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O DZIAŁANIU WÓD 

NA SKAŁY WAPIENNE.

W iadom o, że okolice, obfitujące w skały 
wapienne i dolomitowe, odznaczają, się wiel
ką. rozmaitością i malowniczością widoków, 
czego dowodem są południow e okolice K ró 
lestwa, gdzie pośród wapieni jurasowych 
położone są urocze doliny Ojcowska i Sąs- 
powska. T aka właściwość krajobrazów  wa
piennych i dolomitowych wynika z natury  
kam ienia, k tóry  z wielką łatwością rospada 
się pod wpływem czynników zewnętrznych 
i rospuszcza w znacznych ilościach w wo
dzie, zawierającej kwas węglany. W oda 
atm osferyczna zapomocą szczelin przenika 
do Wnętrza skał wapiennych i tu taj, zamiast 
na pow ierzchni, odbywa cały swój obieg, 
a rospuszczając i niszcząc masy wapienne, 
produkty  tćj erozyi unosi ze sobą. S to
pień, w jakim  działalność erozyjna w ska
łach wapiennych występuje, zależy głównie 
od rozległości rospadlin tudzież od w zaje
mnego położenia w arstw  i zewnętrznego 
ukształtow ania powierzchni.

Tam, gdzie wapienie sterczą prosto do 
góry, posiadają strome upady, lub układają 
się w potężne łańcuchy górskie o grzbietach 
i szczytach ostro zarysowanych, znikają 
szczególne właściwości formacyi: znaczna 
bowiem pochyłość przyśpiesza i ułatw ia od- 

| p ływ  wód z powierzchni, u trudnia przesią
kanie i działanie chemiczne w skutek szyb
kości odpływu. W szelako i tu  zachodzą 
uderzające zjawiska w miejscach o spadku 
łagodniejszym: woda atmosferyczna spływa 
po nich wolno szukając dla siebie drogi n a j
dogodniejszej, rospuszcza wapień i tem pe
wniej dąży wytworzonemi przez siebie ka
nałami* pogłębiając je  bezustannie; kanały 
te, bardzo wąskie, położone są równolegle 
do siebie, o bokach prostopadłych, rozm ai
cie wysokich od 1 do 10 metrów.

W  krajach mniej górzystych właściwości 
wapienia i dolomitu w ystępują w całej oka
załości: woda nadzwyczaj wolno spływa po 
pochyłości i rostacza potężne działanie łu 
gujące, widać to z tw orzenia się w skałach 
otworów lejkow atych, kotlin, pieczar, rzek  
i jezior podziemnych. Tam , gdzie warstwy 
wapienne m ają układ poziomy, naprzykład 
na  wyżynie szwabsko - frankońskiej, lub 
w prow incyjach nadbałtyckich Rossyi woda
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dostaje się do szczelin i szuka dróg podzie
mnych; k ierunek  wodzie nadają rospadliny 
natura lne, właściwe wapieniom, uskoki oraz 
miejsca, w których związek tektoniczny na
ruszonym został. Najpierwszym skutkiem  
działalności wód na tej drodze podziemnej 
je s t rosszerzanie się stopniowe łożyska i p o 
większanie szczelin; niekiedy dzieje się to 
w sposób tak  energiczny, że pow stają g ło 
śne na świecie jaskinie, np. we F rankonii, 
w dewońskim wapieniu M oraw iii, w K ra i
nie, gdzie jask in ia  A delsberska zasłynęła 
z piękności niezw ykłej, w Is try i i Dalm acyi.
I  my posiadamy w spaniałe jask in ie  w w ielu 
miejscach na południu K rólestw a, z których 
najsłynniejsze są jask in ie  w O jcow ie (O j
cowska, Łokietkow ska, W ierzchow ska).

