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KOLEJ NA JUNGFRAU
I  J E J  N I E B E S P I E C Z E Ń S T W A .

System kolei żelaznych górskich najbar
dziej upowszechnił się w Szwajcaryi. W y
kończona w roku 1875 kolćj zębata na Rigi, 
wznosząca się do wysokości 1800 m, przez 
długi bardzo czas, bo do roku ubiegłego, 
była najwyżój położoną koleją w Europie. 
Zbudowana głównie dla turystów, kolój ta 
znakomite przynosiła zyski, bo też Rigi jest 
jednym  z najwięcój przez podróżujących 
w Szw ajcaryi zwiedzanych szczytów. K to 
w Szw ajcaryi na wyższe szczyty chciał się 
podnosić, zmuszony był przezwyciężać zwy
kłe w górskich wycieczkach trudności. Lecz 
oto w roku ubiegłym  ukończono budo wę wyż- 
szój jeszcze kolei na Pilatus. Kolćj ta praw 
dziwie mistrzowskiem jest dziełem sztuki 
inżynierskiej, a jakkolw iek nie o wiele wy- 
żój się wznosi, aniżeli kolój na Rigi, o tyle 
jednakże godną jest podziwu, że P ila tus po 
wszystkie czasy należał do gór, na których 
wycieczki połączone są z niemałemi niebes- 
pieczeńetwami.

Śmiałość inżynierów szwajcarskich, pod
niecona tylu szczęśliwemi próbami, zrodziła 
w roku ostatnim pomysł, k tóry  na pierwszy 
rzu t oka wydać się może szalonym. Cho
dzi o zbudowanie kolei na szczyt Jungfrau , 
wznoszący się na wysokości 4167 m  nad po
ziomem morza, który przez najodw ażniej
szych alpinistów zaledwie byw a zwiedzany. 
Dwa projekty od siebie niezależne złożyli 
radzie związku szwajcarskiego znakomici 
inżynierowie Kochlin i T rautw eiler, oba- 
dwaj znani ze znakomitój dotychczas dzia
łalności na polu budowania kolei górskich. 
Lecz tym razem departam ent dróg żelaz
nych przed udzieleniem koncesyi zawahał 
się i wobec tak  znacznój wysokości, o jaką  
tu chodzi, zwrócił się do trzech profesorów 
szwajcarskich, G erlicha i Y eitha z Zurychu 
i K roneckera z Berna z pytaniem , czy 
i w jakich w arunkach możliwą jes t budo
wa i trw ałe funkcyjonowanie kolei na Ju n g 
frau bez szkodliwego wpływu na zdrowie 
ludzkie.

Sprawozdanie, przedstawione przez wy
mienionych profesorów, zaw iera wiele cie
kawych szczegółów naukowych; nie waha
my się przeto podać naszym czytelnikom 
treściwego zeń wyciągu.
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Kolój na Ju n g frau  ma być zbudowaną 
na torze leżącym w granicach od 870 do 
4130 m  nad poziom m orza i powinna na 
długości około6jfcm wznieść się około 3200 m. 
D roga ta w dużój swćj części leżeć ma po- 
wyżćj granicy wiecznego śniegu, a zatem 
bespośrednio i pośrednio w wysokim sto
pniu wystawionaby była na w pływ  nie
przyjaznych w arunków  klim atycznych; da- i 
lćj ma być zbudowaną o pochyłości, jakiój 
dotychczas przy żadnój kolei górskiój nie 
przezwyciężano; wreszcie trzecim  punktem , 
nasuwającym  obawy, jes t ta okoliczność, że 
organizm  ludzki ma być przeniesiony w wa
runki, których działanie niedostatecznie, jak  
się zdaje, jes t poznane.

Co się przedew szystkiem  tyczy niebespie- 
czeństw, pochodzących ze szkodliwych wa
runków  atm osferycznych, to najprostszym  
środkiem  usuw ającym  te niebespieczeństwa 
jest zbudowanie kolei we w nętrzu góry, t. j. 
w tunelu, jak  to ju ż  ty lokrotnie robiono 
przy innych kolejach alpejskich. Obadwa 
też projekty  uw zględniają ten środek i na j  

nim  się opierają. Niebespieczeństwa, wy
nikające stąd dla robotników, nie są w ięk
sze od niebespieczeństw przy budowaniu 
wszelkich mostów, wysokich domów, lub 
wież, a bezwarunkow o znacznie mniejsze 
od tych, na jak ie  wystawieni są robotnicy 
w kopalniach węgla, lub  w tunelach pod
wodnych. Samo funkcyjonow anie kolei p ra 
ca maszynistów, ruch  pociągów i t. d. rów - I 
nież, wobec nabytego dotychczas doświad
czenia na kolejach szw ajcarskich, niepo- 
w inny stawać na przeszkodzie zbudow a
niu kolei na Jungfrau , naw et pomimo tak 
znacznój pochyłości, jak a  wym aganą jes t 
tutaj.

Naj ważniejszem w całój spraw ie je s t py
tanie trzecie. Przedew szystkiem  więc: czy 
bez szkody dla zdrowia może się człowiek 
wznieść od 800 do 4000 m  nad poziom 
morza?

W e wszelkich szerokościach ku li ziem
skiej ludzie są, lub byli osiedleni; prawie 
na wszystkie wyniosłości górskie ludzie się 
w spinali, a w balonach wzbijali się na
wet do wysokości 10000 m etrów  nad po
ziom morza.

N urkow ie kompanij angielskich opusz
czali się na 54 m poniżój pow ierzchni m o

rza, gdzie wystawieni byli na ciśnienie 6,4 
atmosfer.

M ilijony ludzi mieszkają na wyniosło’ 
ściach Andów i H im alajów  powyżój 3000 m  
nad poziomem morza. Potosi w Boliwii, 
miasto, które w początku X V II  stulecia 
liczyło 160000 mieszkańców, leży na w y
sokości tćj samćj, co i szczyt Jungfrau; je 
szcze wyżćj leżą w H im alajach miasta M u- 
glab i K ib ar (4220 m). W  Tybecie znaj
duje się wioska Thok-D jalank naw et w wy
sokości 4980 m.

A  zatem organizm ludzki zdolny jest do 
przystosowania się do wszelkich praw ie 
stosunków, panujących na ziemi. Lecz oto 
drugie pytanie: ja k  organizm ten znosi 
szybkie przejścia?

Peschel powiada: „Przejścia od jednego 
klim atu do drugiego niepow inny zachodzić 
nagle. Nawet islandczycy, przesiedlający 
się do K openhagi, ulegają w tem  mieście 
suchotom, jakkolw iek przecie wspólnego są 
pochodzenia z duńczykami i jeszcze przed 
800 laty  wspólnym mówili językiem . P o d 
czas gdy hiszpanie przystosowali się w no
wym świecie, jak  np. na F ilip inach, nato
miast anglikom  nie udało się Indyj wscho
dnich, a holendrom  wysp Sundzkich zalu
dnić europejczykam i. W szystkie dzieci ro 
dziców anglików, urodzone w Indyjacb, 
chorują, a powyżój dziesięciu la t najczę- 
ściój um ierają. D latego też anglicy przed 
dziesiątym rokiem odsyłają swe dzieci do 
Europy; to samo czynią też ho lendrzy”.

Zdawaćby się mogło, że rozmaite rasy 
stworzone są dla rozm aitych klimatów. 
Lecz niem a wątpliwości żadnój, że ludzie 
jednego i tego samego pochodzenia mogą 
zaludniać najrozm aitsze strefy ku li ziem- 
skićj.

„Narody pochodzenia tureckiego, jako ja -  
kuci, żyją nad Leną, gdzie K ennan widział 
ich, ja k  przy tem peraturze — 32° R., okryci 
tylko koszulą i futrem , spacerują pod go
lem  niebem, jako  kirgizi koczują w najw yż
szych może strefach kuli ziemskiój, panują 
w skw arnym  górnym  Egipcie i w Massawie 
nad morzem Czerw onem ”.

Ł atw ićj,n iż  działanie klim atu, ocenić mo
żna w pływ rozm aitych wysokości; te osta
tnie bowiem szybciój może człowiek zmie
niać.
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Więcój niż 300 la t ju ż  wiadomo, że zaró
wno ludzie jak  zw ierzęta w znacznych wy
sokościach nad powierzchnią morza ulegają 
chorobie górskiej, zwanej w Ameryce po- 
dniowój „P u n a” albo „Sorocho”, w Tybecie 
„M undera” albo „Bies” (jad).

