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Prenumerować m ożna w R edakcyi W szechświata
i we w szystkich księgarniach w kraju i zagranicą.

Komitet Redakcyjny Wszechświata stanowią panowie: 
Aleksandrowicz J., Bujwid O., Deike K„ Dickstein 9., 
Flaum M., Jurkiewicz K., Kwietniewski W ł., Kram- 

sztyk S., Natanson J. i Frauss St. 
„W szechświat*1 przyjmuje ogłoszenia, których treśó 
ma jakikolw iek związek z nauką, na następujących  
warunkach: Za 1 wiersz zwyktego druku w szpalcie  
albo jego m iejsce pobiera się za pierwszy raz kop. 7 */j, 

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

i l d r e s  K ed a łE cy i: IKIraico-wełsAe-lFrzed.naieiście, USTr ©e.

Wietrzenie granitu.
W  świecie mineralnym, podobnie jak  

w świecie ożywionym, toczy się ciągła wal
ka między istotami lepićj i gorzćj przysto- 
sowanemi, czyli, wyrażając się odpowiednio, 
między minerałami, wytrzymującemi dzia
łanie czynników atmosferycznych z jednej 
strony, a ulegającemi roskładowi pod wpły
wem tychże przyczyn — z drugiej. Taką 
walkę stacza, naprzykład, od chwili ścię
cia się i ostygnięcia skorupy ziemskiej kwas 
węglany z krzem ionką. K rzem iany wsku
tek ciągłego działania dw utlenku węgla 
w zwykłej tem peraturze przechodzą sto
pniowo w węglany. W tem peraturze wy
sokiej rzecz ma się odwrotnie: węglany, 
tracąc dw utlenek węgla, zamieniają się 
w krzemiany. Całe pasma gór alpejskich 
są uformowane z wapienia, który powstał 
tą drogą. W  pierwotnej bowiem skorupie 
ziemskiej, jeszcze rostopionej, węglanów 
wcale być nie mogło, gdyż sprzeciwiałaby się 
temu ich natura chemiczna; wszystek kwas 
węglany unosił się w atmosferze; po osty

gnięciu powierzchni ziemi zaczęły się zwol
na tworzyć węglany, a osiadająca para wo
dna po skropleniu, rospuściwszy w sobie 
dwutlenek węgla, rospuszczała i wypłóki- 
wała tworzący się węglan wapnia, unosiła 
go i osadzała w innych miejscach. Tak 
powstały pierwsze skały osadowe, złożone 
z wapienia. W arstw y ich z biegiem czasu 
wskutek siły fałdującej skorupę ziemską 
wypiętrzyły się w olbrzymie pasma gór.

Prócz tego czynnego działania dwutlen
ku węgla na krzemiany, odbywa się też na 
wielką skalę ich roskład, czyli wietrzenie 
pod wpływem atmosfery. M inerał tw orzą
cy się przez roskład innego jes t związkiem 
daleko trwalszym niż ten, z którego po
wstał. Tak naprzykład, ortoklaz przecho
dzi w kaolin, epidot, lub muskowit (mikę 
potasową) — m inerały mało czułe na dzia
łanie atmosferyczne; amfibol, biotyt (mika 
magnezyjowa) zamieniają się na trwalszy 
od nich chloryt. Drogą roskładu powsta
ją  niekiedy masy nowej skały, jak  np. ser
pentynu.

Jeśli do tych procesów chemicznych do
damy jeszcze działanie mechaniczne wody, 
to otrzymamy sumę czynników, powodują
cych powstawanie wszystkich skał, zw a
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nych anogienowemi, t. j. osadowych i prze
obrażonych. O grom ne obszary naszych pól 
upraw nych i łąk  utw orzyły się ze szcząt-t 
ków i ułom ków skał wybuchowych, które 
jedynie nazwać można pierwotnemi. Piasek, 
glina, łupk i gliniane, iły i t. p. skały osa
dzone przez prądy wodne powstały z po
kruszonych i przeobrażonych minerałów, 
stanowiących niegdyś granity, dyjoryty  i in 
ne skały pierw otne. S tąd  widocznem jest, 
jaką  doniosłość m ają dla ku ltu ry  ludzkiój 
te procesy dla jednych  m inerałów  zgubne, 
a innym dające życie.

Rospatrując glinę, lub  piasek pod m ikro
skopem, rospoznajem y okruchy różnych 
minerałów pierw otnych, lub pochodnych; 
z okruchów tych łatwo możemy wywnio
skować, z jakiój skały pow stał piasek, lub 
glina. D la p rzykłada podaję tu rezultaty, 
otrzym ane przy badaniu produktu  roskła- 
dowego granitu , pochodzącego z miasteczka 
Iw ankowo gub. K ijow skićj. P ro d u k t ten 
przedstawia bardzo drobny proszek koloru 
białego i ma na pozór wielkie podobieństwo 
do kaolinu. Rozbiór chemiczny i analiza 
mechaniczna, czyli w ypłókiwanie (szlamo
wanie) wykazały jednozgodnie, że ma on 
w swym składzie 14°/0 kaolinu, 5 %  musko- 
w itu z trochą ortoklazu, 1%  cyrkonu i 80%  
piasku kwarcowego. W szystkie te m ine
ra ły  znajdują się w stanie rozdrobnionym , 
gdyż największe ziarna nie przenoszą 0,2 
mm, większość ma rozm iary wynoszące 
0,02 do 0,04 m m . P od  m ikroskopem  mine
ra ły  wymienione ujaw niają wszystkie ce
chy właściwe im, jako  składnikom  granitu . 
W  ziarnach piasku widoczne są te same 
rzędami ugrupow ane w rostki płynów  i ga
zów, jak ie  dostrzegamy w kw arcu granito
wym. Cyrkon w prześlicznych kryształ
kach i ziarnach owalnych, lub okruszynach 
większych osobników nie uległ żadnśj 
zmianie i zachował wszystkie cechy wrost- 
ków cyrkonu w kwarcu i ortoklazie g ran i
towym; wreszcie m uskowit (m ika biała) 
i resztki zamienionego już  praw ie całkow i, 
cie na kaolin ortoklazu — są niezbitym  do
wodem, że biała ziemista substancyja znaj
dująca się w znacznój masie w miasteczku 
Iwankowo, jes t produktem  roskładu g ra
nitu. Osobiście m iałem  możność obserwo
wania we wsi Iskorości na W ołyniu du 

żych mas granitowych, przeobrażonych do 
tego stopnia na substancyją gliniastą, że 
ortoklazu w niój wcale dostrzedz nie mo
głem. Masy te jednak  posiadały jeszcze 
znaczną twardość, wyglądały ja k  mocno, 
spieczona glina z tkwiącemi tu  i owdzie 
ziarnami kwarcu. Jestto  pierwsze stady- 
jum  roskładu granitu, z którego wody wy- 
płókały niewiele.

Substancyja, o którój mowa, stanowi już  
dalsze stadyjum  roskładu granitu , który 
przez mechaniczne działanie wód rozdro
bnionym został na proszek. Pozostały w niój 
zaledwie ślady ortoklazu, gdyż rozłożył się 
on na kaolin, wydzielając krzemionkę bes- 
kształtną i tlenek potasu, który łącząc się 
natychm iast z dwutlenkiem węgla prze
szedł w węglan potasu i rospuścił się w wo
dzie. Krzem ionka beskształtna rospuszcza 
się też w wielkich ilościach wody i odpły
wa z nią razem, ja k  również najdrobniejsze 
cząstki kaolinu, które, jako  męty unoszą się 
w wodzie i osadzają następnie w postaci 
gliny.

W stanie niezmienionym i najdłużśj p o 
zostają na miejscu roskładu granitu  kwarc, 
cyrkon i muskowit, m inerały stosunkowo 
ciężkie, twardsze i najstalsze, jako związki 
chemiczne; nietak też łatwo ulegają me
chanicznemu i chemicznemu przeobrażeniu. 
Ponieważ, ja k  nadmieniłem, produkt ros- 
kładu ortoklazu woda rospuszcza, lub wy- 
płókuje mechanicznie, stosunkowa zatem 
ilość kw arcu, a zwłaszcza cyrkonu, ciągle 
wzrasta i dosięga nieraz, ja k  w danym 
przypadku, l° /0, co w granitach niezwie- 
trzałych je s t rzeczą bardzo rzadką, lub 
wprost jeszcze nienapotkaną.

Z przy toczonego przykładu widać, jak ą  
drogą pow stają skały osadowe i, co dla nas 
ludzi najważniejsza, role uprawne, stano
wiące podstawę bytu naszego. W skutek 
przyczyn powolnie lecz nieustannie działa
jących powstają tak  wielkie rezultaty , że 
umysł nasz nie jest w stanie wystawić so
bie czasu, w ciągu którego utworzyły się te 
olbrzymy wapienne, na jak ie  z podziwie- 
niem spoglądamy w Alpach, lub naszych 
rodzinnych Tatrach.

J . Morozewicz.



N r 28.

FAUNISTYCZNO-BIJOLOGICZNE

SPO STRZE ŻEN IA

n a d  J e z i o r a m i  g ó r s k i e m i .

Prof. d r F . Zschokke z Bazylei ogłasza 
w „Biolog. C en tra lb la tt” (N r 7, t. X ) inte
resujące rezultaty nowych swych poszuki
wań nad fauną jezior górskich,którą w osta
tnich czasach skrzętnie zajmowali się w 
Szwajcaryi: Forel, Imhof, Zschokke i inni, 
a u nas prof. W ierzejski z K rakow a,

W lecie 1889 r. przedsięwziął Zschokke 
wycieczkę zoologiczną do jezior Rh&tikonu, 
owego potężnego łańcucha granicznego po
między G raubunden i Y orarlberg. Dotych
czas zbadał on trzy małe jeziorka: Partnun  
(leżące na wysokości 1874 metrów), Tilisu- 
na (2100 m) i Garschina (2189 m). Trzy 
te jeziorka są od siebie odległe tylko o dwa 
do trzech kilom etrów jedno od drugiego. 
Różnią się one jednak  bardzo pod wzglę
dem swego gieologicznego i topograficzne
go położenia, stosunków tem peratury, bu
dowy dna, roślinności nadbrzeżnój oraz 
rozwoju zielonych wodorostów. Czas ich 
zamarzania i tajania nie je s t także jed n a
kowy. W obec tak  odmiennych warunków 
fizycznych, staje się niezmiernie ciekawem 
pytanie, o ile fauna tych jezior, pomimo 
nieznacznój ich odległości wzajem nój— jest 
odmienną? Otóż uczony szwajcarski zna
lazł, źe rzeczywiście różnice faunistyczne 
są w tych trzech zbiorowiskach wody bar
dzo znaczne.