C harak ter tych jask iń  bywa wielce u ro z
maicony zarówno pod względem ogólnego 
kształtu, jakoteż swojego przeznaczenia. 
N iektóre z nich, mianowicie w Karście, sta
nowią łożyska rzek  podziem nych, praw dzi
we doliny erozyjne, k tóre tem tylko różnią 
się od dolin widocznych, że boki ich styka
ją  się w górze i tw orzą sklepienie; pod tym 
względem jask in ia  P ian iny  w K rainie za
sługuje na uw agę, środkiem  jej bowiem 
płynie rzeka P oik . Inne pieczary mają 
większą szerokość niż długość; niekiedy 
w pada rzeka, lub żyła wodna do jask in i 
i płynie po dnie, niekiedy w oda zatrzym uje 
się i tw orzy podziem ny zb io rn ik  — jezioro. 
Często zdarza się, że strum ień, k tó ry  wy
żłobił jask in ię , z czasem  opuszcza dawne 
łożysko, to ru je  sobie nowe, a w tedy jask i
n ia  osusza się i, jeśli do w nętrza jej prze
sącza się woda zaw ierająca wapień, tworzą 
się na dnie i pod sklepieniem  szczególne 
utw ory, lśniące tysiącem barw  i połysków' 
w oświetleniu pochodni — sta lak ty ty  i sta
lagmity.

Jaskinie w górach wapiennych w pew 
nych razach daw ały schronienie licznym  j 
pokoleniom zw ierząt drapieżnych; w olbrzy
m ich ilościach znajdujem y w nich często 
kości tych m ieszkańców pomięszane z kość
mi innych zw ierząt, k tóre służyły im za po
żywienie. N iektóre z jask iń  zamieszkiwał 
człowiek pierw otny; jako  ślady po nim znaj- j  

dujem y grube narzędzia, w yrobione z ka- j  

mienia, rogu jeleniego, kości i t. p. m ate- 
ry jałów  wraz z resztkam i niew ybrednychś

uczt. O te schroniska protoplasta człowie
ka staczać musiał zacięte boje z silnemi 
drapieżnikam i—lwem jaskiniow ym , hijeną 
jaskiniow ą i ogromnym niedźwiedziem. J e 
śli ostrożność przy zdejm ow aniu warstw 
kolejnych należycie była zachowaną, to 
można się naocznie przekonać, że jedna i ta 
sama jask in ia w różnych porach zajmowana 
była przez rozmaitych mieszkańców; często 
człowiek b ra ł górę nad hijeną i niedźwie
dziem, ale niekiedy upadał w nierównej 
z niemi walce.

Do pospolitych zjaw isk w okolicach wa
piennych zaliczają się otw ory lejkow ate na 
powierzchni, na miejscu zwane „dolinam i”; 
są to po większej części okrągłe, lub elip ty
czne zagłębienia w gruncie o najrozm aitszej 
średnicy, od jednego m etra do */3 kilom etra. 
Zagłębienia te w ziemi dowodzą wyraźnie 
pewnej kom unikacyi pow ierzchni z syste- 
matem rzek i pustych przestrzeni podzie
mnych; częstokroć jed n ak  w dnie „doliny” 
nie widać ujścia kanału podziemnego z pod 
przykryw ających go gruzów. Bardzo czę
sto istnienie takiego kanału  tajem nego dla 
oka zdradza się przez godne uwagi zjawi
sko: z dna otworu podczas ciepłej pory ro
ku  wieje zimny prąd powietrza, w zimie 
zaś — przeciwnie, powietrze zzewnątrz ssa
ne je s t przez otwór; stąd pow stała nazwa 
dla tych zagłębień w wielu okolicach „otwo
ry  w ietrzne”.

P rzyczyna pow staw ania otworów lejko
watych niezawsze je s t wiadomą, w większo
ści jednak  wypadków polega ona na zapa
daniu się ziemi w puste podziemia. F ak ty  
podobne i w naszych czasach się pow tarza
ły; towarzyszą im zwykle lokalne trzęsienia 
ziemi połączone z zapadaniem domów wraz 
z mieszkańcami. T ak  zdarza się niekiedy 
w Istry i i K rain ie . Sposób, w ja k i tworzą 
się otwory lejkow ate na małą skalę, można 
zauważyć w kopalniach opuszczonych, gdzie 
w chodnikach pozbawionych podpórek skle
pienie ulega zawaleniu, a wtedy na powierz
chni wprost nad niemi dają się widzieć lej
kowate okrągłe zagłębienia, po których na
wet górnicy poznają zapadnięcia w ew nętrz
ne. Nie jestto  jedyny  sposób powstawania 
„dolin” w okolicach wapiennych.