D r K onrad M eyer - Ahrens, lekarz żu
ry  chski, w pracy zatytułowanej: „Die Berg- 
krankheit, oder der Einfluss des Ersteigens 
grosser H ohen auf den thierischen Orga- 
nismus” (1854) następujące przytacza obja
wy tój choroby: uczucie słabości, brak ape
tytu, silne pragnienie, nudności, wymioty, 
przyśpieszony i utrudniony oddech, dusz
ność, przyśpieszenie tętna, silne tętnienie 
w skroniach i szyi, silne bicie serca, ból gło
wy, napady omdlenia, senność, ogólne wy
czerpanie. W  rzadszych wypadkach po
strzegano krw aw ienia z płuc, nerek, kiszek, 
żołądka, warg, skóry; prócz tego stępienie 
zmysłów i um ysłu, niecierpliwość, wzbu
rzenie, szum w uszach, a także dreszcze. 
Choroba górska może nawet sprowadzić 
śmierć, ja k  świadczą: B. J . Tschudi w swych 
szkicach z podróży w P eru , Gervinus w swój 
historyi X IX  wieku, mówiąc o anglikach, 
którzy przeszli Andy, dalej d’Orbigny 
w dziele p. t. „Yoyage dans l’Amerique me- 
rid ionale”, K aro l D arw in w „Yoyage of 
a naturalist round the w orld”. W  wyda
wnictwie c. k. gieologicznego instytutu pań
stwowego w W iedniu p. t. „Nachrichten 
iiber die letzten Tage des verstorbenen 
d r P .  S toliczka” (1874) znajdujem y, że zna
ny ten gieolog po przejściu K arakorum  
w H im alajach nagle zm arł na zapalenie 
błon rdzeniowych, kiedy ju ż  poprzednio 
szczęśliwie raz przebył napad taki.

Osobliwie wszakże ważne znaczenie dla 
zajm ującej nas sprawy posiadają listowne 
doniesienia dra W arda, pisane do Paw ła 
Berta, a dotyczące stanu zdrowia robotni
ków w tunelu kolejowym, przechodzącym 
w Andach od Callao do Oroya, na wyso
kości około 4000 m nad poziomem morza. 
„Wszyscy praw ie robotnicy — oto słowa 
W arda — którzy  pracowali przy tym tu n e
lu, za wyjątkiem  krajowców, urodzonych 
w górach, chorowali wskutek nieznacznego 
ciśnienia; jednakże praw ie wszyscy przy
wykli do tego wpływu po jednym , lub dwu 
tygodniach. Zwierzęta znosiły cierpienia

podobnie ja k  i ludzie”. P an  Malinowski, 
inżynier z Limy, dodaje do tego listu  co 
następuje: „Pewien pomocnik inżyniera
z Am eryki północnej, zwiedzając pewnego 
razu tunel, nagle dostał „sorroche” w gw ał
townym stopniu. Szybko przeniesiono go 
do miejscowości położonej o 1000 m  niżej, 
lecz mimo to wkrótce wyzionął ducha”. Co 
się tyczy zdrowia podróżujących obecnie 
tą koleją, brak w tym względzie dokła
dnych wiadomości.

(dok nast.).
M. FI.

O s o b liw a  paproć.

Niektóre zwierzęta i rośliny są bardzo 
wytrwałe na suszę i mogą przez stopniowe 
wysychanie pozostawać pewien czas w sta
nie pozornćj śmierci, podczas którój wszel
kie objawy zewnętrzne funkcyj życiowych 
ustają. I  tak  drobne zwierzęta, z gro
mady Rotatoria, T ardigrada, jako też Ne- 
matoda (w ęgorki, A nguillu la), wskutek 
braku  wody kurczą się, wysychają i mogą 
naw et parę miesięcy pozostawać w tym sta
nie letargicznym; po zwilżeniu ich jednak 
wodą, budzą się z tego snu i odzyskują całą 
żywotność.

Pomiędzy roślinami dają się zauważyć 
podobne zjawiska, są one dość częste u wo
dorostów (Algae) i mchów (Musci), daleko 
rzadzićj spotykają się u roślin zarodniko
wych wyższych.

Ciekawy objaw powracania do życia, czyli 
odżywania, obserwowali i stwierdzili pp. 
Bureau i P. B ert w roku 1863 na pewnej 
liczbie roślin zarodnikowych, czyli skryto- 
kwiatowych naczyniowych. Z roślin jaw no- 
kwiatowych nie jest znany dotąd żaden ga
tunek obdarzony tą  własnością. Na posie
dzeniu akademii nauk w Paryżu  d. 17 L u
tego r. b. pan B ureau przedstaw ił paproć 
z A m eryki północnej Polypodium  incanum 
Plnck., bardzo podobną na pierwsze wej
rzenie do paprotki pospolitej, Polypodium  
vulgare, k tó ra rośnie w naszym k ra ju  w róż
nych miejscowościach. Okazy, które autor
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badał, były zebrane w lecie tegoż roku i do
starczone ju ż  suche zupełnie; przed próbo
waniem ich żywotności p. B. ogrzał je  jesz
cze, żeby lepiej pozbawić wody. Jeden  okaz

Fig. 1.

(fig. 1), k tóry  w suchym stanie ważył 8,5 g 
by ł ogrzewany przez dni dziesięć stopnio
wo aż do 55° C. i stracił na wadze 0,7 g\ był 
on w tedy szarym, pokurczonym , bardzo

kruchym  i bardzo łatw o pochłaniającym  
wodę. P o  zanurzeniu w wodzie roślina za
częła się rosprostow yw ać powolnie, a po 36 
godzinach liście się rozłożyły, przy ję ły

kształt norm alny i kolor zielony, a roślina 
była zdolną żyć dalej, tak, jakgdyby nie do
znała żadnej zmiany (fig. 2). Doświadczenie 
można powtórzyć na tym samy m okazie; autor 
zauważył, że próby udają się tem lepiej, im 
młodszy jes t okaz, wtedy odżywanie n astę
puje znacznie prędzej.

Ciekawych tych zjawisk odżywania nie 
należy mięszać z własnościami higrosko- 
pijnemi pewnej liczby roślin, dobrze zna- 
nemi szczególniej u rośliny krzyżowej, róży 
jerychońskiej, A nastatica hierochuntica J), 
lub też Cyclotoma platyphyllum , rośliny 
komosowatój (Chenopodiaceae), które po 
zupełnem wysuszeniu przybierają w wodzie 
pierw otną swoję formę; ale roślina ta za
chowuje się wówczas, ja k  gąbka; zmiana 
kształtu polega na tem, że kom órki o ścian
kach kom órkowych zgrubiałych w ew nętrz
nych części gałązek, tracą lub pochłaniają 
wodę łatw iój, aniżeli kom órki części ze
wnętrznych. Zajęcie, jak ie  budzi spostrze
żenie pana Bureau, polega głównie na tem, 
że stwierdzono to dziwne zjawisko u rośli
ny o budowie stosunkowo dosyć wysokiej2).

A . S.

W  SPRAWIE

POCHODZENIA I BADANIA CHEMICZNEGO
G R U N T  TT,

(Dokończenie).

Przyjm ując za prawdziwe pochodzenie 
napływów przy współudziale wody m or
skiej, mimowoli spotykam y się z pytaniem, 
dlaczego g run ty  owe zaw ierają tak  mały 
procent soli morskiej i wogóle sodu? Kwe- 
styja ta  zajm owała w ielu uczonych, dopóki 
nie została należycie wyjaśnioną po zbada
niu tak zw anej siły absorpcyjnej ziemi. Pod 
siłą absorpcyjną rozumiemy własność ziemi 
zatrzym ywania z rostworów rozm aitych soli 
mniejszej lmb większej ilości soli rospusz-

*) Patrz Wszechśw. 1887 r., str. 360, oraz 1883, 
str. 206.

2) Reyne generał des sciences etc., Nr 4, 1890 
roku.
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czonój, w kształcie związków nierospusz- 
czalnych dotąd ostatecznie niezbadanych. 
Otóż siła ta w stosunku do rostworów roz
maitych soli występuje w niejednakowym 
stopniu. Jedne sole zatrzym ywane są p ra
wie całkowicie, inne częściowo: jedne
w mniejszym, drugie w większym stopniu. 
Otóż między innem i doświadczenia Liebiga 
wykazały, że z rostw oru siarczanu potasu 
ziemia absorbowała sól tę prawie całkowi- 
cie, gdy tymczasem z rostw oru siarczanu 
sodu ziemia pochłaniała zaledwie połowę 
soli; wiele innych jeszcze doświadczeń do
prow adziło do wniosku, że sole sodu n a j
mniej są absorbowane przez ziemię.