I  tak, w P artnun ie  znaleziono trzydzie
ści dwa gatunki zwierząt, w Tilisunie — 
siedemnaście, w Garschinie — trzydzieści 
dziewięć. Tylko dziewięć gatunków jest 
wspólnych wszystkim trzem jeziorom.

Jezioro, położone najwyżćj, Garschina, 
jest nietylko najbogatsze w gatunki i oso
bniki, lecz fauna jego jest także najsamo- 
dzielniejsza i nosi cechy, najbardziej się 
różniące od fauny obu jezior.

P rzyjazne bardzo stosunki tem peratury, 
nieznaczny dopływ wody z rostopów, róż
norodność w budowie dna — wszystko to

! sprzyjało oczywiście bogatemu rozwojowi 
fauny w jeziorze Garschinie. Wodorosty, 
w obfitości rozwinięte w wodzie jezio
ra, dostarczają jćj znacznego zapasu tlenu 
i umożliwiają życie roślinożercom, a obok 
tych i mięsożercom. O tw arte wreszcie i sło
neczne położenie tego zbiorowiska wody 
ułatw ia przybywanie do tego ostatniego 
licznych istot zwierzęcych, a zwłaszcza róż
norodnych owadów. Jestto  fakt bardzo 
zajmujący i ważny pod względem nauko
wym, że na podstawie panujących w arun
ków zewnętrznych, możemy objaśnić sobie 
skład faunistyczny trzech przytoczonych 
wyżćj jezior. Stopniowe zmniejszanie się 
bogactwa zw ierząt na coraz większych w y
sokościach nie ma miejsca. To tylko pe
wna, że im różnorodniejsze i przyjaźniejsze 
są warunki zewnętrzne, tem różnorodniej
szym jest rozwój fauny w jeziorach alpej
skich. A więc jeziora, leżące znacznie wy- 
żój, mogą mieć bogatszą faunę, niż jeziora, 
leżące niżój. Wysokość położenia jeziora 
górskiego nie jes t zatem w pierwszćj li
nii czynnikiem, określającym stosunki fau
nistyczne.

Zasługuje na szczególną uwagę fakt, że 
w małych jeziorkach górskich, na znacz- 

| nych położonych wysokościach, znajdujemy 
liczne formy, żyjące także w głębszych 
wyłącznie warstwach wody jezior równi
nowych. Otóż rodzi się pytanie, czy dzi
wny ten napozór fakt nie dałby się obja
śnić przez pewne podobieństwo warunków 
w wysoko położonych jeziorach górskich 
i w głębokich warstwach wód jezior rów- 
ninowych. Zschokke rospatruje ten przed
miot i dochodzi do wniosku, że w rzeczy
wistości w arunki w obu wypadkach są na
der podobne. I  tak, przedewszystkiem sto
sunki tem peratury są tu i tam praw ie j e 
dnakowe; w miesiącu Sierpniu woda na po
wierzchni jeziora P artnun  miała taką samę 
prawie tem peraturę, jak  woda głębszych 
warstw na jeziorze Gienewskim w tym sa
mym czasie. Stosunki odżywiania się są 
również w obu wypadkach bardzo zbliżo
ne, ii ni tu, ani tam  niema nadmiaru środ
ków pokarmowych. .Mała ruchliwość wo
dy w głębszych warstwach jezior równino
wych odpowiada także spokojowi wody 
na powierzchni w jeziorach wysoko poło-
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żonych i dobrze zwykle od wiatrów zasło
niętych. Oprócz tego i n iektóre inne wa
runki są jednakow e dla obu miejscowości. 
T ak  np. w edług badań W . W eitha (Che- 
mische U ntersuchung schweiz. Gewasser 
m it Riieksicht au f dereń Fauna, 1880), wo
dy jezior na wysokości 6000 stóp pochła
niać mogą, wskutek zmniejszonego ciśnie
nia atmosferycznego, tylko bardzo niezna
czną ilość tlenu. A  wiadomo także, że 
i w znacznych głębiach większych jezio r 
równinowych ilość tlenu w wodzie jes t sto- | 
sunkowo bardzo mała. W  ten  sposób, 
w dwu różnych miejscowościach istnieje 
szereg podobnych warunków, których wy
razem są — podobne stosunki faunistyczne. 
W aru n k i ciśnienia i św iatła są jednak  tu 
i tam bardzo odmienne.

Zschokke zwrraca także uwagę na fakt, 
że krótkotrw ałość lata alpejskiego wywo
łuje znaczne opóźnianie się czynności roz
rodczych. T ak  np. w jeziorze G arschina 
rozmnażanie się skorupiaków , hydrachny, 
owadów, mięczaków i pijaw ek (Clepsine) 
dosięga najwyższego punktu  dopiero w d ;u - 
giój połowie Sierpnia. Stosunki alpejskie 
w yw ierają osobliwie znaczny wpływ na 
rozmnażanie się plesznic (Cladoeera); już 
w połowie S ierpnia Zschokke w idział w je 
ziorze T ilisuna liczne bardzo plesznice z zi
mo wemi jajam i.

W  ten sposób prowadzone badania fau
nistyczne, jak  je  Zschokke pojm uje, mają 
bez porów nania większą wartość, aniżeli 
proste wyliczanie gatunków , bez uwzglę
dniania w arunków  zewnętrznych i stosun
ków ogólno-bijologicznych, albowiem w me
todzie, stosowanej przez przyrodnika szwaj
carskiego, staram y się nietylko konstato
wać fakty, ale i objaśniać je , a to jest 
nieodłączny w arunek  wszelkiego praw 
dziwie naukowego badania.

D r Jó ze f Nussbaum.

OGÓLNE ZASADY

W EDŁUG

(Alfreda Mussel Wallacca.

VIII. Obszar nearktyczny.

Obejm uje całą um iarkowaną Am erykę 
północną. W zachodniej części przecina 
go z północy na południe wielkie pasmo 
gór, będące w rzeczy wistości przedłużeniem 
Andów; drugi łańcuch mniejszy znacznie 
rosciąga się na wschodniem pobrzeżu. Oba 
te systematy zasilają potężny system rzeki 

j  Mississipi, ustępujący co do wielkości jedynie 
| systemowi Amazonki. Obszar nearktyczny 

posiada wielką rozmaitość warunków kli- 
j  matycznych i gruntowych; obok rozległych 

lasów spotykamy tu stepy bez końca, a wo- 
góle flora je s t tu nader urozmaiconą. Są- 
dzićby więc można, że i fauna powinna tu 
być bardzo bogatą, w rzeczywistości jednak 
tak  nie jest. Spójrzm y tylko na mapę 
Am eryki północnej, a przekonamy się, że 
ta  część świata dochodzi największego roz
woju w' północnych i podbiegunowych stre
fach, gdy przeciwnie ku południowi ląd się 
zwęża. W skutek tego linije izotermiczne 
są uchylone ku południowi, a wogóle kli
mat, osobliwie pory zimowej, jes t znacznie 
surowszy, aniżeli w Europie pod odpowie- 
dniemi szerokościami. Z drugiej znów 
strony, dzięki położeniu gór i ogólnemu kie
runkowi -wiatrów stałych, ogromna prze
strzeń na wschód od gór Skalistych jes t zu 
pełnie jałow ą, a często nawet przybiera pu
styniowy charakter. Przypom nieć też n a
leży, że w epoce lodowej znaczna część 
Am eryki północnej pokryta była skorupą 
lodową i że podówczas musiało wyginąć 
mnóstwo gatunków zwierzęcych. Biorąc 
zatem na uwagę te wszystkie niekorzystne 
przyczyny, dziwić się raczój wypada, że 
Am eryka północna nie posiada fauny bie
dniejszej od dziś istniejącej.

Obszar ten posiada reprezentantów  26 
rodzin ssących, 48 — ptaków, 18 —• gadów,
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11 — ziemnowodnych i 18 — ryb słodko
wodnych. T rzy pierwsze cyfry są mniejsze, 
niż w odpowiednich rubrykach dla obszaru 
palearktycznego; za to dwie ostatnie, t. j. 
dla ziemnowodnych i dla ryb — znacznie 
większe. W  ostatnim  wypadku t. j. dla ryb 
łatwo sobie objaśnić wspaniałym systemom 
jezio r północno-amerykańskicb, oraz syste
mem Mississipi, do którego żaden system 
palearktyczny nie może być porównanym. 
Z drugiej znów strony, jeżeli obszar palear
ktyczny posiada więcej rodzin kręgowych 
zwierząt, aniżeli nearktyczny, to za to 
w tym ostatnim spotykamy daleko większe 
nagromadzenie specyjalności, to jest, żo aż 
13 rodzin kręgowych zw ierząt nie przecho
dzi granic obszaru, a mianowicie: ssących 
trzy rodziny, ptaków — jedna, gadów — je 
dna, ziemnowodnych — dwie i sześć — ryb 
słodkowodnych.

B iorąc teraz statystykę rodzajów, prze
konamy się, że obszar nearktyczny jest 
woale dobrze uposażony. I  tak, ssących w ła
ściwych sobie posiada 23 rodzajów. T ru 
dniej daleko je s t nam określić rodzaje p ta
ków wskutek tego, że między tym obszarem 
i sąsiednią prow incyją M eksykańską niema 
żadnych poważnych granic i tym sposobem 
znaczna część ptaków  em igruje tam podczas 
zimy. Niemniej jednak, jeżeli nie za wła
ściwe, to przynajm niej za typowe dla ob
szaru nearktycznego uważać należy 49 ro
dzajów ptaków, do których należałoby jesz
cze dodać 7, uważanych powszechnie za pa- 
learktyczne, a które wszelako są bezwarun
kowo formami nearktycznemi, jako docho
dzące w Ameryce północnej największe
go rozwoju. W  dalszym ciągu obszar ten 
posiada 21 rodzajów właściwych gadów, 
15 — ziemnowodnych i 24 — ryb słodko
wodnych, co ogółem czyni pokaźną liczbę 
137 rodzajów, nieprzechodzących granic 
obszaru.

Cztery prowincyje stanowią obszar near
ktyczny: 1. Prow incyją Zachodnia albo K a
lifornijska. 2. Prow incyją Środkowa albo 
Gór Skalistych. 3. Prow incyją W schodnia 
albo Alleghany i wreszcie 4. Prow incyją 
Podbiegunowa albo Kanadyjska.

1. Prowincyją Zachodnia albo K alifornij
ska zajmuje wąski pas ziemi pomiędzy gó
rami S ierra Nevada i oceanem Spokojnym;

na północ możnaby do niej przyłączyć wy
spy Yancouvera i południową część K o
lumbii Brytańskiej; gdy na południe roscią- 
ga się do zatoki K alifornijskiej. Mała ta 
prowincyją wskutek swój pozycyi cieszy się 
niemal gorącym klimatem , dzięki czemu 
spotykamy tu wielo form podzw rotniko
wych, nadających temu zakątkowi świata 
właściwy charakter. W zględnie do swego 
obszaru jes t to część kontynentu północno
amerykańskiego najlepiej uposażona.