W szystkie wyżej opisane zjaw iska wła- 
ciwe okolicom wapiennym w pełni rozw oju
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występują, w obszarach Karstu, t. j . w au- 
stryjackich prow incyjach — Istry i, na wy
brzeżach Iiroacy i i Dalmacyi, w pewnój 
części Bośni i Hercogowiny, w Czarnogó- 
rzu, A lbanii oraz gdzieniegdzie w Grecyi. 
Nadzwyczajna grubość i silnie naruszona 
budowa w arstw  wapiennych pozwalają tu 
na bardzo łatw y obieg wód pod ziemią. Ni
gdzie też, mówi Neumayr, liczba i wielkość 
„dolin” nie jes t znaczniejsza, liczba i ros- 
przestrzenienie rzek podziemnych, jaskiń, 
nigdzie cały układ  systematu wodnego nie 
je s t bardziej rozw inięty i zasługujący na 
uwagę, jak  we wspomnianych okolicach.

P rzeg lądając jeszcze raz w myśli zasadni
cze cechy krajobi-azu wapiennego, przeko
namy się, że polegają one na przewadze 
erozyi chemicznej nad mechaniczną, a po
tem na stopniowem przesuw aniu się całego 
obiegu wodnego i erozyi w głąb ziemi. N a
stępstwem tej działalności je s t powstawanie 
jaskiń, kanałów  podziemnych i lejkowatych 
zagłębień na powierzchni, wreszcie wybitna 
dzikość krajobrazu. Typ ten ogólny ulega 
m niejszym , lub większym odmianom w za
leżności od składu i budowy wapieni, od ich 
położenia, stopnia zniszczenia warstw i od 
innych kom plikacyj, naprzykład jeśli dzia
łalność erozyjna występuje w okolicy, w k tó 
rej prostowanie i fałdowanie w arstw  nie 
je s t jeszcze ukończone. Pomimo jednak 
wyrazistości różnic indyw idualnych między 
pojedyńczem i okolicami, zawsze stanowią 
one tylko podrzędne modyfikacyje typu ogól
nego. Toteż słusznie, utrzym uje Neumayr, 
nazwę okolic, w których wszystkie wymie
nione zjaw iska najjaskrawiej i w całej po
tędze w ystępują, nazwę „K arstu” przenie
siono i na inne podobne okolice ziemi.

U kład skał wapiennych i ich wygląd, we
dług gieologa Mojsisowicza, nie jes t zjaw i
skiem wiecznotrwałein: z biegiem czasu 
podziem ny obieg wód i erozyja przez po
wolne niszczenie sklepień przeniosą się 
z głębi na powierzchnię, lecz może to do
piero nastąpić po dokonanej denudacyi 
(zgładzeniu) gór wapiennych i podmyciu 
ich podstaw. N aprzykład można z pewno
ścią. utrzym ywać, że wapienna wyżyna 
szwabsko-frankońska dawniej sięgała dale
ko na północ i północo-zachód; atoli z cza
sem brzeg wyżyny wskutek działania erozyi

odsuwał się coraz dalej ku południowi i tam 
gdzie niegdy rospościerała się olbrzymia 
płyta wapienna, obecnie rosciągają się py
szne urodzajne niziny i kraj zlekka falisty.

Na południu F rancyi w górach Seweń- 
skich między Rodez ((lep. Aveyron) a M ont
pellier istnieje okrąg zwany les Causses. 
Nazwa to pochodzenia łacińskiego od w y
razu calx — wapień, albowiem les Causses 
przedstaw iają płaskie wyżyny z wapienia 
jurasow ego, wyniesione od 200 do 1 200 me
trów  nad poziom morza; przylegają one od 
zachodu do granitowych i łupkowych gór 
Mont Loz£re i Mt. Aigoual. Okolica ta od 
niejakiego czasu zasłynęła ze swoich malo
wniczych widoków, nieustępujących podo
bno w piękności widokom Karstu; niedawno 
prawie nieznana, obecnie odwiedzana bywa 
przez karaw any turystów  z F rancyi i całej 
E uropy. W  dzikich wąwozach rzek Tarnu, 
Tarnonu, D ourbie, których ściany wznoszą 
się prostopadle w górę na wysokość 500 
metrów, odnaleziono sławne z opisów k a 
niony amerykańskie. Wszyscy podróżnicy 
po krajach dalekiego Zachodu, Far-YVestu, 
opisują potoki wodne huczące między pro- 
stopadlemi ścianami wąwozu albo pośród 
rum owiska skał chaotycznie porozrzuca
nych, wszelkich rozmiarów i fantastycznych 
kształtów. Dla tych utworów, w które szcze
gólniej obfituje zachodnia część Am eryki 
północnej, am erykanie stw orzyli nazwę 
cańon, używ aną obecnie i w innych krajach 
do oznaczenia podobnych utworów. K raina 
Causses pod względem wspaniałości i pię- 
ności widoków zajmuje pośrednie miejsce 
między sławnemi widokami Ameryki a K ar- 
stem austryjackim.