P rzy  działaniu zatem wody deszczowej 
na ziemię, podczas kiedy inne sole, chciwie 
przez ziemię absorbowane, nie ulegają wy
myciu, sole sodu z łatwością przechodzą do 
rostw oru i uchodzą do rzek i do morza; 
wskutek tego procent sodu w ziemi zna
cznie się obniża, gdy natom iast w wodzie 
morskiej wzrasta; tem tłum aczy się znaczna 
ilość chlorku sodu, czyli soli kuchennej 
w wodzie m orskiej. Niewszystkie jednak  
napływ y pow stały wyłącznie przy współ
udziale wody morskiej; są takie, które po
wstały przy wspólnem działaniu wody m or
skiej i słodkiej, czyli rzecznej. Nie w dając 
się tutaj w szczegółowe rostrząsanie tój 
kwestyi, o której czytelnik znajdzie dużo 
ciekawych szczegółów w artykule pana S. 
Kontkiewicza p. t. „Najnowsze teoryje gieo- 
logiczne powstawania gór, lądów i zagłębi 
morskich” *), ograniczę się na przypom nie
niu, że woda bieżąca w rzekach unosi p ro 
dukty roskładu skał dwojakim  sposobem: 
poczęści m echanicznie, poczęści w rostwo- 
rze. Ilość jed n ak  związków rospuszczo- 
nych w wodzie bieżącej je s t tak nieznacz
ną, że nie może stanowić ważnego czynnika 
w procesach gieologicznych, a tembardziej 
w tworzeniu się napływów; wynosi ona za
ledwie 1 część w 8 000 częściach wody. D a
leko ważniejsze znaczenie ma siła mechani
czna wody bieżącej. Jak  wielką jes t ta 
siła, o tem zapewne każdy niejednokrotnie 
miał sposobność przekonać się naocznie 
przy obserwowaniu potoków górskich, gdzie

’) Wszechświat r. 1890 Nr 7, 8 i 9.

największe głazy ostać się jój nie mogą; 
w m iarę jednak, jak  się posuwamy w dół 
rzeki, siła ta stopniowo maleje, szczególniej 
jeżeli rzeka płynie po równinie i może p rze
suwać już tylko mniejsze kamyki, żwir 
i piasek; wreszcie przy ujściu rzeki, gdzie 
szybkość prądu jest najm niejsza unoszą się 
tylko najdrobniejsze cząsteczki i osiadają 
tu taj, tworząc nieraz zaporę dla n ap ływ a
jących wód i zmuszając rzekę do tworzenia 
delt, lub do zupełnej zmiany łożyska. P rzy  
ujściu prąd rzeki aczkolwiek ju ż  słaby uno
si jeszcze najdrobniejsze cząsteczki do sa
mego morza, przypływ y jednak morza osta
tecznie ham ują prąd rzeki, co sprawia, że 
cząsteczki w niej zawieszone opadają na dno 
i tworzą po wyschnięciu lub cofnięciu się 
m orza jedne z najurodzajniejszych g ru n 
tów, odznaczających się w swym składzie 
mechanicznym budową drobnocząsteczko- 
wą. Takiego pochodzenia są między inne
mi urodzajne g run ty  w guberni W arszaw 
skiej w powiecie Radzymińskim, a także 
tłuste tak zwane łęgowate grunty  we F ran- 
cyi (marches).

Oprócz powyżój opisanych utworów gieo
logicznych, w powstaw aniu których głó
wny i prawie jedyny udział przyjm owała 
woda, spotykamy jeszcze inne, zawdzięcza
jące pochodzenie swoje działaniu burz i wia
trów . Podobnie jak  grunty  dyluwijalne 
powstały przez osiadanie cząsteczek mine
ralnych z wody, tak  również grunty, o któ
rych mowa, składają się z cząsteczek mine
ralnych, osiadłych z powietrza. Zmienia się 
tu  czynnik gieologiczny, stosownie do tego 
i charakter g run tu  znacznój uledz musi 
zmianie. Osady atmosferyczne znajdujemy 
już  nietylko na równinach i nizinach, ale 
i w miejscowościach górzystych, co było 
niemałą zagadką dla stronników neptunicz- 
nego ich pochodzenia. A le ten fakt w ła
śnie na równi z nadzwyczaj drobnocząstecz- 
kową budową tych gruntów  poddał myśl, 
że powstawanie ich najracyjonalniej przy
pisać działaniu siły mechanicznej wiatrów. 
Do ustalenia teoryi pochodzenia atmosfe
rycznego tych gruntów  przeważnie przy
czynił się Richthoffen, który, badając dzia
łanie peryjodycznych huraganów w Chi
nach, zauważył, że unoszą one ogromną 
ilość pyłu atmosferycznego, osiadającego
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na ziemi tylko podczas bardzo spokojnego 
stanu atmosfery. Za atmosferycznem po
chodzeniem tych gruntów  przem awia jesz
cze ten fakt, że znajdow ane w nich d ro 
bniutkie odłam ki m inerałów nigdy nie są 
zaokrąglone, jak  w gruntach pochodzenia 
neptunicznego, ale m ają zawsze brzegi 
i kanty ostre.

Zestawiwszy główne cechy gruntów  po
chodzenia atmosferycznego, otrzym am y na
stępującą charakterystykę.

1) G run ty  te znajdow ać się mogą niety l
ko na nizinach i na równinach, ale i na zna
cznych wzniesieniach.

2) Skład ich m echaniczny odznacza się 
zawartością praw ie jedynie m iału, t. j . n a j
drobniejszych cząstek; jeżeli zaś trafiają się 
większe odłam ki skał, to są zawsze ostro- 
kańciaste a nie zaokrąglone.

3) Trzecią nadzwyczaj charakterystyczną 
cechą jest właściwość tych gruntów  dziele
nia się w kierunku prostopadłym  na wielo- 
kańciaste słupy, a wynikające w skutek tego 
szpary, rozm yw ane i rosszerzane przez wo
dę, tw orzą urwiste parowy.

Pow stałe tym  sposobem utw ory  gieologi- 
czne służą za m ateryjał do utw orzenia n a j
urodzajniejszych gruntów : sprzyja temu 
zjednó j strony ich skład chemiczny (obfitość 
węglanu wapnia i zupełne utlenienie wszyst
kich związków, czemu dopomagało długie 
zawieszenie cząsteczek w powietrzu), z d ru 
giej budowa mechaniczna. Zdaw ałoby się, że 
g run ty  z takdrobnocząsteczkow ą budow ą bę
dą nienorm alnie pochłaniać i nienorm alnie 
przepuszczać wodę, co m iałoby miejsce 
w samćj rzeczy, gdyby nie przychodziło tu 
taj na pomoc następujące zjawisko. W ę
glan wapnia, obficie w grun tach  tych rossia- 
ny, wydziela się i osiada wokoło korzonków 
roślin i tw orzy dla nich jakoby  opancerze
nie; po śmierci rośliny i roskładzie korzon
ków w gruncie pozostają ru rk i z węgla
nu wapnia, jakoby dreny, k tóre znako
micie cyrkulacyją i parow anie wody pod
trzym ują.

G runty  pochodzenia atm osferycznego n a
zywają u nas niekiedy g liną mamutową; na
zwa ta pochodzi od tego, że w utw orach 
tych często napotykam y szczątki przedpo

topowych zwierząt, jakoto: m amuta, jelenia 
kopalnego i innych, co dowodzi, że powsta
ły  one ju ż  bardzo w odległych epokach. 
W  Królestw ie Polskiem  glina mamutowa 
obejm uje niewielką przestrzeń, mianowicie 
pow iat Opatowski i częściowo Lubelskie, 
największe zaś obszary zajmuje na U kra i
nie, gdzie tw orzy znane ze swój u rodzajno
ści czarnoziemy.

Takie jest pochodzenie m ineralnój części 
wszystkich wyżćj wspomnianych gruntów. 
Ale oprócz części m ineralnych spotykamy 
w ziemi znaczną ilość części organicznyeh, 
nadających ziemi czarne zabarwienie i w pły
wających ja k  na mechaniczny, tak  również 
i n a j ó j  skład chemiczny. Obecność części 
organicznych w ziemi zawdzięczamy ro 
ślinom. Rośliny zaś działają właśnie na zie
mię dwojako: mechanicznie i chemicznie. 
M echaniczna działalność roślin, a właściwie 
ich korzeni, z którem i bespośrednio ziemia 
się styka, ogranicza się na tem, że rossa- 
dzają i rozdrabniają większe odłam ki m ine
ralne ziemi, a naw et skał twardych, dosta
jąc  się w ich szpary i rozrastając się w nich. 
O wiele większe znaczenie ma wpływ ro 
ślin na chemiczny skład gruntu . Po  śm ier
ci rośliny, korzenie jój, a często i nadziem 
ne jój części, ja k o to  liście i łodygi,dostając 
się do ziemi ulegają gniciu, t. j .  utlenianiu; 
na powierzchni ziemi tlenu dostarcza po
wietrze, w głębszych jednak w arstwach, 
w braku powietrza, tlenu muszą dostarczać 
tlenki rozmaitych metali znajdujących się 
w ziemi, przeważnie żelaza i m anganu, ule
gając tym sposobem całkow itemu, lub czę
ściowemu odtlenieniu. Prócz tego pozosta
łości roślinne zaw ierają nieprzeliczoną ilość 
skom plikowanych związków organicznych 
wraz z niewielką ilością części m ineralnych 
t. j .  popiołu. Części m ineralne wymywa 
woda i tw orzy wraz z będącemi już w zie
mi ciałami rozmaite związki stałe. S kut
kiem  tego ilość części m ineralnych w ziemi 
wcale nie wzrasta, pow raca bowiem do zie
mi tylko to, co roślina z nićj zaczerpnęła. 
Przybyw a tylko ilość części organicznych, 
utw orzonych z pierw iastków  zaczerpniętych 
z atmosfery, mianowicie z węgla, tlenu i wo
doru, a właściwie z dw utlenku węgla i wo
dy. A le wszystkie związki organiczne, nie- 
zważając na rozmaitość ich sk ładu  chemi
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cznego, w rezultacie ulegają, gniciu i prze
m ieniają się, przeszedłszy wiele faz roskła- 
du, w produk t zwany próchnicą, czyli hu 
musem. H um us nie jestto  jednak  prosty 
związek chemiczny; składa się on z kwasów 
humusowych, ich soli i innych jeszcze przy- 
mięszek; istnieje np. k ilka kwasów humuso
wych zawierających przeważnie, a według 
tw ierdzenia niektórych chemików np. Det- 
m era, jedynie węgiel, wodór i tlen; skład 
tych kwasów i wzór ich cząsteczkowy nie 
jest jeszcze w zupełności ustalony; to jednak  
wiadomo, że własności jednego kwasu są 
inne, niż drugiego: jeden tworzy z pewną 
zasadą sól nierospuszczalną, d rugi z tą samą 
zasadą — rospuszczalną i t. d. Obecność 
jednego przynosi roślinom korzyść, obec
ność drugiego —  szkodę i t. d.