Spomiędzy ssących 8 rodzajów nie spo
tyka się na innych trzech częściach obszaru, 
a między niemi rodzaj Macrotus należący 
doneotropikalnej rodziny wampyrów (Phyl- 
lostonidae). P taków  właściwych liczy ta 
prowincyją ledwie 1 rodzaj (Chamoea), lecz 
za to spotykamy tu  wiele bardzo form cha
rakterystycznych. W reszcie 7 rodzajów g a 
dów nie rosciąga się na inne prowincyje 
obszaru, a 3 rodzaje ryb jest wyłącznie 
właściwych tej prowincyi, k tóra zresztą pod 
względem ichtyjologicznym jest nader źle 
uposażoną.

2. Prowincyją Środkowa albo Oór Skali
stych zajmuje obszerną krainę, ograniczoną 
od zachodu Sierrą Nevadą, od wschodu 100 
południkiem zachodnim (licząc od Green- 
wich); na północ rosciąga się aż po granicę 
wielkich lasów od Saskatchewanu; a na 
południe zajm uje przestrzeń po Rio G randę 
del Norte i do przylądka Ś-go Łukasza. 
Jestto  kraina przeważnie wzniesiona od 
2000' do 5000' nad poziom morza i prawie 
całkowicie bezleśna, a często nawet prze
chodząca w kompletną pustynię. Tylko 
wzdłuż rzek, oraz na wyższych piętrach 
gór Skalistych spotykamy większe prze
strzenie lasów. B rak tu wielu form wła
ściwych wschodnim Stanom, lecz za to licz
ne gatunki pustyniowe i alpejskie czynią tę 
prowincyją nader interesującą dla p rzyro
dnika.

Pomiędzy ssącemi spotykamy tu bardzo 
ciekawą antylopę o rogach rozwidlonych 
(Antilpcapra), dalej koziorożca (Aplocerus) 
i barana górskiego (Ovis montana); tu też 
je s t niejako ojczyzna bizona. Nadto w pro
wincyi gór Skalistych przebywa wiele form 
północnych, jak  rosomak, polatucha, ziemna 
wiewiórka (Tamias) i wiele innych. Ro
dzajów ptaków, właściwych wyłącznie tej
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prowincyi, nie spotykam y tu  wcale, są je 
dnak gatunki właściwe, należące jużto do- J  

rodzajów  północnych, jużto  południowych. 
Osobliwym bardzo wypadkiem jest, że pół
wysep zwany Dolną K aliforn iją (Low er 
California) posiada faunę ornitologiczną, 
zbliżoną nierównie więcój do fauny pro- } 
wincyi gór Skalistych, aniżeli do K alifor
nijskiej. W reszcie węże, jakkolw iek bogato 
reprezentowane w prow incyi Środkowej, 

's ą  zbyt mało znane, aby o nich można coś j  

dokładnego powiedzieć. Z ziemnowodnych 
zamieszkuje tę część obszaru nearktycznego 
rodzaj Siredon, należący do rodziny Pro- | 
teuszów.

3. Prowincyja Wschodnia albo Alleghany 
stanowi najciekawszą i najbardziej chara
kterystyczną część obszaru. Zajm uje ona 
wschodnią część Stanów Zjednoczonych od 
oceanu A tlantyckiego po 100° szerokości 
zachodniej (od G reenw ich) i od zatoki Me
ksykańskiej na południu po granicę Kanady 
na północy. Jestto  po większej części gó
rzysta i lasami pokry ta przestrzeń, tylko na 
zachód od Mississipi p rzybiera ona charak
te r bardziej stepowy, przechodząc powoli w 
jałow e rów niny prowincyi Środkow ej. Na 
północy, w M ichiganie i w Nowej Anglii 
klim at je s t bardzo surow y, a rzeki i jeziora 
pozostają przez długie miesiące zam arznię
temu; na południu znów, we F lorydzie, Gie- 
orgii i L uizyjanie zima jest praw ie nieznaną, 
a klim at zbliża się do zwrotnikow ego. 
Dzięki tój rozmaitości, gatunki zm ieniają się 
w miarę posuwania z północy na południe, 
typy jednak  pozostają na całej przestrzeni 
te same.

Ssących posiada prow incyja A lleghany 
tylko jeden rodzaj właściwy, a mianowicie 
Condylura — bardzo ciekawy rodzaj kreta.
Z ptaków spotykamy tu wyłącznie sławnego 
wędrownego gołębia (Ectopistes), oraz ro 
dzaj pardwy (Cupidonia), odznaczający się 
parą uszek, utw orzonych z długich piór po 
obu stronach szyi. In n e  ptastw o jest po 
większój części wędrowne, odbywające swe 
przeloty ju ż to  na północ, już  na południe, 
lub z zachodu. Gady są tu  wogóle bogato 
reprezentow ane, a między niemi wiele form 
właściwych tej prowincyi. To samo da się 
powiedzieć i o ziemnowodnych.

Berm udy  należą do tej prowincyi. Jest

to grupa wysp, położona wśród A tlantyku 
o 700 mil angielskich od lądu. Zbadanie 
fauny ornitologicznej tego archipelagu wy
kazuje, ja k  wielką, łatwość m ają ptaki 
w przebywaniu tak  znacznej przestrzeni, 
stwierdzono bowiem, że wyspy te posiadają 
ledwie 6 do 8 gatunków ptaków stale tu  za
mieszkujących, gdy niemniej ja k  140 ga
tunków odwiedza je  corocznie. W yspy nie 
posiadają ani jednego gatunku sobie w ła
ściwego, a nawet te kilka form stale je  za
mieszkujących należy do pospolitych gatun
ków północno-amerykańskich.

4. Prowincyja Podbiegunowa albo Kana
dyjska  stanowi łącznik między trzema inne- 
mi, albowiem w każdą z nich stopniowo ku 
południowi przechodzi. Zajm uje ona ob
szerną lesistą część A m eryki północnej oraz 
jałowe przestrzenie, rosciąg‘ające się ku bie
gunowi. Pod względem faunistycznym jest 
ona stosunkowo najbiedniej uposażona, n ie
mniej jednak liczy między ssącemi kilka 
form, niespotykanych w innych częściach 
obszaru nearktycznego, a między niemi 
bardzo ciekawego wołu piżmowego (Ovibos). 
P tak i są tu  prawie wyłącznie typu nearkty
cznego z małą domięszką form palearktycz- 
nych, ja k  pliszka żółta, gil i kilka jeszcze 
innych. W reszcie ryby i gady są tu  wogóle 
słabo reprezentowane i należą bezw arunko
wo do typów nearktycznych.

Grenlandyja należy do obszaru nearkty
cznego. Jestto  wielka wyspa, położona 
w bliskości bieguna. Zwierząt ssących li
czy sześć gatunków, z których 3 nearktycz- 
ne, a 3 ogólnie podbiegunowe. P taków  lą
dowych stale tu zamieszkujących naliczono 
dotychczas 14 gatunków, spomiędzy któ
rych 2 są europejskie, a mianowicie Orzeł 
bielik i sokół wędrowny, a 3 nearktyczne, 
gdy pozostałe są właściwe całej strefie pod
biegunowej. I wogóle, chociaż przeważa 
tu poniekąd pierwiastek nearktyczny, to j e 
dnak w rzeczywistości G renlandyja należy 
do spornego podbiegunowego pasa, właści
wego obu obszarom umiarkowanym.

Jan  Sztolcman.
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Mleko jako pokarm.

(Ci%g dalszy).

0  ile chodzi o odżywianie ludzi doro
słych zwykłem mlekiem położenie nie jest 
niebespiecznem, skoro jednak  okoliczności 
zmuszają do żywienia mlekiem krowiem 
niemowląt, staje się ono groźnem.

W ówczas nawet, kiedy, ja k  w dotychcza- 
sowem naszem rozumowaniu, mowa jest 
o bakteryjach niechorobotwórczych, nie
winnych poniekąd, liczyć się musimy z po- 
ważnemi niebespieczeństwami, jakiem i obe
cność ich w mleku grozi zdrowiu dzieci. 
Pomiędzy t. zw. saprofytami, stale znajdu- 
jącemi się w mleku, mamy do czynienia 
bez najm niejszej wątpliwości z gatunkami, 
które, dostawszy się w znacznej ilości do 
delikatnych kiszek dziecka, wywołując w 
nich zaburzenia Wskutek nieprawidłowych 
roskładów mleka 1 wytwarzając zeń jadow i
te substancyje, są główną przyczyną biegu
nek u dzieci, których rok rocznie giną set
ki, z właszcza podczas lata. Szczególniej przy 
niezwykle podwyższonej tem peraturze zew
nętrznej bakteryje tego rodzaju rozmnażają 
się niezmiernie szybko i przeważają licze
bnie norm alne bakteryje w mleku spoty
kane.

Nowsze spostrzeżenia i badania w gor
szeni jeszcze świetle przedstaw iają sprawę. 
N iejednokrotnie stwierdzonem ju ż  zostało, 
że na tak podatnym  do rozwoju bakteryj 
gruncie, jakim  jest mleko, przenoszą się za
rodniki chorób zakaźnych, jak  tyfusu, lub 
cholery, szkarlatyny, a także chorób zakaź
nych, jak im  zwierzęta dostarczające mleka 
ulegają. Groźnem szczególniej przedsta
wia się niebespieczeństwo przenoszenia tą 
drogą gruźlicy, wobec niezwykle częstego 
występowania tej choroby u bydła.

Tw ierdzenie powyższe popierają cyfry j 
zaczerpnięte z odnośnych wykazów staty
stycznych miast zagranicznych.

1 tak w Berlinie skonstatowano gruźlicę j  

u 4,57%  ogólnej liczby bitego bydła, w Mo- 
nachijum 2,44, w A ugsburgu 2,24, w Miil- 
huzie 3,4%.

W edług urzędowych danych za rok 1889 
w rzeźniach publicznych na Szląsku gó r
nym dostrzeżono gruźlicę u 9,54% krów na 
rzeź przeznaczonych. Jeśli zauważymy je 
szcze, że na rzeź we własnym interesie han
dlarze bydła dostarczają zwierząt, u któ
rych na zew nątrz nie objawia się gruźlica, 
że zwierzęta takie biją po wsiach, że o ile to 
jest jeszcze możliwem hodują je na pro- 
dukcyją nabiału, to nieprzesadzonem bę
dzie przypuszczenie, że conaj mniej 10%  
wszystkich krów trzym anych w oborze za
każone są gruźlicą.