Okolica, o której mowa, stanowi część de
partam entów Lot, A veyron, G ard i H órault 
i przed dziesięciu laty, za wyjątkiem więk
szych dolin rzecznych, zupełnie była n ie
znaną; naw et mapa sztabu gieneralnego 
francuskiego pod tym względem była nie
dokładną, do czego niem ało zapewne przy
czyniało się niewielkie zajęcie, jak ie  wzbu
dzała okolica odosobniona, dzika nad wy
raz, pozbawiona komunikacyj, praw ie bez
ludna i jałow a. Dopiero przed dziesięciu 
laty  i, trzeba przyznać, głównie za inicyja- 
tyw ą alpejskiego klubu francuskiego, oko
lice te zaczęły budzić żywszy interes i ścią
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gać na siebie uwagę turystów  i gieologów. 
Od tego czasu zaczęty się ukazy wrać opisy 
k ra ju  Causses, mniej lub  więcej udatne, 
z których jednak  wyróżnić należy dzieło 
E. A. M artela p. t. „Les Cćvennes et la re 
gion des Causses” wydane niedaw no u De- 
lagravea w P aryżu. M artel jes t wogóle p ier
wszym gruntow nym  badaczem tych okolic; 
z powołania, zdaje się, je s t nauczycielem 
w jednym  ze średnich zakładów  naukow ych 
tćj części F ranoyi. N iezw ykły choć dziki 
w dzięk tych widoków w yw ołał w duszy te 
go południowca przedewszystkiem  zachwyt, 
a następnie chęć w ejrzenia w głąb m alowni
czych krajobrazów . Z nalazł on w krótce, że 
krajobrazy owe widziane w oświetleniu pa
lącego słońca południowego nie stanowią, 
strony najciekawszej tćj okolicy. O ryg inal
ność jć j praw dziw a u k ry tą  jes t we w nętrz
nościach ziemi, zdała od błękitów  nieba, 
w niezm iernych grotach stalaktytow ych, 
długich na k ilka kilom etrów , w niezbada
nych rzekach podziem nych, nieznanych j e 
ziorach wewnętrznych, spowitych w isk rzą
cy .płaszcz kryształow ych utworów , równie 
pięknych ja k  austryjackie, jednem  słowem 
wświecie ciemnym i ukrytym , który w oczach 
turysty  zamienia się w czarodziejskie pała
ce, w skarbce wiedzy — w oczach badacza. 
W espół z innym  badaczem, p. G aupillat, 
M arte l skorzystał z tak  zwanych Avens, 
studni naturalnych, ażeby dotrzeć do pod
ziemi. Les Avens pow stały w drodze dyzlo- 
kacyi warstw  i w ypłókania przez wody a t
mosferyczne i wskutek działan ia tych osta
tnich wciąż się pow iększają i pogłębiają; 
wyjątkowo tylko studnie te znajdują się 
w bespośrednićj styczności z rzekam i pod- 
ziemnemi i to wtedy, gdy  pokład wapienny 
grubością nie przechodzi 150—200 metrów. 
P rzebićg tw orzenia się rzek podziem nych 
w znacznej części wypadków, w edług M ar
tela, bywa następujący: najp ierw  woda de
szczowa dostaje się do Avens, a potem  kro
plam i skutkiem  włoskowatości przedostaje 
się dalej; wreszcie zbierają się wody ze
wsząd i pow staje strum ień podziemny, który 
dąży po w arstw ach dolomitowych i ostate
cznie dosięga kanionów  T arnu , Tarnonu, 
Ion te i Dourbie; w ten sposób rzeki te, na- 
pozór nieposiadające dopływów, zasilają się 
wodami podziemnemi.