W idzim y więc, z jakiem  mnóstwem naj
różnorodniejszych związków zmuszeni je 
steśmy mieć do czynienia, przystępując do 
analizy chemicznej ziemi. Z łatwością, jak  
to ju ż  wyż^j powiedziałem, możemy okre
ślić np. ilość zasad niezbędnych do życia 
roślin: wapnia, potasu, żelaza, magnezu i t. p. 
lub ilość kwasów: azotnego, fosfornego, siar- 
czanego, nie przyniesie to nam jednak żąda
nej korzyści, bo dane analizy nie pokażą 
nam, ile np. potasu znajduje się w odłam 
kach ortoklazu, niedostępnych dla korzeni 
roślin, a ile w związku z kwasami hu- 
musowemi, lub w innym  stanie rospusz- 
czalnym.

Okoliczność ta  zmusiła badaczów składu 
chemicznego ziemi, w zastosowaniu do p rak 
tyk i rolniczej, uciec się do innej metody 
analitycznej. Zwrócono więc przedewszy
stkiem uwagę na zbadanie czynników i wa
runków  pow staw ania danego gruntu, a n a 
stępnie na jego skład mechaniczny i w łasno
ści chemiczne. N a tój podstawie można już 
poniekąd wyprow adzić pewne wnioski co do 
chemicznego charakteru  gruntu , a dopiero 
analiza chemiczna da nam potwierdzenie 
i uzupełnienie tych wniosków.

Starano się jednak  rozwiązać to zadanie 
wyłącznie zapomocą analizy chemicznej, 
odpowiednio zmienionej na następującej za
sadzie. Roślina bezwarunkowo asymilować 
może wszystkie zw iązki rospuszczalne w wo
dzie; robiono więc analizę chemiczną wo

dnego wyciągu z ziemi. Późniejsze jednak 
badania wykazały, że korzenie roślin wy
dzielają z siebie kwasy, które rospuszczają 
związki w wodzie nierospuszczalne. Gdybyś
my wiedzieli co to są za kwasy, zadanie 
analizy chemicznej ziemi byłoby rozwiąza
ne; należałoby wtedy robić z danego g run 
tu wyciąg właśnie zapomocą tych kwasów, 
jak ie  wydzielają korzenie. Niestety fizyjolo- 
gija roślin zadania tego jeszcze nie rosstrzy- 
gnęła (tylko co do niektórych roślin zbada
no, że korzenie ich wydzielają kwas octowy, 
inne znów dwutlenek węgla). Zaradzono 
więc temu w inny sposób, posługując się 
jakim kolw iek kwasem, np. solnym, lub azo- 
tnym określonej koncentracyi. Na zjeździe 
w Gietyndze np. postanowiono dla uniknię
cia nieporozum ień co do danych analitycz
nych, używać 30 procentowego kwasu sol
nego (analityczna metoda Wolfa). Samo 
przez się rozumie się, że metoda ta, aczkol
wiek daje rezultaty  bliskie rzeczywistości, 
jes t jednak dowolną i może mieć zastosowa
nie tylko wobec konieczności porównywa
nia rozmaitych gruntów  co do ich urodzaj
ności, ściśle jednak  naukowój podstawy nie 
ma: bo niewszystko bezwzględnie, co się 
rospuszcza w 30 procentowym kwasie sol
nym, jest dostępnem dla roślin.

Jeżelibyśmy nawet ilość związków bespo- 
średnio dostępnych dla roślin określili do
kładnie w danym gruncie, bo i tak  dane te 
uważać możemy za prawdziwe tylko w da
nej chwili, ponieważ z jednej strony skut
kiem procesów chemicznych, bez przerwy 
zachodzących w ziemi, ilość ta powiększa 
się z każdym rokiem, maleje zaś ilość nie- 
rospuszczalnych związków; z drugiej znów 
strony rośliny rok rocznie pewną część tych 
zapasów żywności zużytkowują, szczegól
niej jeżeli są z pola zbierane.

W idzimy więc z ja k  wielu okolicznościa
mi musimy się rachować przy ocenianiu 
i badaniu chemicznem gruntu . I  tu  jednak 
analiza mechaniczna i m ineralogiczna g run
tu pewnych wskazówek, rozjaśniających 
nasz pogląd na tę kwestyją, dostarczyć nam 
może; wykazuje nam bowiem jak  wiele da
na ziemia zaw iera odłamków m ineralnych, 
ile grubszych, ile mniej grubych i t. d.; ile 
znajduje się między temi odłamkami takich, 
k tóre ulegają roskładowi, ile zaś takich,



808 WSZECHŚWIAT. N r 51.

które roskładow i nie podlegają, i ile wresz
cie podlega szybszemu roskładow i, ile zaś 
powolniejszemu. D opiero po zbadauiu wszy
stkich tych cech charakterystycznych g run
tu, dane analizy chemicznej w ten, lub inny 
sposób przeprowadzonej należyte owoce 
przynieść mogą i zadowolnią również wy
magania praktyczne ja k  i teoretyczne.

Dodam jeszcze tutaj k ilka  uw ag co do 
zbierania i w ybrania próbki ziemi, przezna
czonej do analizy chemicznej, bo naw et ta 
wstępna i zdaje się elem entarna czynność 
wym aga jed n ak  już pew nej znajomości 
sprawy. Biorąc, przypuśćm y, próbkę ziemi 
z pewnego pola musimy przedewszystkiem  
określić, czy ch arak ter gieologiczny ziemi 
na całem polu jes t jednakow y, jeżeli tak, to 
bierzemy kilka próbek w k ilku  miejscach 
po.la i mięszamy je  razem  *), w przeciwnym  
razie wybieramy próbki tylko z tćj p rze
strzeni, o której wiemy napewno, że je s t je 
dnego pochodzenia. W ogóle jed n ak  mię- 
szanie próbek, ściśle naukow o rzeczy biorąc, 
nie ma racyi bytu, ponieważ w ytw arzam y 
tym sposobem taką ziemię, jak iej w  samój 
x-zeczy w naturze niema. Daleko racyjonal- 
niej będzie w ybrać k ilka  próbek i zrobić 
analizę chem iczną każdej oddzielnie, w ra 
zie zaś potrzeby w yprow adzania średniego 
składu chemicznego ziemi na całem polu, 
lub na całym  obszarze danego m ajątku, mo
żemy dane analizy porów nać i wyrachować 
średnią arytm etyczną. T ak  samo rzecz się 
ma, jeżeli pragniem y oprócz składu chemi
cznego samój gleby ornej, poznać skład 
chemiczny podglebia i tu  należy wziąć 
dwie próbki i zrobić dwie analizy; charak
ter bowiem chemiczny górnych w arstw  zie
mi jes t zgoła odm iennym  od charak teru  
dolnych: w pierwszym przew ażają związki 
utlenione, w drugim  — przeciwnie, odtle- 
nione.

Ja n  Plebański.

*) Do analizy chemicznej potrzeba niewięeej 
nad 10 funtów ziemi, zresztą zależy to od meto
dy analitycznej.

ROZBIÓR AFRYK I.

(Dokończenie).

1Y.

P r z y s z ł o ś ć  Afryki .