Z drugiej znowu strony jak  wykazują ba
dania H irschbergera, Gerlacha, Bollingera 
i in. 40 — 50%  mleka od krów uległych 
gruźlicy zawiera laseczniki gruźliczne. Z po
wyższego prawdopodobnem jest, że 5%  
prawie ogólnej ilości mleka spożywanych 
w niektórych miastach zawiera bakteryje 
gruźliczne. Ze bakteryje te dostawszy się 
z mlekiem do przewodu pokarmowego prze
nikają przez nieuszkodzoną błonę śluzową, 
miitnowicie przełyku i powodują w sąsia
dujących z nim gruczołach limfatycznych 
procesy chorobne — wykazanem zostało do
świadczalnie ').

Dawno już z uwagi na możność dłuższe
go przechowywania mleka, łatwiejszego je 
go zbytu i t. p. mozolono się nad sposobami 
utrw alenia tego pokarmu. Świeżo po wy
świetleniu istotnych stosunków i niebes- 

I pieczeństw ważne poczyniono już postępy 
w kierunku usunięcia niebespieczeństw, 
o których była mowa.

Uciekano się do sposobów konserwacyi 
mleka przez przechowywanie go w niskiej 
tem peraturze po uprzedniein przegotowa
niu, lub w stan ie  surowym, zamrażano je, 
dodawano do mleka przetworów chemicz
nych, zapobiegających jakoby kwaśnieniu, 
a raczój maskujących ten przebieg, wresz
cie stosowano dodatki mniej, lub więcej 
energicznych środków przeciwgnilnych.

Doświadczenie jednak przekonywa o nie- 
dołężności tych sposobów, stosowanych bez 
zrozumienia istotnej przyczyny zmian mle
ka, a nowsze badania zupełnie jasno wy
kazują nietylko ich bescelowość, lecz wprost

') Bitter, Z tłchft f. Hygiene, 1890, 241.
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niebespieczeństwo, jakie wskutek pozor
nego ich działania powstawać może.

Oprócz przegotowy wania, a następnie 
przechowyw ania m leka przy niskiej tem pe
ra tu rze , co dopiero przy  zachowaniu pew
nych ostrożności skutecznem się okazuje, 
ja k  wykazał niedawno Lazarus ') wszystkie 
inne sposoby nie mają racyi bytu.

Zamrażanie mleka tam uje jedynie rozwój 
bakteryj, z chwilą, odtajania rospoczyna się 
on nanowo. Zachowuje ono jedynie mleko 
przez czas pewien w tym stanie, w jakim  
znajdowało się przed zamrożeniem, nie 
zabija zaś drobnoustrojów. W  mleku za- 
mrożonem i po odtajaniu  pozornie świeżem 
znajdowano mnóstwo bakteryj i konstato
wano w niem obecność p to m a in — jadów, 
działalnością drobnoustrojów  w ytw orzo
nych. Zamrażanie m askuje jedyn ie prze
bieg psucia się mleka, a w ręku oszustów 
stać się może powodem masowych otruć 
ptomainami.

Środki chemiczne, ja k  soda i dwuwęglan 
sodu zabójczego działania na bakteryje nie 
wyw ierają, zobojętniając zaś kwas w mleku 
nieświeżem pozbaw iają nas możności jego 
oceny. W apno w ilościach takich, ja k  by
wa dodawanem (w postaci wody wapiennej) 
nie działa zabójczo na bakteryje, podobnie 
boraks i jeszcze mniej kw as borny. Kwas 
salicylowy okazuje w praw dzie silniejszy 
wpływ tam ujący rozwój bakteryj, zabija on 
naw et pewne ich gatunki, wobec pewnych 
chorobotwórczych bakteryj ja k  np. tyfuso
wych te same ilości jego są jed n ak  bez
skuteczne. Zresztą zważyć należy, że by
najm niej rosstrzygniętem  nie jes t o ile o r
ganizm stale bez szkody m niejsze nawet 
daw ki kwasu salicylowego przyjm owanego 
z pokarmami znosić może, mianowicie zaś 
organizm dziecięcy.

W ogóle słusznem jest wypowiedziane 
przez Lazarusa żądanie, aby tego rodzaju 
środki konserwujące w handlu  mlecznym 
były zabronione, jak o  m askujące jedynie 
isto tny stan rzeczy. W ykrycie obecności 
n iektórych z nich jest stosunkowo łatwem  
i nie możemy na tem miejscu sposobów do 
tego celu stosowanych pominąć milczeniem.

') Zeitschrift f._H ygiene, 1890, 231.

P rzy  ogrzewaniu mleka w ciągu 1 — 2 go
dzin powstające zbrunatnienie go w ykazu
je  obecność środków alkalicznych, jakoto: 
sody, dwuwęglanu sodu, boraksu, wapna. 
Kwas salicylowy w innej próbie zdradzi 
obecność swą wystąpieniem fijoletowego za
barwienia, po zadaniu paru kroplam i ros- 
cieńczonego rostw oru chlornika żelaza.

K w asu bornego w sposób szybki, prosty 
wykazać niemożna wobec małego jego do
datku. Dodany w ilościach takich, aby 
smaku m leka nie zm ienił jes t on z uwag 
na konserwacyją mleka bez wpływu, a dla 
ustro ju  ludzkiego nieszkodliwym.

W ymienione powyżej, zarówno ja k  i inne 
środki konserwujące, jak  np. woda u tle 
niona, kwas benzoesowy i t. d. o ile wogóle 
w pływ ają zabójczo na bakteryje, przeja
wiają to oddziaływ anie w dawkach zbyt 
dużych, niejednokrotnie dla ustro ju  lu d z
kiego nieobojętnych.

P rzypatrzm y się teraz doświadczeniu na 
dużą skalę, doświadczeniu bardzo sm utne
mu, wykazującemu dotychczasową bessil- 
ność, a racz£j niezaradność naszę wobec 
szkód, jak ie  pociąga za sobą spożywanie 
nieświeżego, nieczystego, lub od chorych 
zw ierząt pochodzącego mleka. Najdosa
dniej w idnieje ono z danych statystycznych 
odnośnie śmiertelności dzieci. W yżej przy
toczyliśmy już dane co do stanu zdrowo
tnego krów, mianowicie wykazaliśmy, jak  
częstą jest pośród nich gruźlica.

Landouzy, lekarz naczelny jednego ze 
szpitali dla dzieci w Paryżu , znalazł na 
podstawie spostrzeżeń za pięcioletni okres 
czasu, że spomiędzy dzieci umierających 
w pierwszych dwu latach życia przypada 
jeden  wypadek gruźlicy na 3,6 wypadków 
śmierci wogóle. Ten stan rzeczy jest po- 
prostu przerażający!

Pozostawiamy tu na boku sporadyczne 
wypadki rosprzestrzeniania epidemii przez 
spożywane mleko. Przykładów  takich ma
my dosyć, a jeden z nich swego czasu opi
sanym był szczegółowo w naszem piśmie, 
mianowicie wypadek epidemii szkarlatyny. 
Mówimy teraz o .stałych niebespieczeń- 
stwach i szkodach, mając ciągle na uwadze 
coraz częściej powtarzające się karmienie 
dzieci mlekiem krowiem  zamiast piersią 
m atki. Jeżeli w istocie nie lekkomyślność
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matek, nie zbytnia pohopność zabraniają,* | 
cych im karm ienia lekarzy, lecz istotne 
zwyrodnienie młodego pokolenia kobiet jest 
tego powodem, to niemożna nigdy dość do
bitnie i w ytrw ale zwracać uwagi na do
niosłość spraw y sztucznego odżywiania 
ssawców i na opłakany obecny stan rzeczy, 
powodowany nieświadomością, lub nieza
radnością.

Rzućmy okiem na suche pozornie szeregi 
cyfr przedstawiających przebieg praw dzi
wej epidemii cierpień kiszkowych u dzieci, 
panujących w r. z. w Niemczech.

W edług urzędowych tablic śmiertelności, 
stan zdrowotny większej części miast nie
mieckich z wiosną r. z. przedstaw iał się 
korzystnie. W  Berlinie, którego śmiertel
ność wynosi średnio 26,4%0' w Kw ietniu 
zmarło 22,6°/00, liczba urodzeń przewyższała 
liczbę wypadków śmierci o 1 302, na ostre 
cierpienia kiszkowe zmarło 295, na biegun
kę 130, z tój liczby 124 dzieci jednorocz
nych. W  M aju zauważyć się ju ż  daje 
zwiększona śmiertelność ssawców, na bie
gunkę wynosi ona 162, w ostatnim tygodniu 
M aja zm arło ich na to cierpienie ju ż  69 (co 
odpowiada miesięcznie 276). W  Czerwcu 
w pierwszym tygodniu śmiertelność ogólna 
podnosi się już do 39,2%o» 378 osób ulega 
cierpieniom kiszkowym, na biegunkę um ie
ra 240, samych dzieci w tem 221. W  d ru 
gim tygodniu śmiertelność ogólna docho
dzi 43,6% 0, na biegunkę um iera 421 ssaw- 
cówl

Codziennie um iera w stolicy państwa 60 
dzieci na biegunkę. O tem dowiadujemy 
się jednak  dopiero teraz. Depesz i bulety- 
nów w prasie codziennej niema.

A  nie je s t to stan jednego miasta. Po- j  

dobny przebieg śmiertelności wykazują d a
ne dla K rólew ca, W rocławia, Gdańska, P o 
znania, K olonii i t. d. Zarówno w Berli- i 
nie, jak  w innych miastach niemieckich, 
tak  nagły przyrost śmiertelności podczas 
pierwszej połowy zeszłorocznego lata przy
pisać należy zwiększonej liczbie wypadków 
cierpień kiszkowych, specyjalnie biegunek. 
W szędzie najwięcej odbija się to na śm ier
telności dzieci. Po  tem, co wiemy o bak- 
teryjach w mleku, o ich niezmiernie szyb
kim rozwoju przy  podwyższonych tem pe
raturach, jasnem  jest, że im właśnie — za

nieczyszczeniu m leka przez bakteryje—przy
pisać należy formalny pomór.

K toby się jeszcze naocznie o zanieczy
szczeniu mleka chciał przekonać, niech w ie
je  w t. z w. czystej oborze udojone mleko 
do naczynia z białego szkła i niech po pa- 
rugodzinnem  odstaniu się zawartości spój - 
rzy pod dno; cechy osadu nasuną mu mimo- 
woli porównanie z podściołem obory. Tym, 
którzy widzieli na naszej wystawie higije- 
nicznej centryfugę do oddzielania śmietan
ki z mleka, przypominamy osad brudno
zielony, pozostający na ścianach wirującego 
bębna po ukończeniu roboty. Osad ten co 
do pochodzenia nie przedstawia już  ża
dnych wątpliwości, a zachowanie się jego 
po paru godzinach pozostawania na powie
trzu, świadczy wobec powonienia o proce
sach gnilnych, jak ie  w tem stężonem za
nieczyszczeniu mleka wybitniej tylko wy
stępują.