Okolice Bram abiau i P adirac obfitują 
w klasyczne kaniony i w sposób oczywisty 
dają obraz tworzenia się ich. Rzeczka Bon- 
heur, spadając z Mt. Aigoual, wyżłobiła so
bie w dolnolijasowym wapieniu na wysoko
ści 1095 m etrów nad poz. morza drogę pod
ziemną, o 440 m dalej w kierunku prostym  
rzeczka znowu się ukazuje na powierzchni, 
ale ju ż  na 1005 m n. p. m. Do roku 1888 
podziemna część rzeki uchodziła za zagad
kę, w dodatku do nierozwiązania; coś podo
bnego istnieje w Karście, gdzie R jeka znika 
nagle, aby następnie znacznie dalej ukazać 
się na powierzchni pod nazw ąTim avo. M ar
tel wpadł na myśl przebycia tej rzeki i p ro 
jekt swój wykonał szczęśliwie. W lekkiej 
łódeczce puścił się śmiały badacz na wody 
tćj rzeki podziemnej i po pięciu godzinach 
uciążliwej i pełnej niebespieczeństw podró
ży pod ziemią na przestrzeni 700 m  u jrzał 
znowu światło dzienne. Z podróży swojej 
M artel wysnuł ten wniosek, że w tworzeniu 
się miejscowych kanionów niemniejsze zna
czenie niż erozyja posiada dolomitowa na
tu ra  skał, a powtóre, że to co dziś dokony
wa B onheur, kiedyś na większą skalę doko
nyw ały obecne rzeki T arn, Ionte, Vis, H e- 
rau lt i inne. Gdy tylko wody utorow ały so
bie drogę przez górne warstwy, wówczas 
sięgnęły w głąb aż do pokładów dolom ito
wych i zaczęły przez nie szukać drogi; two
rzenie się jask iń  towarzyszyło temu zjaw i
sku, podobnie ja k  to miało miejsce w K a r
ście austryjackim ; wobec ciągłych postępów 
erozyi kolum ny podpierające sklepienie ru 
nęły i rzeka z podziemnej stała się pow ierz
chniową.

M artel z G aupillatem  śmiało zapuszczali 
się do otchłani podziemnych w kanionach, 
do studni, grot i rzek podziemnych. Sznur, 
telefon i lampa elektryczna okazywały zna
komitą pomoc badaczom w podróży podzie
mnej; telefon pozwalał utrzym yw ać ciągłą, 
kom unikacyją z towarzyszami pozostałemi 
przy otworze na powierzchni, lam pa ros- 
świecała wieczny mrok panujący w głębi.

Podróże te mimowoli przenoszą nas w krai
nę poezyi—w mityczny kraj cieniów. Panu 
G aupilla t udało się przy świetle m agnezy- 
jowem  w drodze fotograficznej otrzym ać 
widoki zwiedzanych pieczar. N iektóre z nich 
są zachwycające; niepospolitą pięknością
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i ogromem odznacza się grota Dargilnn 
w Bram abiau, ma ona niemniej niż 2 kilo
m etry długości i stalaktytowe utwory, u d e
rzające wielkością, jeden z nich (le Clocher) 
ma 20 m  wysokości; grota ta obecnie nie 
ustępuje Adelsberskiej, a kto wie, czy po 
bliższem zbadaniu nie okaże się wspanialszą. 
M artel nie zadowolnil się zbadaniem jednej 
rzeki Bonheur, zbadał on wiele innych rzek 
podziem nych, z których jedna w głębi s tu 
dni P ad irac  zasługuje na szczególną uwagę: 
408 metrów pod ziemią płynie tu tajem ni
cza rzeka tworząc liczne kaskady (33) i j e 
ziora (8); M artel przepłynął nią 2 250 w, 
a wciąż nie widział końca.