Pisząc o przyszłości A fryki nie będę się 
bawił w przepowiednie, jak  będzie w yglą
dał ten ląd stały za jeden lub kilka wie
ków, chodzi mi jedynie o najbliższą przy
szłość, do której obecnie uk ładają się pod
waliny. N a pytanie, czy europejczycy za
aklim atyzują się w strefach zwrotnikowych, 
różne daw ano odpowiedzi, o czem wspo
mniałem w dawniejszych artykułach, w no
wszych czasach zajęto się tą spraw ą nader 
gorliwie. W  roku 1886 rozesłał znany an 
tropolog niemiecki Y irchow  pytania, doty
czące stosunków zdrowotnych, do lekarzy 
krajów  zw rotnikowych; w roku 1889 nie
mieckie towarzystwo kolonijalne wystoso
wało 2000 formularzów, ułożonych przez 
Yirchowa, Kocha i H irscha w językach: 
angielskim, francuskim  i niemieckim, do 
tychże lekarzy, prosząc o ich wypełnienie. 
Z odpowiedzi, które dotąd nadeszły, ułożo
no pięć sporych tomów i przedstawiono je  
zgrom adzeniu przyrodników  i lekarzy nie
mieckich w drugiej połowie W rześnia r. b. 
w Bremie. Dokum enty te zaw ierają cenny 
m ateryjał ze wszystkich części świata i po
służą, za podstawę do badań nad siłą odpor
ną i aklim atyzacyjną europejczyków w stre
fach gorących. Stowarzyszenie niemieckie 
lekarzy i przyrodników utworzyło do tych 
badań osobną sekcyją gieografii medycznej, 
klim atologii i higijeny zwrotnikow ej.

Wcześniej od badań powyższych, które 
są dopiero w stadyjum  przygotowawczem, 
zajął się „patologiją kolonijalną” profesor 
Stockwis z Am sterdam u i badał przede
wszystkiem statystykę chorób i śm iertel
ności wojsk europejskich, jak ie  holendrzy 
i anglicy utrzym ują w lndy jach  wschodnich. 
S tatystyka owa sięga początku bieżącego 
stulecia, a nadaje się wybornie do ba
dań porównawczych, ponieważ w tych sa
mych pułkach służą europejczycy obok
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krajow ców  w równych warunkach zewnę
trznych.

Zdaniem Stockwisa „patologija koloni- 
ja ln a ” powinna odpowiedzieć na trzy p y ta 
nia: popierwsze, czy wogóle i do jakiego 
stopnia europejczycy są zdolni przystoso
wać swój organizm  do klim atu zw rotniko
wego przez przekazanie nabytych własności 
potomstwu; po wtóre, czy krajow cy posia
dają większą odporność przeciw chorobom 
stref gorących, niż europejczycy; potrzecie, 
nowa ta gałąź nauki lekarskiej powin
na zbadać przyczyny chorób tym strefom 
właściwych i pomyśleć o środkach zarad
czych.

Odpowiedź na te pytania znalazł Stock- 
wis w m ateryjale statystycznym, który  po
wyżej wymieniłem i przedstawił wyniki 
swych badań ostatniemu międzynarodowe
mu zjazdowi lekarzy w Berlinie. Co daw
niej uchodziło jak o  pewnik gieograficzny, 
że europejczycy nie są zdolni oprzeć się 
przez dłuższy czas szkodliwym wpływom 
klim atu zwrotnikowego i że krajow cy mają 
większą siłę odporną, uważa Stockwis za 
jedno z tych tw ierdzeń naukowych, o któ
rych mówi przysłowie francuskie: II n ’ya 
pas une vćritó scientifique, qui dure plus 
qu’un sifecle. Ponieważ europejczyk już 
w swoim klim acie jest wystawiony na zna
czne zmiany tem peratury  pór roku, tak 
zwane ośrodki termiczne w jego mózgu są 
w stanie z łatw ością zastosować się do naj
większych wahań ciepłoty, nietrudno mu 
więc znieść dzienną zmienność tem peratury 
zw rotnikow ćj, k tóra jest częstsza, ale nie 
osięga tak  wielkiej obszerności (am plitudy), 
ja k  pomiędzy zimą i latem  w Europie. S ta
tystyka też dowodzi, że wszelkie cierpienia 
kataralne prędzej się imają krajowców, niż 
europejczyków, a ich główną przyczyną jest 
nagła zmiana powietrza; zapalenie wątroby 
jest u  pierwszych dwakroć częstsze, niż 
u drugich, żarnice, ospa i influenza groźniej 
się objawiają u  krajowców; tylko wszelkie 
febry, jak  m alaryja i t. p. u europej
czyków są częstsze, ale Stockwis przypisu
je  to częstemu używaniu napojów spirytu
sowych.

W  pierwszych latach swego istnienia osa
dy europejskie w strefie gorącej wykazują 
w praw dzie nader wysoką cyfrę śm iertelno

ści, ale zmniejsza się ona od roku do roku, 
a w końcu nie różni się prawie od europej
skiej, np. w pułkach holenderskich i an 
gielskich, stojących w Indyjach wschodnich 
cyfra śmiertelności obecnej jest tylko jedną 
szóstą, lub naw et jedną ósmą liczby zapisa
nej w początku bieżącego stulecia, a ponie
waż wojska uzupełniają się wciąż przyby- 
łemi z Europy, wynika stąd, że nie brak 
odporności pierwszych europejczyków spo
wodował liczne wypadki śmierci, lecz za
niedbanie urządzeń higijenicznych. Sprow a
dzenie lepszej wody do picia, pobudowanie 
odpowiedniejszych mieszkań, drenowanie 
miejsc m okrych i t, p. prace zniżyły cyfry 
śmiertelności, niepoślednio oddziałało też 
ograniczenie napojów gorących. Tam  więc, 
gdzie dawniej um ierało rocznie 13%, dziś 
umiera 1,5 do 3,0% , a na Jamaice, zwanej 
dawniej gniazdem febry, dziś um iera tylko 
2,2%, więc mniej więcej tyle, ile w Niem
czech. Na K urasao śmiertelność wojska 
wynosi 1,9%, na Jaw ie 3,1%, co równa się 
śmiertelności pomiędzy ludnością hiszpań
ską. W ojska Stanów Zjednoczonych, w k tó 
rych europejczycy służą obok murzynów, 
dowodzą też, że jed n a  i druga rasa w rów
nych warunkach wykazuje równy stopień 
śmiertelności.

Dawniej twierdzono, że nawet poszcze
gólne ludy europejskie różną mają odpor
ność, że południowcy klim at gorący lepiej 
znoszą, niż mieszkańcy północy, na dowód 
przytaczano włoskich, francuskich i nie
mieckich mieszkańców Algieru, o czem pi
sałem w N r 30 W szechświata 1887 roku. 
Stockwis, rosporządzający daleko większym 
zasobem statystycznym  i ten aksyjomat da
wniejszy obala. Na mniejszych i większych 
A ntyllach znajdują się mieszkańcy duń
skiego, angielskiego, holenderskiego, fran 
cuskiego i hiszpańskiego pochodzenia, 
a wszyscy w jednakich w arunkach okazują 
ten sam stopień zdrowotności.

W  związku z żywszem zajmowaniem się 
higijeną tropikalną znajdow ał się wniosek 
postawiony na międzynarodowem zgroma
dzeniu lekarzy w B erlinie, a żądający utwo
rzenia m iędzynarodowej komisyi sanitar
nej, k tóraby pracę swą rosciągnęła na wszy
stkie części świata, położyła więc podstawy 
do higijeny wszechświatowej. P rzyszły
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kongres lekarski, zw ołany na rok 1893 do 
Rzymu, poweźmie ostateczne uchw ały co do 
utw orzenia tej komisyi.

W  Niemczech, gdzie higijena tropikalna 
nader żywo zajm uje lekarzy i koła koloni- 
jalne, panuje już  dziś przekonanie, że go 
rące strefy A fryki, k tóre  w znacznej części 
stały się własnością niem iecką, nie stawią 
pracy europejczyka nieprzezw yciężonych 
przeszkód. P ierw sze próby praktyczne od
będą się na wybrzeżu zanzibarskiem  i w oko
licy jezior, na wybrzeżu chcą bowiem niem- 
cy skoncentrow ać cały handel, którego m o
nopol dzierżył dotąd Zanzibar, w takim  r a 
zie będą m ieli anglicy przyjem ność przy
glądania się ze swćj wyspy, ja k  okręty k u 
pieckie będą ją  omijały, zdążając do B aga- 
moyo, D ar es Salaam , lub Kiloi, a mimo 
obecnej zgody rysują się ju ż  w dali cienie 
antagonizm u i zatargów  pomiędzy obu na
rodam i w A fryce wschodniej.