Czy w istocie pomysłowość nasza na tym 
ważnym punkcie jes t już wyczerpaną wy
żej zaznaczonemi a nieudanemi próbami 
zwalczenia niebespieczeństw. Na szczęście, 
bynajmniej. Posiadamy w naszej mocy 
sposoby niszczenia bakteryj w mleku. Pod
wyższona tem peratura, bliska punktu wrze
nia m leka jest radykalnym  środkiem, nisz
czącym w niem drobnoustroje. Przego- 
towywanie m leka w racyjonalny sposób 
i umiejętne potem postępowanie z niem, 
przechowywanie go i podawanie dziecku, 
stanowczo mogą i powinny poprawić opła
kany stan sztucznego odżywiania ssawców 
mlekiem.

J a k  się to wyjaławianie mleka, jego ste- 
rylizacyja odbywa rospatrzym y następnie. 

(dok. nast.).
Stanisław Prauss.

O  R O Z W O J U  

I ZNACZENIU TECHNOLOGII

(Dokończenie).

Jak iż kontrast pomiędzy technologiją 
dzisiejszą, a technologiją choćby tylko
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z przed 50 lat! M nóstwo gałęzi przem y
słu, o których wówczas pojęcia naw et nie 
miano, wytworzyło się dzięki zdobyczom 
fizyki i chemii z ostatnich la t dziesiątków. 
Lecz nietylko to pomnożenie odłamów te
chnologii przemawia za jej nadzwyczajnym 
postępem; bardziej jeszcze wyraża się on 
w prawdziwie naukowem opracow aniu ma- 
nipulacyj, w zgłębieniu dokonyw anych na 
tem polu mechanicznych i chemicznych 
procesów, w wynikającej stąd pewności 
w operacyjach i kontroli całej roboty, j a 
ką objęli chemicy i technicy. Technologija 
rzuciła dawne swe szaty i przyoblekła się 
w nowe, licząc się z postępem na polu nauk 
przyrodniczych. J a k  już wspomniano, K ar- 
marsch pierwszy w skazał podstaw y rzeczy
wiście naukowego system atu w technologii; 
systemat ten w naszych czasach rosszerzo- 
ny został i udoskonalony. Dziś w techno
logii wszystko dokładnie je s t uporządko
wane, harm onijnie jedno  z drugiem  sple
cione, a każda gałązka właściwe sobie m iej
sce zajmuje. Technolog fachowy odróżnia 
obecnie: według rodzaju  dokonywanych
w przemyśle procesów — technologiją me
chaniczną i chemiczną; w edług rodzaju  ma- 
teryi w przemyśle przetw arzanej — orga
niczną i nieorganiczną; w edług metody 
naukowej, ja k ą  obiera — ogólną i szczegó
łową.

Technologija mechaniczna jes t nauką
0 mechanicznych zmianach, mechanicznem 
uszlachetnieniu ciał, podczas gdy sama na
tu ra  ciała się nie zmienia. Zajm uje się ona 
przeważnie zmianami kształtów  i mechani
cznem oczyszczaniem ciał; a prócz tego z a 
poznaje nas z machinami, o ile te doty
czą obejmowanych przez nią gałęzi prze
mysłu.

Technologija chemiczna natom iast jest 
nauką o zmianach m ateryjalnych ciał, do
konywanych w przemyśle. Zmiany te po- 
legają zawsze na zmianie tych drobniut
kich, z atomów złożonych części, k tóre fizyk
1 chemik nazywa cząsteczkami (m olekuła
mi). Zmienia się tu rodzaj atomów, ich 
liczba i układ w cząsteczce, tw orzą się je- 
dnem słowem nowe cząsteczki. Technolo
gija ciał organicznych zajm uje się temi 
węglowemi ciałam i, k tóre sztucznie wytwa
rzać potrafimy, w technologii zaś n ieorga

nicznej mamy do czynienia ze zmianami 
ciał pochodzenia mineralnego. Technolo
giją szczegółową nazywamy tę, która roz
działy swe układa według surowych mate- 
ryjałów , lub według produktów, jak ie  znich 
otrzymujemy; w każdej poszczególnej ga
łęzi rospatruje ona w kolejnym  porządku 
operacyje, niezbędne do wytworzenia odnoś
nego przetworu. Innej metody trzym a się 
w wykładzie swym technologija ogólna, 
czyli porównawcza. O bejm uje ona w sa
mym początku wszystkie jednakow e ope
racyje, opisuje wspólne wielu gałęziom 
przem ysłu procesy i machiny i z tego uo
gólnienia przechodzi dopiero do poszcze
gólnych rodzajów przemysłu. I  jedna
1 druga m etoda posiada swoje zalety peda
gogiczne.

Jeśli w ten sposób, zdaje się, dostatetecz- 
nie, choć najogólniej scharakteryżowane 
zostały istota i rozwój technologii, to zna
czenie jój w całej pełni wystąpić może do-, 
piero przy rozejrzeniu się w poszczegól
nych odłamach przem ysłu i tu dla przy
k ładu przytoczym y niewiele szczegółów, 
dotyczących przem ysłu żelaznego i cukro
wniczego.

Przem ysł żelazny należy do najpotężniej
szych. Szlachetne metale, złoto i srebro, 
pozostają w tyle poza nim nietylko pod 
względem zakresu produkcyi, ale i co do 
ogólnej wartości wyprodukow anych rnate- 
ryjałów.

Produkcyja surowego żelaza na całym 
świecie w roku 1882 wynosiła 21400000 
tonn. Jeśli przyjm iem y cenę tonny, ważą
cej 1000 kg, za 50 — 60 marek, to surowiec 
ten przedstawia wartość 1070 do 1284 mi- 
lijonów m arek. Natom iast w roku 1884 
produkcyja złota na kuli ziemskiej wyno
siła 143381 kg, a wartość 400032990 m a
rek, licząc za kilogram  złota 2 790 ma
rek. W tym  samym roku wydobyto srebra
2 770610 kg; licząc cenę kilogram a tego 
m etalu na 180 marek, otrzym amy su
mę 488709800 marek. Całkowita przeto 
suma 898742 790 marek, przedstawiająca 
wartość wydobytego w ciągu roku złota

! i srebra, nie starczy na zakupienie w yro
bionego w tymże czasie żelaza, a tem bar
dziej jego produktów , których ceny najle
piej świadczą o uszlachetniającej potędze
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pracy przemysłowej. Gdy bowiem w roku 
1880 cetnar żelaza, zawarty jeszcze w ru 
dzie, kosztował */3 m arki, wartość tego ce- 
tnaru  po wydobyciu i odpowiedniem prze
robieniu znakomicie się powiększyła. J e 
den cetnar surowca kosztował już 3 — 5 
marek, 1 cetnar stali Bessemera 7 marek, 
żelaza sztabowego 10 m., blachy żelaznej 
12 m., ostrzy na noże 1 500—2100 m., a w re
szcie 1 cetnar najdelikatniejszych sprężyn 
zegarkowych 40 milijonów marek. Nawet 
gdy 1 cetnar złota kosztuje 144000 marek, 
to jeszcze cena żelaza uszlachetnionego 
w postaci sprężyny przenosi 270 kroć cenę 
surowego złota. Ju ż  z tego widać, że zna
czenie przem ysłu żelaznego polega nietylko 
na jego obszernym zakresie, lecz znajduje 
się w ścisłym zw iązku z jego rozwojem 
i postępami na drodze otrzym ywania i udo
skonalania trzech znanych gatunków: su
rowca, żelaza kutego i stali.

Żelazo było już wpraw dzie znane w sta
rożytności, H om er i P linijusz opisują już 
stal i mówią, o hartow aniu tej ostatniej 
w wodzie i oleju. Dokładnie wszakże skład 
chemiczny tych trzech gatunków  żelaza zo
stał poznany dopiero w X V III- i X IX  stu
leciu przy pomocy rozbioru chemicznego.

W  naszym dopiero wieku pod wpływem 
ożywczego działania chemii i techniki po
wstać mogły tak  im ponujące środki, jak  
wielki piec do wytapiania surowca, piec | 
D anka do w yrabiania żelaza kutego i g ru 
szka Bessemera do fabrykacyi stali. W kon
wertorze, czyli gruszce Bessemera, zbudo
wanej poraź pierwszy w Scheffieldzie w ro 
ku 1856, zamienia się przy pomocy silnych 
prądów  powietrza 10000 kg stopionego su 
rowca na stal w ciągu 10—20 minut. P rze
róbka takiej ilości wymagała dawniej przy j  
metodzie świeżenia trzech tygodni, a przy 
pudlowaniu 3 dni. Px-oces Bessemera osię- 
gnął niezw ykły stopień udoskonalenia; przy 
pomocy badania spektroskopowego z naj - 
większą ścisłością obserwować można wszy
stkie jego  fazy i doskonale zauważyć za
kończenie, co niepom iernie ułatwia kon
trolę nad całą robotą. A by w właściwem 
ukazać świetle znaczenie tej metody, wspo
mnieć jeszcze wypada o jednym  na tej d ro
dze postępie, k tóry  prawdziwem stał się 
błogosławieństwem dla rolnictwa. Dawniej

gruszki Bessemera wyściełano kwaśnemi 
kwarcowemi krzemianami i jako  matery- 
ja łu  surowego na stal używano surowca 
z zawartością manganu, możliwie wolnego 
od siarki i fosforu. Dziś natom iast potra
fimy przerabiać gatunki gorsze, zawierające 
fosfor, według sposobu t. zw. zasadowego. 
Fosfor, stanowiący zanieczyszenie surowca, 
zostaje w gruszce spalony na kwas fosfor- 
ny, a ten ostatni łączy się z umyślnie doda- 
nem, świeżo wypalonem wapnem, na fosfo
ran wapnia. Powstający tu  żużel, dzięki 
zawartości fosforanu wapnia, je s t doskona
łym m ateryjałem  nawozowym. Reakcyja 
ta należy bessprzecznie do najw spanial
szych i najśmielszych, jak ie  w wielkim 
przemyśle chemicznym się dokonywają. 
Tym  sposobem otrzymano w roku 1886 

i  przeszło 400 milijonów kg żużlu z zaw ar
tością 30 — 35%  fosforanu wapnia. Licząc 
tonnę takiego żużlu na 36 marek, o trzym a
my, że dzięki temu wynalazkowi bessemer- 
nie zyskują rocznie 14400000 marek. Za
kłady i huty żelazne tak się w naszych cza- 

j sach rozwinęły, że stały się prawie ideal- 
nemi fabrykam i chemicznemi, w których 
żadnych niema odpadków, lecz same tylko 
produkty pożyteczne.