Badania uczonych francuskich odkryły 
we Francyi nowy ogromny obszar podobny 
do K arstu, mają więc wielkie ogólne zna
czenie, atoli główne ich znaczenie zawiera 
się w przyszłości. Mianowicie powinny na 
nich zyskać badania szczegółowe pojedyn
czych nauk; otw iera się pole obszerne dla 
hydrografii, gieologii i gieofizyki. M artel 
przypuszcza nawet, że dadzą się wyciągnąć 
i pewne m ateryjalne korzyści z dokładnej 
znajomości k ra ju  Causscs; wzorem prak ty 
cznych umysłów francuskich pragnąłby on, 
żeby sm utna kraina, k tórą on ukochał, sko
rzystała na kierunku badań naukowych 
i z nieurodzajnej stała się żyzną. O ile się 
wszystkie te nadzieje ziszczą, dowiedzie 
przyszłość ')•

Stefan Stetkiewicz.

0 h a r t o w a n iu  s ta li.

Na kongresie międzynarodowym górn i
czym i hutniczym , odbytym w pierwszej 
połowie W rześnia r. z. w Paryżu, znany 
zaszczytnie ze swych prac na polu żelaźni- 
ctwa um iejętnego badacz, p. Osmond, miał 
odczyt, w którym  wypowiedział swe wyso
ce interesujące, a oparte na ściśle naukowej

*) Przy pisaniu artykułu niniejszego korzysta
łem  z pracy dra M. Neumayra „Die Karstbildung11, 
pomieszczonej w jego dziele ,.Die Erdgeschichte11, 
ze wspomnianej książki Martela i pomniejszych 
luźnych notatek, rozrzuconych po pismach gieo- 
graficznych.
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podstawie poglądy, dotyczące istoty harto
wania stali. Proces ten, niejednokrotnie 
omawiany, a dla wykonania którego istnieje 
mnóstwo zachwalanych i szeroko stosowa
nych metod, dotychczas nie jest dokładnie 
objaśniony; otóż p. Osmond, opierając się 
na swój teoryi m olekularnej budowy żelaza, 
spróbował dać w swym odczycie teoryją 
tego procesu, lub przynajmniej rzucić nań 
pewne światło ').

D la dokładnego zrozumienia rzeczy na
leży zapoznać się w ogólnych zarysach z ba
daniami prelegienta, wykonanemi w celu 
wyjaśnienia budowy żelaza handlowego, 
a ogłoszonemi w dziele p. t. „Transform a- 
tions du fer et du carbone dans les fers, 
les aciers et les fontes blanches”, k tóre wy
szło przed dwoma laty w Paryżu.

Za podstawę badań Osmonda posłużyło 
spostrzeżone i w części zbadane przez Gore, 
Barettea, B rinella, Pionchona i innych zja
wisko, że przy powolnem stygnięciu rospa- 
lonego żelaza ko walnego daje się zauważyć 
jeden, lub kilka przestanków, w ciągu któ
rych tem peratura nietylko przestaje się zni
żać, ale nawet podnosi się nieco; przy ogrze
waniu zaś chłodnego żelaza zachodzi zja
wisko odwrotne. U zbrojony bardzo dokła- 
dnemi przyrządam i do m ierzenia tem pera
tu ry  i czasu, Osmond zbadał ten objaw w l i 
cznych doświadczeniach z żelazem, zawie- 
rającem różne ilości węgla, zaczynając od 
strąconego drogą galwaniczną i następnie 
wyprażonego (w którem  jednak zawierało 
się do 0,08% węgla) i kończąc na białym 
surowcu szwedzkim z 4,10%  węgla i nie
znaczną ilością innych domięszek. W  naj- 
czystszem żelazie, otrzymanem drogą gal
waniczną, dał się spostrzedz przy oziębianiu 
wyraźny przestanek w zniżaniu się tempe
ra tu ry  przy 855° oraz dwa inne mniej wy
raźne przy 750 i 660°. W żelazie miękkiem, 
zawierającem 0,16 C, przestanki te miały 
miejsce między 8(53 a 820°, 775 a 736° i 693 
a 669°. W  półmiękkiej stali z 0,57%  C 
przestanek w zmniejszaniu się tem peratury 
okazał się między 736 a 690°, następnie te r
mometr opadał zwolna do 675°, tutaj pod
skoczył nagle do 681° i znowu zaczął sto-

') Stahl u. Eisen. 1888 i 1890.
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pniowo się obniżać. Przy oziębianiu tw ar
dej stali z 1,25% C nastąpił wyraźny i dłu
go trw ający przestanek przy 674°. S uro
wiec biały, stopiony zakrzepnął przy 1085° 
i w ykazał nieznaczny przestanek między 
1035 a 1015° (który autor przypisuje zacho
dzącemu w tym momencie tw orzeniu się 
grafitu), oraz wyraźny przy 695°.