Anglicy zresztą postanow ili w inny spo
sób ubiedz współzawodników, jeżeli się 
sprawdzi, co donosiły przed niedaw nym  
czasem dzienniki angielskie, że rospoczęto 
ju ż  budowę pierwszej kolei wschodnio-afi-y- 
kańskiój od portu  angielskiego Mombas do 
K ilim andżara, stam tąd ma ona się poprow a
dzić aż do Nyanzy W ik to ry i i być główną 
a rte ry ją  handlu  jez io r i Sudanu wschodnie
go. Także po jezio rach  samych zaczną 
wkrótce kursow ać w ielkie parowce, a bu 
dują się one pod egidą trzech podróżników 
afrykańskich Stanleya, W issm anna i P e 
tersa. G dy bowiem W issm ann po poko
naniu arabów  został w spaniale przyjętym  
przez ziomków, poruszył myśl zbudow ania 
parow ca na jeziorze W ik tory i ze składek 
publicznych, czemu przyklasnęła rozentu- 
zyjazmowana publiczność niem iecka i zło
żyła wkrótce potrzebną kwotę, a W issm ann 
zaw arł ju ż  ugodę ze Stokesem , przełożo
nym misyi angielskiej w U gandzie, który 
na przyszłą wiosnę sprow adzi 4000 ludzi 
nad ocean, aby części parow ca przenieść na 
jezioro. W  podobny sposób postanowiono 
także uczcić Petersa, parow iec jego imienia 
będzie kursow ał praw dopodobnie po T a n 
ganice. W obec tych przygotow ań niem iec
kich Stanley wezwał publiczność angielską 
do naśladow ania niemeów i wybudowania 
także parowca na jeziorze W iktory i, a jego

rozgłos je s t rękojmią, że odezwa nie zosta
nie bez skutku.

W szelkie atoli usiłowania rządów i przed
siębiorców europejskich mają przedewszy
stkiem  tylko zyski m ateryjalue na oku, 
o m oralne podniesienie krajow ców  niebar- 
dzo oni się troszczą, a na krajowcach prze
cież spoczywa przyszłość A fryki, gdyż m u
rzyni nie są szczepem tak  mało żywotnym, 
ja k  indyjanie amerykańscy, którzy po ze t
knięciu się z europejczykam i zniknęli z po
w ierzchni ziemi. O dobro krajowców tro 
szczą się zaś misyje, a szczególnie misyje 
katolickie, zostające pod zwierzchnictwem 
kardynała Lavigerie. O zbawiennym w pły
wie tych misyj w yraził się nader korzystnie 
kom petentny, a besstronny świadek, m ajor 
W issmann, a gdy go zaczepili z powodu 
tego jego współwyznawcy protestanccy, n a 
pisał naw et osobną broszurę, w której w y
kazuje, że metoda misyjonarzy katolickich, 
aby w Afryce rospocząć od „labora” a póź
niej do „ora” się zwrócić, t. j .  żeby przed 
nauką dogmatyczną przyzwyczaić m urzy
nów do regularnej pracy, bardzo dobre w y
dała owoce, zresztą i obrządki katolickie 
daleko większe robią wrażenie, ja k  pisze 
W issmann, na m urzynach, niż protestan
ckie.

Dzieło ucywilizowania Afryki, rospoczęte 
przed kilku laty  przez kardynała Lavigerie, 
którego potomność słusznie nazwie aposto
łem tej części świata, robi dobre postępy. 
N a kongresie antiniewolniczym, odbytym 
niedaw no pod jego przewodnictwem  w P a 
ryżu, uchwalono cały szereg środków do 
tem skuteczniejszego zwalczenia handlu 
niewolników i rosszerzania misyj. K ardy
nał Lavigerie stoi na czele zw iązku mię
dzynarodowego, ale cele tego zw iązku są 
zupełnie inne, niż urzędow a akcyja państw 
europejskich w Afryce, k tórą w powyższych 
artykułach naszkicowałem, podstawą tej 
akcyi jest egoizm i ubieganie się, aby z roz
bioru A fryki jaknaj więcej uzyskać dla sie
bie, działanie kardynała polega na m iło 
sierdziu chrześcijańskiem  i ma biednym  mu
rzynom nieść pochodnię oświaty, swobodę 
socyjalną i poczucie godności człowieka.

D r Nadmorski.
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Towarzystwo Ogrodnicze.

(Dokończenie).

P o s i e d z e n i e  s z e s n a s t e  K o m i s y i  t e o -  
r y i  o g r o d n i c t w a  i n a u k  p r z y r o d n i c z y o h  
p o m o c n i c z y c h  odbyło się dnia 4 Grudnia 
1890 roku, o godz. 8-ej wieczorem, w lokalu To
warzystwa, Chmielna Nr 14.

3. Sekretarz Komisyi odczytał notatkę nadesła
ną do Redakcyi Wszechświata przez p. B. Eichle- 
ra z Międzyrzeca, p. t. „Przyczynek do wątrobow
ców Królestwa Polskiego".

„Szczegółowy spis wątrobowców (Hepaticae) ze
branych przezemnie w okolicy Mędzyrzeca, za
mierzam ogłosić w jednym z przyszłych tomów 
Pamiętnika fizyjograficznego, obecnie zaś podaję 
wiadomość tylko o kilku takich gatunkach pocho
dzących również z pod Międzyrzeca, które dotąd, 
albo rzadko albo zupełnie nie były znane w gra
nicach dzisiejszego Królestwa Polskiego, a temi są:

1. Scapania nemorosa (L.) N. v. E. w bagnistym 
olszowym lesie (p. Fr. Błoński znalazł ten gatunek 
w r. 1889 w Niekłani i Stąporkowie).

2. Jungermannia obtusifolia Hook, na ziemi pia- 
szczysto-gliniastej w lesie Grabowiec. Obie po
wyższe rośliny zauważone były dotąd w kraju, 
tylko w Ojcowie.

3. Junger. minuta Crantz, stanowi bez wątpienia 
nowy nabytek dla naszej flory, rośnie w małej 
ilości na gruncie torfiastym ponad bagnem poło- 
żonem w bliskości drogi do wsi Misie (p. Fr. Błoń
ski znalazł ten gatunek w r. 1889 w „Piekle” pod 
Niekłaniem).

4. Junger. ventricosa Dicks., zaobserwowany 
W kilku miejscach, zwykle między torfowcami, do
tąd zbierany był tylko w Ojcowie i na górze Wi- 
tosławskiej (znaleziony przez p. Fr. Błońskiego na 
Łysej górze i w Bodzentynie).

5. Junger. Mildeana Gottsche. Najbardziej zga
dza się z opisem tego gatunku podanym u Lim- 
prichta, którym się posługuję przy determinowa
niu wątrobowców. Byłby to także nowy nabytek 
dla naszej flory, jeśli się okaże, że to jest istotnie 
gatunek powyżej wymieniony. (Według sprawdze
nia p. Fr. Błońskiego dobrze określony).

6. Junger. setacea Web., w lesie Grabowiec. 
W  Królestwie zdaje się poraź pierwszy przeze
mnie odszukany. Na Litwie znany był już Jun- 
dziłłowi.

7. Lophocolea minor N. v. E. Na ziemi glinia- 
sto-żwirowatej; Ojców był dotąd jedynem u nas 
stanowiskiem dla tej rośliny (p. Fr. Błoński zna
lazł w Chęcinach).

8. Blyttia Lyelli (Hook.) Endl., rzadki ten wo
góle wątrobowiec stanowi nowy nabytek dla flory 
Królestwa, znaleziony został w małej ilości na

gruncie torfiastym, nad rowem, dotykającym do 
bagna zwanego, zdaje się, „Wielkie błoto“.

9. Aneura pinguis (L.) Dmrt. Na gliniastej i  tor- 
flastej ziemi, w kilku miejscach. Międzyrzec jest 
drugiem stanowiskiem dla tej rośliny.

10. An. pinnatifida N. v. E. Na bagnie przy 
szosie do Białej. Wątrobowiec ten nie był jeszcze 
w Królestwie dostrzeżony, podobnież jak i dwa 
następne gatunki (p. Fr. Błoński znalazł w Ląoku, 
Dzierzążnie, Blachowni, Olsztynie).

11. An. multifida (L.) Dmrt. Na bagnach i miej
scach wilgotnych. Wymieniony u Jundziłła.

12. An. palmata (Heder) Drust., raz tylko zaob
serwowany na gnijącem drzewie (Olsztyn, p. Fr. 
Błoński).

13. Preissia commutata (L. Wahlenb) N. v. E. 
na ziemi piaszczystó-gliniastej, znany dotąd w Kró
lestwie tylko w Ojcowie.

14. Nieokreślony wątrobowiec, który według p. 
Fr. Błońskiego okazał się być Aneura pinnatifida. 
Dołączam zasuszone okazy wymienionych wątro
bowców, tudzież kilku jeszcze innych roślin skry- 
tokwiatowych, pochodzących również z okolicy 
Międzyrzeca, jakoto:

15. Cystopteris fragilis Bernh., zebrana w roku 
zeszł. w Dębinie Halasowskiej.

16. Lycopodium Selago L. W lesie Grabowiec, 
w b. jesieni.

17. Campylopus turfaceus B. et Sch., znaleziony 
przed kilkoma laty w lesie pod Jelnią. Mech ten 
podobno od czasów Kluka, jak wspomina p. Błoń
ski, nie był dotychczas przez nikogo powtórnie 
w Królestwie odszukany (pod Częstochową znalazł 
p. Fr. Błoński 1889 r.).