Produkcyja surowca w roku 1862 w yno
siła na całej kuli ziemskiej 7700000 tonn, 
a w roku 1882 już 21400000, czyli w prze
ciągu 20 lat prawie że się potroiła. W szy
stkie zakłady w Niemczech zatrudniały 
w roku 1882 niemniej jak  148784 robotni
ków. Największe rozm iary przybrała fa- 
brykacyja stali u K ruppa. Zakłady K ru p 
pa już  w 1865 roku zatrudniały 8000 ro 
botników przy fabrykacyi stali, 5 300 w ko
palniach węgla i rudy żelaznej, a 7000 
w hutach. W fabryce stali było podów
czas już 298 kotłów i tyleż machin paro
wych o sile razem 11000 koni, 77 młotów 
parowych, ważących po 2— 1000 cetnarów. 
Pośrodku terytoryjum  fabrycznego droga 
żelazna o długości 60 kilometrów, posiada
jąca 24 lokomotywy i 700 wagonów, um o
żliwiała przewóz tow aru do najbliższych 
stacyj kolejowych. Prócz tego zakład ten 
posiadał ju ż  wtedy 44 linije telegrafi
czne.

Obok przemysłu żelaznego naj potężniej 
rozwinęła się fabrykacyja cukru.
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Z wielu istniejących w przyrodzie g a tu n 
ków cukru dla przem ysłu znaczenie w ięk
sze posiadają, tylko: cukier gronowy (dek- 
stroza), słodowy (maltoza) i trzcinowy albo 
buraczany (sacharoza).

C ukier gronowy przew ażnie otrzym uje 
się z mączki kartoflanej zapomocą roscień- 
czonego kwasu siarczanego; w Ameryce za
m ieniają także mączkę kukurydzow ą na 
sztuczny miód, k tóry  cukier ten w sobie 
zawiera. M altoza również przyrządza się 
z mączki, w ten mianowicie sposób, że oble
wa się ją  wyciągiem słodowym, zaw ierają
cym ferm ent — dyjastazę. W iększego niż 
te dwa cukry  znaczenia n ab ra ł cukier trzc i
nowy, a wiadomo też, że od najdaw niej
szych czasów był on w użyciu w Indy jach  
wschodnich i Chinach. Lecz dopiero w X V  
stuleciu poznano racyjonalny sposób otrzy
mywania z trzciny cukrowej cukru w sta
nie stałym  i od tego też czasu zajął on po
ważne miejsce pośród m ateryjałów  pokar
mowych. W  X V I wieku nauczono się r a 
finowania cukru kolonijalnego. Nowy okres 
w fabrykacyi cukru  trzcinowego nastąpił, 
gdy poznano, że cukier ten nietylko zna j
duje się w trzcinie cukrowej, lecz że z ko
rzyścią może być wydobywany i z innych 
roślin. Palm y, klon cukrow y, proso cu
krowe, a nadewszystko buraki stały  się 
m ateryjałem  surowym  do wydobywania 
cukru.

W  roku 1747 ap tekarz M arggraf złożył 
berlińskiej akademii umiejętności pismo, 
w którem  dowodzi, że z buraka białego 
udało mu się wydobyć 6% , z czerwonego 
zaś 4 Va% cukru. Apostołem  tego przem y
słu stał się A chard , uczeń M arggrafa, który 
pismem, słowem i czynem gorliw ie na tem 
polu działał. W  roku  1796 założył on p ier
wszą fabrykę cukru  buraczanego w dobrach 
swych C unern na Szląsku dolnym. Pomimo 
niezłćj wydajności buraków  cukier ówcze
sny nie mógł jednakże konkurow ać po 
myślnie z cukrem  trzcinow ym . Lecz rze
czy się zmieniły, gdy w roku 1806 Napoleon 
I  w prow adził w czyn swój system konty
nentalny. Cena cetnara cu k ru  podniosła 
się szybko do 300 złotych. Upadek N apo
leona by ł zarazem  upadkiem  pierwszej fa
bryki cukru  buraczanego. D opiero w 1830 
roku znów w Niemczech powstać mogły fa^

[ b ryk i podobne skutkiem  tego, że państwa 
związkowe uwolniły cukier buraczany od 
cła. Od tego też czasu w całej niem al Eu- 

J  ropie cukier buraczany począł sobie wy
walczać coraz pewniejsze stanowisko, tak, 
że dziś ilości wyrabianego cukru trzcino
wego małe są w porównaniu z buraczanym. 
W edług B ittm anna w roku 1879— 80 pro- 
dukcyja cukru na całej kuli ziemskiej wy
nosiła 4940974 tonn, w roku 1884—85 już  
6250000’tonn. Liczby te niechaj w ystar
czą do ogólnego poglądu na zakres tego ol
brzymiego przemysłu.

Na tak potężnych filarach spoczywa byt 
i rozwój współczesnej ludzkości.

M. FI.

SPRAWOZDANIE.

Ogólna gieografija handlowa przez dra Fr. Czer
nego, profesora zwycz. gieografii uniw. Jagiell. 
Kraków, 1889.

Z przedmowy dowiadujem y się, że książka n i
niejsza pierwszą jest w szeregu podręczników z g ieo 
grafii ogólnej, który autor w ydać zam ierzył; ros- 
począł od gieografii handlowej, bo, powiada, w ję 
zyku polskim  nie było dotąd książki traktującej
0 tym  przedm iocie, który jednak jest u nas w y
kładanym  w szkołach handlowych i przem ysło
wych. P. Czerny przyznaje, że  dzieło jego nie  
jest oryginalnie napisane i przytacza cztery głó
wniejsze dzieła zagraniczne, które mu za podsta
w ę przy pisaniu służyły.

Cała książka podzieloną została na dw ie części 
poprzedzone wstępem . W tym  ostatnim  autor m ó
wi o pochodzeniu handlu, o pobudkach skłaniają
cych człowieka do kupczenia, wreszcie o znacze
n ia  handlu dla ludzkości.

Pierwsza część dzieła traktuje o środkach, dźw i
gniach i zaporach handlow ych. Za środki handlu  
autor uważa środki (w łaściw ie sposoby) porozu
m iew ania się, pieniądze, środki transportu, komu- 
nikacyje, środki korespondencyjne, jarm arki, targi
1 handel obnośny.

W pierwszym  rozdziale autor kolejno wylicza
sposoby porozumiewania się w handlu ludzi, sto 
ją cy ch  na różnych szczeblach kultury; znajduje
my tu handel niem y, gdy strony nie widzą się 
naw et, m im iczny, gdy widzą się ale nie mówią 
i  tak dalej aż do naszych czasów, gdy do porozu
m iew ania się w handlu używ am y języków  w szech  
światowych, jak angielski, francuski, niem iecki 

1 i chęć łatw iejszego porozum iewania się posuwam y
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aż do tw orzenia sztucznych języków , jak Volaptik 
i jgzyk dra Esperanto.

W rozdziale „Pieniądze*1 autor gienetycznie tłu
m aczy pow stawanie pienigdzy jako m ierników war
tości u ludzi. Najpierwszą fox-m% handlu jest han
del zam ienny, istn iejący u ludów dzikich i przed
historycznych, tudzież w szczątkowej postaci i w na
szych społeczeństw ach pośród dzieci i  ludu, który  
posiada naw et przysłowia, dotyczące handlu za
m iennego. Nastgpńie autor w ylicza różne postaci 
m ierników wartości, jak np. kam ienie w Oceanii, 
muszle kauri i „strzelbę1: w Afryce, futra na Sy- 
beryi i t. p., w reszcie dochodzi do prawdziwych  
pieniędzy m etalow ych—złotych i srebrnych, oraz 
papierowych opartych na kredycie. Bardzo jasno 
w yłożoną została teoryja waluty złotej i srebrnej 
i  obu razem , m onom etalizm u i bim etalizm u, ozna
czony stosunek obu m etali do sitb ie  na św iecie  
zapomocą tabelki zwrócona uwaga na rozwój kre
dytu w naszych czasach.

Środki transportu autor podzielił na naturalne 
i sztuczne. Na pierwszem  m iejscu pomigdzy pier- 
wszemi autor um ieścił człowieka; istnieją bowiem  
kraje, w których człow iek w istocie n ietylko by
wa noszonym  i  wożonym , jak u nas, ale sam nosi 
i wozi. I tu, podług nas, niepotrzebujem y siggać 
do krajów pierw otnych, bo odnośne przykłady na
potykam y u nas po w ielk ich m iastach i po wsiach. 
Sztuczne środki przewozu znajdujemy tu w szyst
kie, poczynając od biedki dwukołowej i sanek, w o
zu greckiego i  rzym skiego i kończąc na współ
czesnych nam pociągach poruszanych parą i e lek 
trycznością, tramwajach, telferach, steam erach za- 
atlantyckich; załączona tabelka przedstawia stan  
lokom ocyi w r. 1885 na całej kuli ziemskiej.

Środki kom unikacyjne podzielone zostały na lą 
dowe i  m orskie. W pierw szych odróżnia p. Czer
ny kom unikacyje pierw otne i ulepszone. Do pier
w otnych należą dwa system y pośrednictw  handlo
wych, istniejących u  wszystkich prawie ludów | 
w zaraniu kultury oraz karawanowy, którego szla
ki dawne i tegoczesne autor szczegółowo przyta
cza. Ulepszonerni kom unikacyjam i są kanały rze
czne, które dosięgły największej długości w Anglii, 
F rancyi i N iem czech, drogi, rozległa sieć kolei, 
która je st  najdłuższa w Stanach Zjednoczonych  
i A nglii, wreszcie tunele i koleje śródlądowe. S ię
gając w przyszłość autor załącza projekt kolei, 
m ających wkrótce być urzeczyw istnionem i.

M ówiąc o drogach m orskich p. C. podaje h isto 
ryczny rozwój użytkow ania m órz przez człowieka  
od owej chw ili, gdy pierw otny żeglarz puszczał 
się w prostej łódce na morze, m ając za jedynych  
przewodników gw iazdy i ptaki m orskie, aż do 
chwili bieżącej, gdy marynarz ma na swoje usłu
gi bussolę. log, oraz „Przewodniki^żeglarskie15 (Sai- 
ling directions), siłę  pary, gd y  m ałą dla niego  
przeszkodą są w iatry i prądy. Zbadanie morza 
w ostatnich czasach ułatw iło niezm iernie drogę 
żaglowcom , znacznie skróciło czas podróży i w pły
nęło dodatnio na stosunki m iędzynarodowe. Koń

cząc, autor znowu podaje istn iejące kanały m or
skie i projektowane.