Z zestawienia tych rezultatów  widać, że 
przestanek w zniżaniu się tem peratury , w y
stępujący między G00 a 700° we wszystkich 
gatunkach żelaza, ze wzrastaniem  zaw ar
tości węgla staje się coraz wyraźniejszym, 
w stali tw ardej dosięga najwyższego sto
pnia, w surowcu zaś białym znow u maleje, 
jednocześnie zaś przestanki, występujące 
przy wyższych tem peraturach, są praw ie, 
lub zupełnie niedostrzeżone w tych gatun
kach żelaza, k tóre obfitują, w węgiel i dają 
się najlepiej obserwować w czystem zupeł
nie żelazie.

P rzy  stopniowem ogrzew aniu żelaza spo
strzega się zjaw isko odwrotne, t. j. p rzesta
nek w zw iększaniu się tem peratury , przy 
nieco wyższej atoli tem peraturze , aniżeli ta, 
przy której obserwowano przestanek w zni
żaniu się tem peratury , zachodzący przy 
ostyganiu żelaza. P rzy  ogrzew aniu h a r to 
wnej z natu ry  stali poniżej 600° nie spo
strzeżono nic szczególnego; przeciwnie, 
w stali zahartow anej, już  przy 200° można 
było zauważyć wydzielanie się ciepła, t. j. 
przyśpieszenie wzrostu tem peratury , które 
w ystąpiło najw yraźniej przy 850° i ustało 
przy 520°. Pow tórne wydzielenie ciepła 
miało miejsce między 660 a 680°.

Gdy wydzielimy węgiel m etodą W eyla *) 
z białego surowca, zw olna oziębionego o po
danej wyżej zawartości węgla, oraz z tw a r
dej, również zwolna oziębionej stali, to oka
że się, że w pierwszym wypadku otrzym a
my prawie czysty węgiel, w drugim  — wę
glik  (karbid) ze znaczną zawartością żelaza. 
P rzy  wydzielaniu tąż metodą, węgla ze stali 
zahartowanej i następnie ogrzewanej do

*) Metoda ta polega na rospuszczeniu żelaza 
przy pomocy słabego prądu galwanicznego ( l  elem. 
Bunsena) w bardzo roscieńczonym kwaaie solnym; 
węgiel skupia się przytem na biegunie dodatnim  
i może być zebrany i oznaczony ilościowo, żelazo 
zaś przechodzi w chlorek żelaza (FeC!2).

400° przez pół godziny oraz ze stali, ogrza- 
n6j do ciemnej czerwoności i potem zwolna 
oziębionej, otrzym amy w pierwszym  wy
padku beskształtny proszek czarny, w d ru 
gim — błyszczące łuszczki barwy żelaznej; 
sk ład  chemiczny obu tych osadów jest j e 
dnakowy, natom iast własności fizyczne — 
różne.