18. Dicranum longifolium Ehrh. Jeśli istotnie 
jest to widłoząb dłngolistny, to Międzyrzec byłby 
drugiem stanowiskiem dla tej rośliny, którą do
tąd u nas zauważył tylko p. Błoński na górach 
Świętokrzyskich.

19. Dicranum spurium Hedw., pochodzi z lasu 
Wojnowskiego, powiat Konstantynowski, gub. Sie
dlecka. (Niekłań i Stąporków, Fr. BI.).

20. Liście czeremchy (Prunus padus), na których 
znajdują się grzybki, spotykane bardzo często w ro
ku bież. na liściach tego drzewa. W dziele dra 
J. Schroetera „Pilze“ nie są opisane. Według pana 
Fr. Błońskiego jestto: Polystigma ochraeeum W ah
lenb. (Rzęd Pyrenomycetes rodź. Hypocreaceae).

21. Liście czeremchy, mające na sobie nieznane 
mi zupełnie utwory. P. Fr. Błoński określił je ja
ko Erineum Pruni (Fungi imperfecti).

22. Perz (Triticum repens): na źdźble Puccinia 
graminis, na liściach inny grzybek, nie wymienio
ny u Schroetera. W edług p. Fr. Błońskiego jest
to Phyllachora graminis Pers. z rodziny Dothi- 
deaceae.

23. To samo na Brachypodium pinnatum. W e
dług p. Fr. Błońskiego jest Puccinia Baryi, Bock 
et Broowe, z rodziny Dothideaceae Phyllachora 
graminis Pers.

4. Pod koniec posiedzenia dr A. Zalewski przed
stawił okazy wiwianitu ziemistego (fosforanu że-
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w tkance przyswajającej, gdy tymczasem w ierz
chołek zanika wskutek braku pożywienia. W e
dług Schimpera przeciwnie rośliny pozbawione 
wapnia wykazują objawy zatrucia substancyją, któ
ra szczególniej nagromadza sig w wierzchołku 
i w liściach; substancyją tą jest kwaśny szczawian 
potasu, tworzący sig istotnie w  wielkiej ilości w wy
mienionych czgściach roślin. Stwierdzają to do
świadczenia nastgpujące: 1) Rośliny zanurzone do 
rostworu (1,2—3%) szczawianu ohojgtnego i kwaś
nego potasu giną przy objawach podobnych, jak 
w nieobecności wapnia (tworzenie sig plam bru
natnych na liściach i t. d.). Badanie mikroche- 
miczne wykazało przytem obecność tych  soli w li
ściach. 2) Rośliny hodowane w rostworach po
zbawionych wapnia, po przeniesieniu do cieczy, 
zawierającej ten pierwiastek, wracają do normal
nego stanu w ciągu 5 — 6 dni; badanie wykazuje, 
że cały szczawian potasu zostaje przytem zamie
niony na szczawian wapnia.

Znaczenie wigc wapnia polega na strąceniu 
kwasu szczawiowego, tworzącego sig podczas przy
swajania, który zostając w związku z potasem od
działywa trująco na roślinę.

Cała sprawa przyswajania soli nieorganicznych  
odbywa sig według Schimpera w sposób następu- 
jący; kwasy mineralne dostają sig do roś.liny w po
staci soli potasowych; przy tworzeniu sig ciał biał
kowatych powstaje jako produkt uboczny kwas 
organiczny (najczęściej szczawiowy), który sig łą 
czy z uwolnionym z soli mineralnej potasem; po
wstała w ten sposób sól organiczna potasu styka
jąc sig z mineralnemi solami wapnia wchodzi 
w roskład podwójny: wapień strąca kwas organi
czny, potas zaś wiążąc kwas nieorganiczny, zosta. 
je znów wprowadzony w koło czynności przyswa
jania. Tłumaczyłoby to dlaczego rośliny mogą sig 
zadowolić bardzo niewielką ilością potasu. Po
wstaje dalej autor przeciwko twierdzeniu Franka, 
jakoby azotany n igdy nie dawały sig wykryć w środ- 
koliściu, przypisując twierdzenie owo niedokła
dności użytej przez Franka metody (odczyn na 
dwufenilijakj. Hodując rośliny w cieczach po- 
żywczych, zawierających potas tylko w postaci 
azotanów, autor znalazł je obfitującemi w liściach; 
również i szczawian wapnia znajdował sig tam 
w ogromnej ilości. Autor tw ierdzi na tej podsta
wie, że przetwarzanie azotanów na amidy odby
wa sig w liściach w związku z czynnością chlo
rofilu.

— mfl. Badania fizyjologiczne na wieży Eiffla.

Henocąue badał zmiany tgtna i oddychania przy 
wchodzeniu na wieżg, a głów nie zmianę, zacho
dzącą w szybkości, z jaką odtlenia sig oksyhemo- 
globina. W 12 doświadczeniach szybkość ta 9 ra
zy była przyspieszoną; w trzech zaś wypadkach, 
w których była zmniejszoną, osoba poddająca sig 
doświadczeniu traciła oddech. Liczba uderzeń tg
tna częściej była zwiększona, niż zmniejszona, na
tomiast częstość oddechów prawie nie uległa zmia

nie. Gdy wznoszenie się na szczyt wieży odby • 
wało sig windą, tak, że badany osobnik żadnej 
pracy nie wykonywał, natenczas głównem zjawi
skiem było wzmożenie szybkości redukcyjnej oksy- 
hemoglobiny. (Arch. de phys. norm. et pathol.).

—  sic. Wypoczynek siatkówki. Fizyjologii wzroku 
oddawna już nasuwa sig pytanie, jak to sig dziaó 
może, że siatkówka, chociaż przez dzień cały czyn
na, zmgczeniu nie ulega. Aby rzecz tg wyjaśnić, 
pp. A. E . Fick i A. Giirber starali sig ocenić wra
żliwość siatkówki w ciągu dnia, przekonali się oni, 
że wrażliwość ta najznaczniejszą jest zrana, na
stępnie nieco słabnie przez ciąg najwyżej 3/ t go
dziny, ale odtąd utrzymuje się już niezmiennie 
przy jednakiem oświetleniu. Wiadomo wszakże, 
że siatkówka ulega bardzo łatwo zmgczeniu, jak 
np. przy utrwalaniu oka na oznaczony przedmiot; 
zachodzić przeto muszą wpływy, które dozwalają 
siatkówce wypoczywać, chociaż działalność jej 
przerwie nie ulega. Na podstawie wigc doświad
czeń, opisanych szczegółowo w „Archiv ftir Ophtal- 
mologie“, wnoszą autorowie, że wypoczynek siat
kówki nastgpuje pod wpływem ruchów oka, zamy
kania i otwierania powiek oraz akomodacyi. W szy
stkie te trzy czynniki wywołują ciśnienie we
wnątrz oka, a tem samem ożywiają w siatkówce 
obieg krwi, który z widzeniem pozostaje w ści
słym związku. Zarówno ruchy oka i powiek, jak 
i zmiany akomodacyi w ciągu dnia występują 
bardzo czgsto, dlatego też siatkówka nie doznaje 
wyraźnego zmęczenia.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— tr. Nową kometg dostrzegł dnia 15 Listopada 
r. b. prof. Zona w obserwatoryjum palermitań- 
skiem; znajdowała się ona wtedy w południowej 
części gwiazdozbioru Woźnicy. Obserwowano ją 
następnie i  w innych obserwatoryjach, a pierwsze 
obliczenie jej drogi przeprowadził pan Bidschof 
w Wiedniu. Przedstawia się w postaci białej pla
my okrągłej, z niejakiem zagęszczeniem pośrod
ku. W  pobliżu niej dostrzegł p. Spitaler w W ie
dniu inną jeszcze kometę.