W  rozdziale „Środki korespondencyjne11 p. C. 
rozważa rozm aite sposoby korespondowania m ię
dzy ludźm i, jak  pocztę, telegraf i telefon, ich  ros- 
pow szechnienie na ziem i i znaczenie dla handlu. 
Dalej autor m ówi o jarm arkach, targach i handlu 
obnośnym; wzmiankuje o roskw icie dwu pierwszych  
instytuoyj dawniej i  upadku w czasie obecnym . 
Kolonije i kolonizacyją autor uważa za potężne  
dźwignie handlowe. Do dźwigni handlu zaliczone 
są wszelkie postępy w m echanice produkcyi wieku  
dziewiętnastego oraz dzisiejszy stan m eteorologi 
i przepowiedni stanu powietrza.

Na zakończenie części pierwszej swojego praco
witego dzieła, autor przytacza zapory i  przeszko
dy dla handlu przyrodzone, polityczne i ekono
m iczne i nad każdą z nich oddzielnie się zasta
nawia.

(dok. nasi.)
S t. Stetlciewicz.

Wiadomości bibliograficzne.

— tn. A. Bernthsen, Kurzes Lehrbuch der orga- 
nischen Chemie. Brunświk u Y iew ega, 1890, wyd. 
drugie. Str. 524, cena 10 marek.

W yborna książka przeznaczona i jaknajwłaści- 
wiej ułożona dla uczących się w uniwersytecie, 
w niewielkiej objętości zaw iera treść  napodziw  
obfitą. Sposób traktowania zupełnie współczesny, 
z wprowadzeniem ostatnich zdobyczy z chw ili b ie 
żącej, z daty wydania. Uwagi, stosujące się do 
stosunków gienetycznych m iędzy ciałam i, do we
wnętrznej natury opisywanych przem ian i  do zna
czenia naukowego faktów, są nieocenione. Przy  
każdym  znaczniejszym  wypadku wskazana bardzo 
dokładnie literatura specyjalna. Niebrak naw et 
dat historycznych. Jakiż to ważny byłby naby
tek dla nas, nieposiadających w tej chwili żadne
go podręcznika chem ii organicznej, gdyby kto 
z pp. wydawców postarał się o polskie wydanie 
tej książki.

— 7ii/l. Luigi Luciani. Das Hungern. Studien  
und E sperim ente am M enschen. Str. 239. H am 
burg i  Lipsk, 1890. Cena 6 m arek.

Sprawą głodu i głodzenia ze stanowiska fizyjo- 
logicznego zajm owali się głów nie Chossat i Munk. 
Autorowi zaś niniejszego dzieła, profesorowi fizy- 
jo lo g ii we Florencyi, nadarzyła sig doskonała spo
sobność badania w ciągu 30 dni znanego głodo
m ora Succiego. Skorzystał z tego Luciani i przy 
pom ocy wielu uczniów i asystentów wszechstron
nie badał przem iang m ateryi i w pływ najrozm ait
szych czynników na organizm  głodzonego. Tak
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wyczerpującego w tej m ateryi traktatu flzyjolo- 
gicznego dotąd nie posiadaliśm y. Zawiera on m oc 
wielką nader ciekaw ych  szczegółów , a sposobem  
przedstaw ien ia rzeczy przystępny je st  i dla nie- 
specyjalistów . N iem iecki przekład tego  dzieła do
konany został przez M. O. Frankla, a krótki wstęp  
napisał do tego w ydania słynny rzym ski profe
sor J. M oleschott.

— mfl. Ernst Hallier. A esthetik  der N atur. Str. 
399. Stuttgart, 1890. Cena 10 marek.

Po ogólnym  wstępie, w którym  rospatrzone jest  
oddziaływanie św iata zewnętrznego na nasze zm y
sły i na rodzące się stąd pojęcia i w yobrażenia, 
autor szczegółowo om awia c ia ła  przyrody, ich  
kom binacyje i naturalne zestaw ienia, m ając za
wsze na uwadze w yw ierane na nas w rażenia p ię 
kna. D zieło to nader zajmujące i pouczające 
polecić m ożna każdem u m iłośnikow i przyrody. 
Zdobią je liczne piękne drzew oryty i tab lice  ko-' 
lorowane.

— as. Hermann Lachmann. D ie R ep tilien  u. Am- 
phibien D eutschlands in  W ort u. Bild. E ine sy- 
stem atische u. b iologische Bearbeitung der bisher  
in  Deutschland aufgefundenen K riechtiere und 
Lurche. Mit 6 Tafeln u. 57 A bbildungen im Text. 
Berlin; 1890, str. 229. Cena rb. 2-

Praca zawierająca ogólną charakterystykę gro
m ady gadów (płazów) i ziem now odnych (Am phi- 
bia). Podział na rzędy, rodziny, rodzaje i g a tu n 
ki. Przy każdym rzędzie podana jest szczegółow a  
bodowa anatom iczna, a niektórych organów (skó
ry) i m ikroskopowa; w szystkie organy, których  
budowa lub form a służy za podstawę podziałów, 
są szczegółow o opisane. Autor podaje także oby
czaje, m iejsce zam ieszkania i rozm ieszczenie gieo- 
graficzne opisywanych gatunków. Z wężów (Ophi- 
dia) opisuje autor gatunki: Vipera aspis. L inne, 
Pelias berus L inne, Tropidonotus natrix  L inne, 
T. tessellatus, Laurenti, Coronella laeyis Boic., 
C allopeltis A esculapii, A ldrow andi. Z rzędu ja sz 
czurek (Sauri) podaje następujące gatunki: Anguis 
fragilis L inne, L acerta agilis L inne, L . vivipara 
Jaquin, L. yiridis Gesner, L. m uralis Laurenti. 
Z rzędu żółw i opisuje tylko Cistudo lutaria Ges
ner. Z grom ady ziem now odnych (A m phibia) z rzę
du ogoniastych (U rodela) opisuje Salam andra ma- 
culata Koch., T riton cristatus Laurenti, T. taeuia- 
tus Schm ideri, T. alpestris Laur. i T. helyeticus 
Razoum owsky. Z rzędu żab (Anura), podaje ga
tunki: Bana esculenta L inne, R. yidibunda Pallas, 
B . tem poraria Linne, R. aryalis N ilsson, Pelobates 
fuscus W ogler, Bom binator bom binus L inne, B. 
igneus L aurenti, A lites obstetricans L aurenti, B u
fo yulgaris Laurenti, B. yiridis Laurenti, B. cala- 
m ita Laur., H yla y irid is Laurenti.

W ydan ie bardzo staranne, rysunki p iękne i do
brze odbite.

— as. Kolorowane tablice poglądowe do nauki 

o rzeczach. W ydane pod kierunkiem  Adolfa D yga

sińskiego, nakładem  A. J. W iśniakowskiego, w W ar
szawie, 1890 r.

Dotąd w yszło zeszytów 7 (I—VII), które zawiera
ją: typy ludów, rodzinę, urządzenie domu, m iasto, 
urządzenie szkoły, wieś, czynności (prace) odby
wane na wsi odpowiednio do pory roku. W yszedł 
także l-szy  arkusz „lekcyj o .rzeczach11 30 koloro
wanych tablic, opracowanych przez A. Dygasiń
skiego. Zawiera m ateryjał do X IX  lekcyj, a m ia
now icie: wiek człowieka, człowiek w rodzinie, g łó 
wne części c ia ła  ludzkiego (głowa i jej części, oczy, 
nos, usta, uszy, szyja i kadłub, ręce, nogi, m ię
śn ie i kości), m ieszkanie, rzeczy w m ieszkaniu, 
barwy.

KRGHfKA NAUKOWA.

— mfl. W celu mierzenia stopnia znużenia umy
słowego obm yślił F. Galton dość prosty sposób. 
Pewna liczba osób, m ożliw ie tego sam ego mniej 
więcej wieku i tej sam ej p łci, .tw orzy łańcuch, 
biorąc się za ręce; każda z osób stara się c iśn ie
nie ręki otrzym ane od sąsiada z jednej strony 
przenieść natychm iast na rękę sąsiada z drugiej 
i w ten sposób uścisk rąk przenosi się w całym  
łańcuchu. Czas potrzebny do przen iesien ia  c iśn ie
nia; a w łaściw ie czas upływ ający od chw ili otrzy
m ania w m ózgu wrażenia do chw ili, kiedy b o 
dziec, w ychodzący z mózgu przeniesie się na m ię
śnie ręki, je st rozm aity zależnie od stanu układu  
nerwowego. Przez każdą osobę, znajdującą się 
w łańcuchu ozas ten m oże być m ierzony przy po
m ocy sekundowego zegarka przed nią leżącego. 
Otóż m ierzy się czas, upływający od chw ili pier
wszego uściśn ien ia  aż do chwili powrotu uściśnie- 
nia do tejże osoby i dzieli się ten czas przez licz
bę osób, by w ten sposób otrzym ać przeciętną  
wartość czasu potrzebnego do tego  procesu dla 
jednej osoby. Gdy osoby znajdujące się w takim  
zam kniętym  łańcuchu słuchają nudnego kazania, 
lub m ało zajmującego odczytu, w takim  razie czas 
ten krótszy jest w początku w ykładu, aniżeli w koń
cu, wskutek bowiem  znużenia um ysłow ego w dru
gim  razie praca mózgowa potrzebna do przenie
sienia uścisku dłużej trwać m usi. (Reyue d’An- 
thropologie, Humboldt).

— mfl. Ozon i woda utleniona. N iejednokrotnie  
utrzym ywano, że ozon i woda utleniona tworzą  
się w procesie palenia, dowodów wszakże przeko
nyw ających w tym  w zględzie dotąd nie dostar
czono. Sprawą tą niedaw no zajął się p. L. Ilosyay  
de N . Ilosya i najdokładniej zbadał produkty po
wstające przy paleniu się wodoru, tlenku węgla, 
m etanu, gazu ośw ietlającego, alkoholu, eteru, n a 
fty, benzyny, św iec stearynowych, m agnezu, cyn
ku. op iłek  żelaznych, siarki i fosforu. Okazało
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się, że  n igdy przy żywem  paleniu sig tych ciał 
nie tworzy sig ozon, lecz że odczyny chem iczne  
przypisywane temu gazowi zostają spowodowane 
przez kwas azotawy. Tylko przy powolnem spa
laniu fosforu można z całą dokładnością wykazać 
tworzenie sig ozonu. Również w żadnym razie 
nie udało sig wykryć wody utlenionej. Natomiast 
zawsze, z w yjątkiem  tych tylko wypadków, gdy  
powstają ciała odtleniające, niew ątpliw ie powstają  
tlenki azotu. R ezultat ten zgadza sig w zupełno
ści ze znanym  faktem , że ozon całkow icie sig ros- 
kłada powyżej 240°, a woda utleniona w tem pe
raturze słabego jasnego żaru. Natomiast w w y
sokich tem peraturach azot łączy  sig z tlenem  
na tlennik azotu, a nastgpnie na wyższe jeszcze  
tlenki.

