimatyza- 
cyja zwierząt p . K. Graffa. A lbit p. K. Jurkiew i
cza. Alkalija. Alkohol. Alkoholizm p. K. Kaczkow
skiego i A. Okolskiego. Aluwijum p. K. Jurkiew i
cza- Ałun.

Saw icki J. W. O związku przyozynowym zjawisk 
zachodzących w nerwach. Odbitka z 84 t. Pam ię
tnika Lekarskiego.

Sempołowski A. Stacyja oceny nasion. Spraw o
zdanie z czynności od 1 Lipca 87 — 1 Lipca 88 r.

Protokoły peirowskago obszczestwa izsledowatelej 
astrachanskago kraja. Styczeń — Kwietnia 1B88 
roku.

S. Dickstein, W ł. Gosiewski, Edw. i W ł. Natansonowie
„Prace matematyczno-fizyczne*1, tom I.

T. Paprocki i S-ka „K alendarz Powszechny" na 
rok 1889.

Program ces. król. szkoły politechnicznej we Lwowie 
na rok 1888/9.

Do nabycia we wszystkich księgarniach.
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ODPOWIEDZI REDAKCYI.

WP. A. W. Drobną wiadomość o ilości dzikich 
swierząt zgładzonych w Indyjach wschodnich przy
toczyliśmy z „Revue Scientifique“ (Nr 13 z d. 29 
W rześnia 1888 r., str. 415), która ją  podaje we
dług sprawozdania urzędowego. Sprawozdanie to 
nie rozróżnia widocznie gatunkow o panter od lam
partów, w c2em idzie za zdaniem  wielu zoologów. 
Claus (Grundziige der Zoologie) wymienia pod ro 
dzajem Felis jedynie „F. pardus, P an ther oder 
Leopard, A frika und W estasien“, więcej o gatun
ku tym  niewspom inając. Obszerniej fcwestyją tę

rozbiera Martena (Ene. der Naturwissenschaften, 
I Abt., III Theil, III Band, str. 113), gdzie odpie
ra  zdanie Brehma o różnicy gatunkowej pantery 
azyjatyckiej i lam parta afrykańskiego i jako roz
mieszczenie ogólnego gatunku Felis pardus podaje 
Afrykę, Azyją południową i Ceylon. N adm ienia
my też, że nazwa lam parta stosuje się często i  do 
Felis variegata z wysp Sundzkich, wraz z odmia
ną F. melas, — pantera czarna albo lam part czar
ny. Nawet bardziej odrębne gepardy (Cyrailurus) 
nazywają się często lam partam i myśliwskiemi, a 
C. Juba ta  żyje przecież w Indyjach wschodnich. 
To wszystko usprawiedliw ia dostatecznie wzmian
kę o lam partach i panterach zgładzonych w In d y 
jach wschodnich.

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 7 do 13 Listopada 1888 r.

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

-a
B arom etr 

700 mm -f- T em peratura  w st. C.
a g

J f H Kierunek w iatru
Suma
opadu

U w a g i .

Q 7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw. Najn. p -m

7 54,7 54,2 53,3 -12,8 —8,8 - 9 ,4 - 8 ,8 -14,5 89 NE.NE.NE 0,0 Rano sadź
8 48,6 49,6 53,5 —7.0 - 1 ,1 - 2 ,2 - 1 ,0 -10,5 94 W.N.N 0,9 Śn. prusz. kilk. w ciągu dn.
9 56,4 58,1 60,4 - 2 ,6 — 1,6 —3,4 - 1 ,8 - 3 8 94 N.NE,NE 0,0 Sn. kilka razy polatywał

10 62.0 61,6 60,4 - 5 ,8 —3,2 —3,0 —2,8 - 6 ,5 94 EN,EN,W 0,0
11 59.0 58,2 58,3 - 2 ,8 0,8 - 0 ,8 —0,8 —3,5 97 W ,W ,W 0,0 D. ze śn. dr. cały dz. z prz.
12 59,6 61,0 61,9 - 1 ,4 —0,8 - 2 ,6 - 0 ,8 —3,2 89 ES.E  E 0,0
13 62,2 62,2 62.2 - 7 ,0 - 3 ,2 —6,3 - 3 ,2 —7,6 94 E,E,E 0,0

Średnia 580  —4,1 93 0,9

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.

PRENUMERATA „W SZECHŚW IATA."
W W arszawie: rocznie rs. 8 

kw artalnie „ 2 
Z przesyłką pocztową: rocznie „ 10 

półrocznie „ 6

Prenumerować można w R edakcyi W szechświata 
i we w szystkich księgarniach w k ra ju  i zagranicą.

Komitet Redakcyjny stanowią: P. P. Dr. T. Chałubiński, 
J . Aleksandrowicz b. dziek. Uniw., K. Jurkiewicz b. dziek. 
Uniw., mag K. Deike, mag.S. Kramsztyk,Wł.,Kwietniew

ski, W. Leppert, J . Natanson i mag. A. Śldsarski. 
„W szechświat11 przyjmuje ogłoszenia, których treść 
ma jakikolw iek związek z nauką, na następujących 
warunkach: Za 1 wiersz zwykłego druku w szpalcie 
albo jego miejsce pobiera się za pierwszy raz  kop. 7 ’/-i 

za sześć następnych razy kop. 6, za dalsze kop. 5.

j ^ - d r e s  I R e d - S t ł s c y i :  I K Z r a ł s o - W T - s l s I e - I F r z e d . m . i e ś c i e ,  2 S T r  © S .

TREŚĆ. Ze świata morskiego. W yjątek z mowy prof. Lacaze-Duthiersa, wygłoszonej w Tow. francus. 
dla postępu nauk, przez A. S. — Zm iany łożyska rzek  naszych w najnowszym okresie gieologicznym, 
napisał d r Józef Siem iradzki. — Dlaczego drzewa leśne nie zaw ierają azotanów? przez S. Grosglika. — 
Nowy zwrot w fabrykacyi glinu, przez A. — K orespondencyja Wszechświata. — Kronika naukowa. — 
W iadom ości bieżące. — Rozmaitości. — Nekrologija. — Książki i broszury nadesłane do redakcyi W szech

świata. — Odpowiedzi Redakcyi. — Buletyn meteorologiczny.

W y d a w c a  E. Dziewulski. R e d a k to r  Br. Znatow icz.

ffiosBOJieHO IJeHgyporo. BapmaBa 4 Hoa6pa 1888 r. D rnk E m ila  Skiwskiego, W arszawa Chmielna, 26.