— tr. Ujednostajnienie godzin według amerykań
skiego system u wrzecion (ob. Wszechświat z r. b., 
str. 453) coraz się więcej rospowszechnia. Na zgro
madzeniu związku dróg żelaznych niemieckich i au- 
stryjackich, które miało miejsce w Sierpniu r. b. 
w Dreźnie, uchwalono, że od początku służby le
tniej 1891 r. ma być na drogach tych przyjętą 
godzina 15° długości wschodniej względem Green- 
wich; na całej tej zatem rozległej sieci dróg że
laznych obowiązywać będzie od roku przyszłego



Nr 51. WSZECHŚWIAT.

czas jednaki, wcześniejszy o godzinę od czasu po
łudnika Greenwich. Wyrażono nadto życzenie, by 
godzina ta stała sig powszechną i jedyną i w ży
ciu zwyczajnem. Według hamburskiego ,,Frem- 
denblatt“ rząd niemiecki przygotowuje podobno 
projekt do prawa, które ma życzenie to urzeczy
wistnić; projekt ten ma być wkrótce przedstawio
ny sejmowi. We Francyi wszakże system ten, któ
ry w istocie rzeczy polega na przyjęciu za pierw
szy południka Greenwich, napotyka wciąż wielu 
przeciwników. „Cosmos“, jakoby dla uproszcze
nia tej sprawy, proponuje, by powiększono liczbę 
wrzecion czyli pasów, tak, że zamiast 24 wrzecion 
dokoła ziemi —mianoby ich 24 X 4 =  96. W ten 
sposób różnica czasu między dwoma sąsiedniemi 
pasami wynosiłaby tylko kwadrans, a nie godzinę, 
jak w systemie amerykańskim. Czas powszechny 
odstępowałby zatem od godziny miejscowej dale
ko mniej, aniżeli przy pasach godzinowych, pasy 
wszakże liczące po 15' byłyby zbyt wąskie, a na 
drogach żelaznych zmiana godziny zachodziłaby 
zbyt często. Projekt wreszcie włoski, uznania za 
piarwszy południka jerozolimskiego, jak się zdeje, 
nie ma żadnych widoków powodzenia.

R O Z M A I T O Ś C I .

— tr. Prędkość pociągów. Pismo „Reyue universelle 
des invention8 nouvelles“ podaje zestawienie szyb
kości pociągów w różnych krajach Europy i Sta
nów Zjednoczonych. Prędkość średnia we Fran
cyi przypada między 60 a 80 kilometrami na go

dzinę. Szybkość najwyższa dopuszczona jest 110 
120 km na drodze północnej, wschodniej i orleań
skiej, na innych 90 km, W Anglii oznaczoną jest 
prędkość biegu od 72 do 85 km; prędkości naj
wyższe nie są ustanowione, a często dochodzą 
125 km na pochyłościach. W Belgii prędkość po
ciągów pośpiesznych wynosi 78 km, a maximum 
ustanowione 100 km, Liczby te są nieco mniejsze 
w Holandyi, gdzie prędkość średnia wynosi 72, 
a najwyższa 90 km. W Niemczech zwykła pręd
kość nie przechodzi 65 km, najwyższa zaś prędkość 
dozwolona jest 75 km, z wyjątkiem kilku linij, 
gdzie może dochodzić do 90 km. W Austryi, W ę
grzech i Rossyi liczby te są jeszcze mniejsze, 
prędkości bowiem średnie wynoszą 60 km dozwolo
ne zaś przekroczenie tej szybkości jest 10 na 100, 
co czyni 66 km. W e Włoszech na sieci Adryja- 
tyku szybkość biegu jest 70 km, na sieci morza 
Śródziemnego 75 km, przy maximum 80 km. W Ame
ryce wreszcie prędkość wynosi 65 do 66 km, ma- 
ximum wszakże nie jest ograniczone, często więc 
pociągi biegną z szybkością 126 km na godzinę na 
przestrzeniach dosyć znacznych.

— sk. Stary rocznik astronomiczny odkryty został 
w muzeum brytańskiem śród znajdujących się tam 
tablic klinowych. Jestto mianowicie zbiór obserwa- 
cyj księżyca i planet, z roku 523 i 522 przed Chr. 
Według p. Opperta podane tam liczby są tak do
kładne, że będą mogły posłużyć do sprawdzenia 
i  poprawienia wielu rachunków. Wskazane tam 
zwłaszcza daty zaćmień mogą mieć ważne znacze
nie dla chronologii wschodniej w szczególności co 
do dat, odnoszących się do Kambizesa, Pseudo- 
Smerdisa, Daryjusza I i Kserksesa. (Comptes ren- 
dus).

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 10 do 16 Grudniu 1890 r.

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

<x>■ H
N
O

Barometr 
700 mm - f Temperatura w st. C.

£ 1'0Q
_bii Kierunek wiatru
• H  ;
£

Suma
opadu

U w a g i .

7 r. 1 p . 9 w. 7 r. | 1 p. | 9 w. |Najw.|Nąjn.

10 ś . 55,9 56,8 59,0 1 1 4 1 I I—3,4 !—4,7 1—9,4 —3,3 —11,1 92 N6,EN5,E4 0,0
11 0. 59,4 58,9 57,6 -!1 ,6 - 8 ,2  - 7 ,1  —6,8 -12,3 95 E5,ENJ.NE» 0,0
12 P. 57,7 58,5 58,8 - 5 ,0  - 4 ,9  -5 ,6 1 —4,9 - 6 ,8  90 NE3,NE.3,EN4 0,1 W n. i w dz.śn. polat.
13 S. 58,2 58,2 5S,8 —9 ,0 -1 1 ,0  —12.2 '—6,5 -12,9 99 E 7,K2,E5 0,0 W dz. śn. poi.,Wisła stan
14 N. 69 2 58,9 57,7 -11,4 -12,7 1—13,8 -11,3 -14,2 96 ES5 ES:! ES:) 0,1 Cały dz. śn. polat.
15 P. 55,1 54,3 53,6 -16,4 -14,2 -12,4 -12,3 -17,5 97 ES6,ES3,E$> 0,0 Rano szron, wiecz. śn.
16 W. 52,0 51,3 51,3 -1 2 ,0 -1 1 ,2  -11,6 -11,2 -12,5 94 SE3,SE3,ES2 0,0

Średnia 56,7 - 10,0 94 0,2 mm

UWAGI. Kierunek wiatru dany jest dla trzech godzin obserwacyj: 7-ej rano, 1-ej po południu i 9-ej 
wieczorem. Szybkość wiatru w metrach na sekundę, b. znaczy burza, d. — deszcz.
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O G - Ł O S Z E ł T I E .

PAMIĘTNIK FIZYJOCRAFICZNY
TOM X  ZA R O K  1890.

Znajduje się pod prasą i wyjdzie w Styczniu 1891 roku.

Treścią., rozm iaram i i ilustracyjam i nowy ten tom odpowiadać będzie dziewięciu tomom 
poprzednim. P renum eratę  (5 rb. w W arszaw ie, 5 rb . 50 kop. z przesyłką) składać 

można w lokalu redakcyi, K rakow skie Przedmieście N r 66.
Nabywający wprost w redakcyi wszystkie 10 tomów naraz, zamiast ceny księgarskiej 75 rb.

płacą tylko 30 rubli.
P renum eratorow ie tomu X -go, chcący skompletować wydawnictwo, za brakujące im tomy

poprzednie płacą po 3 ruble.

U p ra sza  się  n a ju p rze jm ie j /Szanow n ych  P ren u m et a ło ró w  o 
w czesn e  odn ow ien ie  p r z e d p ła ty , j e ż e l i  z y c z ą  sobie, alby im  p ie rw - 
sze , po  N o w y m  l io k u ,  n u m ery  z a r a z  po  w y jś c iu  b y ły  w ysła n e . 

Z d  n a jd o g o d n ie jsze  d la  n as i p re n u m era to ró w  n a szy ch  w  Ce
sa rs tw ie  i  K r ó le s tw ie  u w a ż a m y  p r z e s y ła n ie  p ie n ię d zy  bespośre» 
dnio p o d  adresem  l le d a k c y i .  

O d n a w ia ją cy  p r z e d p ła tę  r a c z ą  p r z y s y ła ć  w y c ię ty  z  opask i d ru 
k o w a n y  a d res, pod  k tó ry m  W sze c h św ia t o trzy m u ją . 'Zachowanie  
te j fo r m a ln o ś c i  s ta n o w i w a żn ą  u lgę d la  a d m in is tra c y i. 

M e d a k cy ja  za w ia d a m ia  Z a r z ą d y  c z y te ln i  i k sięg o zb io ró w  s to 
w a r z y s z e ń  u czącej s ię  m ło d z ie zy , z e  w  ro k u  1 S 9 1 ,, W sze c h św ia t(S 
będ zie  im  d o s ta rc za n y  w  r a z ie  za d a n ia  z a  p o ło w ę  cen y  p ren u m era -  
c y jn e j, t. j .  ro c zn ie  z a  rs. 5  z  p rzesy łk ą . 

K o m p le ty  W sze c h św ia ta  z  la t  u b ieg łych  są  do n a b y c ia  w  l l e 
d a k c y i z a  p o ło w ę  cen y.

T R E Ś ć .  Kolej na JuDgfrau i jej niebespieczeństwa, napisał M. FI. — Osobliwa paproć, przez A. S. — 
W sprawie pochodzenia i badania chemicznego gruntu, napisał Jan Plebański. — Rozbiór Afryki, napisał 
dr Nadmorski. — Towarzystwo ogrodnicze. — Wiadomości bibliograficzne. — Kronika naukowa. — 

Wiadomości bieżące. — Rozmaitości. — Buletyn meteorologiczny.

Wydawca A. Ślósarski. Redaktor Br. Znatowicz.

JJo3BOJieHO IJeH3ypoio. BapmaBa, 7 flenaSpa 1890 r. Druk Emila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna, J\S 26.