Że ozon zarówno jak woda utleniona znajdują 
sig w atm osferze, utrzym ywano prawie ogólnie od 
czasów Schónbeina (1840) i obok wyładowań elek
trycznych oraz parowania wody wskazywano je sz 
cze czynny tlen jako źródło dostarczające ozonu, j  

W obec pow yższych rezultatów p. Ilosvaya należało  
ponownie zbadać powietrze co do zawartości oma- | 
wianych ciał. R ezultat w najrozm aitszych w arun
kach dokonyw anych prób w Budapeszcie i jego  
okolicy by ł bez wyjątku ujem ny. Okazało się, że 
ani ozon ani woda utleniona n ie  są zawarte w po
wietrzu, lub, jak pow isda autor, licząc sig z tra- 
dycyją, ,jże dotychczas nie posiadam y niezaw o
dnych sposobów wykazania tych c ia ł z dokładno
ścią w atmosferze"; kwas bowiem azotawy, który  
podobne do tych cia ł ma odczyny chem iczne i któ
ry zawsze zawarty je s t  w powietrzu, nie m oże zeń 
być usunięty tak, ażeby jednocześn ie wskutek te 
go nie zm ieniła sig ilość ozonu i wody utlenionej. 
Dalsze próby przekonały autora, że ilość zaw arte
go w  powietrzu kwasu azotawego wigkszą jest 
w m iesiącach w iosennych niż letn ich , większą  
w dzień niż w nocy," oraz że  wzrasta w wyższych  
warstwach atm osfery, a zatem , że w o g ó le  zacho
wuje się tak sam o, jak  to tw ierdzono o ozonie.
I w tem  więc upatruje potw ierdzenie swego p rzy 
puszczenia, że obserwacyje dotychczasowe dotyczą
ce ozonu i  wodu utlenionej zapewne odnoszą się 
jedynie do kwasu azotawego. W ażnego tego przed
m iotu autor nie uważa za wyczerpany i rosstrzy- 
gnigty i dalej nad nim  pracuje. (Billi. de la Soc. 
chim . de Paris, Naturw. Rundsch.).

— jnm. Trawienie u stułbii (hydry). W Journal of 
Physiology, G reenwood podaje rezultaty badań  
swoich nad procesem  traw ienia u stułbii płowej 
(H ydra fusca). B adania histologiczne wykazały, że 
nabłonek, w yściełający jam ę żołądkową składa się 
z dwojakiego rodzaju komórek: w ielk ich, bogatych  
w wodniczki i m niejszych, ciem niejszych i gę
stych. Pierwsze znajdują się w  daleko większej 
ilości niż ostatnie. Komórki te zawierają oprócz 
części stałych, t. j. plazm y, jądra i wodniczków, 
liczne, brunatne i Czarne ziarenka barwnikowe, 
oraz pewne ciałka proteinow e, które jednak cza
sowo tylko pojawiają sig i następnie znikają. Na

zwróconej ku jam ie żołądkowej powierzchni ko
mórek tych tworzą sig niskie nibynóżki (pseudo- 
podia) w postaci płatów oraz rzgski (po jednej, 
lub po dwie na każdej kom órce). W nętrze ko
mórki zajmuje jeden  w ielki wodniczek (yacuola), 
a inne m niejsze w odniczki zjawiają się ty lko  z ros- 
poczęciem  traw ien ia. Po długotrwałym  poście za
wartość wodniczków jest najobfitsza; gdy zaś zw ie
rzę spożyło pokarm, wydzielina wylewa sig do ja
my trawiącej. Kropelki tłuszczu i inne ciała zo
stają in toto pochłaniane przez komórki trawiące, 
ale n ie tyczy się to kulek proteinowych, zwanych  
przez Greenwooda „nutritiye spheres1'. G reen
wood przyjmuje, że pokarmy odżyw cze zostają na
przód rospuszczone, a następnie w płynnej formie 
bywają absorbowane przez komórki trawiące, czyli 
entoderm alne. Dopiero wewnątrz komórek w ytw a
rza się z tych wessanych części substancyja pro
teinow a i  strąca się w postaci ciem nych ziarn, 
które sig nastgpnie przeobrażają w „nutritiye sphe- 
res“ . Kilka godzin wystarcza do wytw orzenia się 
tych kulek; ale przeciwnie, potrzeba dłuższego  
czasu, prawdopodobnie kilku m iesigey postu, aże
by ciałka te zupełnie z plazm y znikły. Komórki 
entoderm alne drugiego rodzaju różnią się od w y
żej opisanych tem , że nie mają przedewszystkiem  
wodniczków, są klinow atego kształtu i utworzone 
są z ziarnistej plazmy. Greenwood uważa te ko
mórki za gruczołowe. Wewnątrz plazmy tych ko
m órek  spoczywają liczne stałe ziarnka; gdy stuł- 
bia spożyła pokarm, wytwarza sig naokoło każde
g o  z tych ziarenek wodniczek, ziarnko rospusz- 
cza się całkowicie w p łyn ie tego ostatniego; w y 
dzielina ta w chodzi następnie do jam y trawiącej. 
Ogólny wynik poszukiwań angielskiego badacza jest 
taki, że trawienie u hydry nie jest wewnątrzko
m órkowe (intracelularne) lecz odbywa sig w jamie 
żołądkowej; zawartość żołądka nie jest nigdy kwa
śną, wydzielina trawiąca zostaje wytwarzana przez 
komórki gruczołowe, a absorbują pokarm—kom ór
ki, bogate w w odniczki, budując wewnątrz swej 
plazmy owe charakterystyczne kulki (nutritive sphe
res). Podczas głodzenia hydry kulki te zostają zu
żyte, przyczem wydzielają się ekskrecyje w postaci 
brunatnego barwnika. (Biolog. Centralblatt, Nr 7 
Bd. X).

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  az. Krymskie towarzystwo górskie. W  Odesie 
założonem  zostało za staraniem  dra Franciszka 
K am ieńskiego, profesora botaniki przy tamtejszej 
wszechnicy, towarzystwo górskie p. n. „Krymskij 
gornyj kłub“, m ające jako cel główny; 1. Nauko
w e zbadanie gór K rym skich i rosprzestrzeniania 
zebranych o n ich  wiadomości. 3. Zachęcanie do 
zwiedzania tych  gór, jakoteż czyn ienie u lg dla
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zwiedzających je  przyrodników i artystów. 3. Pod
trzym yw anie różnych gałęzi m iejscow ego gospo
darstwa w łościańskiego, ogrodnictwa i drobnego 
przem ysłu górniczego i 4. Ochranianie rzadkich  
górskich gatunków zw ierząt i roślin.

Przew odniczącym  towarzystwa jest hrabia Ro- 
stowcow, prowadzącym  czynności (sekretarzem ) p. 
Fr. Kamieński, który opracował uataw y klubu po
d ług wzorów towarzystwa Tatrzańskiego w Kra
kowie. W pis do towarzystwa wynosi 2 rb ., składka  
roczna 10 rubli.

ODPOW IEDZI REDAKCYI.

WP. St. M. w Michałówce.. Krzyżowanie gatunków  
u owadów (a w  szczególności u m oty li) n ie  różni

się, o ile  nam wiadomo, od krzyżowania w  innych  
grom adach państwa zwierzęcego. F akt zauważo
ny przez Sz. Pana wymaga ponownego sprawdze
nia, ażeby m ógł posłużyć do wyprowadzenia ogól
niejszego wniosku. Może szczególne warunki ubo
czne złożyły się na wytworzenie odm iany m iej
scow ej.

SPR O STO W A N IE.

Na okładce poprzedniego 27 n-ru um ieszczony  
rysunek należy  odwrócić, ponieważ sztuczka udaje 
się  przy odwrotnym  tylko układzie rąk.

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 2 do 8 Lipca 1890 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi m eteorologicznej przy Muzeum Przem ysłu i Rolnictwa w W arszawie).

Barom etr 
700 mm -f- Tem peratura w st. C. ti  Kierunek wiatru

Q 7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw. Najn. l f

2 Ś. 43,2 45,6 48,6 16,4 22.9 17,5 23,5 15,5 56 WS.W.W
3 C. 51,2 51,2 49,9 21,7 23,8 20,6 25,0 13,7 45 SW .SW .S
4 P. 48,5 47,5 47,8 22,6 25.6 20.1 26,2 14.8 51 W ,SW ,W
5 S. 47,4 45,5 43,1 .24,4 27,2 23.0 27,4 17,0 48 S.W .S
6 N . 41.1 43,8 46,3 24,8 22,8 19,2 27,4 18,4 54 SW W w
7 P. 46,4 46.0 47,7 16,0 14,6 13,4 16,2 13,4 83 w ,w ,w
8 W. 50,2 49,8 49,2 19,2 20,6 18,2 21,8 10,2 54 w,w,w

Suma

opadu
0  w a g i.

Średnia 47,1 2 0 3 55

3.4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0
6.4 
0,2

10,0"

W n. d., grz , błysk. wich. 
Pogoda— pochmurno 
Pochmurno 
Trochę chm urno 
Ranochra. póź. jasna pog. 
Deszcz w dz., w. pogodą 
Półpog., chm . trochę

UW AGI. K ierunek w iatru dany je s t  dla trzech godzin  obserwacyj: 7-ej rano, 1-ej po południu i  9-ej 
w ieczorem . Szybkość w iatru w  m etrach na sekundę, b. znaczy burza, d. — deszcz.

U p r a s z a m y  S z a n o  w n y c h  P r e n u m e r a to r ó w  n a s z y c h  o w c z e s n e  o d n o 
w ie n ie  p r z e d p ł a t y 9 j e ż e l i  ż y c z ą  sobie , a b y  p ie r  w s ze  n u m e r y  W s z e c h 

ś w ia ta  z  b ie ż ą c e g o  p ó ł r o c z a ,  z a r a z  p o  w y j ś c iu  b y ł y  im  w y s ła n e .

T R E Ś ć .  W ietrzenie granitu, przez J. M orozewicza. — Faunistyczno - bijologiczne spostrzeżenia nad 

jezioram i górskiem i, napisał dr Józef Nussbaum . — Ogólne zasady zoogieografii, według Alfreda Russel 

W allacea. — Mleko jako pokarm, napisał Stan isław  Prauss. — O rozwoju i znaczeniu technologii, przez 

M. FI. — Sprawozdanie. — W iadom ości b ib liograficzn e. — Kronika naukowa. — W iadom ości bieżące. —  

O dpowiedzi Redakcyi. — Sprostowanie. — Buletyn m eteorologiczny.

W ydaw ca A. Ślósarski. Redaktor Br. Znatowicz.
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