Na podstawie tych spostrzeżeń Osmond 
buduje następującą teoryją. Żelazo i wę
giel w ystępują w żelazie liandlowem w dwo
jakiej postaci. Przejściu z jedn6j postaci 
do drugiej towarzyszy przy ogrzewaniu — 
pochłanianie ciepła, przy oziębianiu — wy
dzielanie się ciepła. W  żelazie rospalonem 
węgiel znajduje się w stanie rospuszczenia, 
p rzy  stygnięciu tw orzy on z żelazem praw 
dziwy związek chemiczny. Przem iana ta  
odbywa się między 660 a 700°, czego dowo
dzi zachodzące przy tem wydzielanie się 
ciepła; naturalnie, że jest ona naj widoczniej
szą w żelazie kowalnem, bogatem w węgiel 
i w stali i ze zmniejszaniem się zawartości 
węgla staje się mniej wyraźną. Podczas 
stygnięcia białego surowca zaledwie nie
znaczna stosunkowo część węgla rospusz- 
czonego przechodzi w stan związku chemi
cznego, co wykazuje roskład surowca me
todą W eyla; to też wydzielanie się ciepła 
nie jes t tu taj tak widocznem, jak  w stali 
tw ardej. P rzy  ogrzewaniu żelaza zachodzi 
zjaw isko odwrotne: połączenie węgla z że
lazem roskłada się, węgiel rospuszcza się 
w żelazie i jako  następstw o tego w ystę
puje pochłanianie ciepła; zjawisko zachodzi 
przy  tem peraturze wyższej o 30 —  40° od 
tej, przy którój odbywa się wydzielanie cie
p ła  przy stygnięciu. P rzy  nagłem  oziębie
niu rospalonej stali przez zanurzenie jej w 
wodzie, węgiel zestala się w stanie rospusz- 
czenia; przy ogrzewaniu takiej stali — od
puszczaniu — skoro tylko tem peratura pod
niesie się do 200°, węgiel stopniowo prze
chodzi napow rót w stan związku chemicz
nego z żelazem, przyczem  daje się spo- 
strzedz wydzielanie ciepła — wzrost nagły 
tem peratury.

Dwu tym  postaciom, pod którem i znaj
dują się główne elementy żelaza handlow e
go, Osmond nadaje nazwy a-żelaza i (3-że- 
laza; a  żelazo przeważa w zwolna oziębio- 
nem  żelazie, przy ogrzewaniu przechodzi



Nr 52.

w  j3żelazo, które przy oziębianiu znowu 
przechodzi' w a. Przem iana ta podczas sty
gnięcia żelaza, strąconego galwanicznie, 
rospoczyna się przy 855° i przy tem pera
turze około 700° jest ukończoną; tem pera
tu ra  ta zniża się tem więcej, im więcej wę
gla zaw iera żelazo, nareszcie w stali, za
wierającej 0,8%  węgla, jes t identyczną 
z tem peraturą, przy której zmienia się stan 
węgla. Nagłe oziębienie rospalonśj stali 
nie dozwala na przebieg owśj przemiany 
jak  żelaza, tak  też i węgla; stal, nagle ozię
biona, zaw iera nie a-żelazo, lecz (3 i tej 
to właśnie postaci p zawdzięcza stal harto 
wana swoje własności. P rzy  odpuszczaniu 
stali zahartow anej, razem ze stanem węgla 
zmienia się także postać żelaza, część atoli 
P pozostaje bez zmiany, dopóki tem peratura 
nie podniesie się do 660°, wskutek tego 
twardość stali zmniejsza się przy odpusz
czaniu nie tak  szybko, ja k  kruchość. Stal 
mocno hartow ną można porównać z dyja- 
mentem, stal odpuszczoną — z proszkiem 
dyjamentowym, związanym zapomocą mięk
kiej zapraw y.

O pierając się na przytoczonych wyżej 
badaniach, Osmond uzasadnia możliwość 
przypuszczenia, że żelazo, podobnie jak  
siarka, może się znajdować w dwu lub wię
cej odmianach allo tropijnych, ponieważ 
stygnąc, analogicznie z siarką, okazuje ono 
dwa przestanki w zniżaniu się tem peratury: 
jeden , zaznaczony bardzo wyraźnie, w ystę
puje przy 855°, d rug i, mniej wyraźny, m ię
dzy 750 a 690°. Te dwa przestanki dow o
dziłyby albo jednorazow ej, nieprzerwanej 
zmiany stanu cząsteczkowego, albo dwu ta 
kich zmian, następujących jedna po d ru 
giej; Osmond oświadcza się za pierwszem 
przypuszczeniem, a więc za dwiema odmia
nami allotropijnem i, a —poniżej 690° i [3— 
powyżćj 855°, pomiędzy zaś temi granicami 
przypuszcza istnienie mięszaniny obu po
staci. Następnie, przytaczając fakt zamiany 
zaw artego w stali „węgla hartow ania” (w ę
g la  rospuszczonego) na „węgiel cementa- 
w y” ')  (węgiel złączony chem.), Osmond 
tw ierdzi, że węgiel przy hartow aniu stali

Ob. również Wszechświat 1883, str. 630 i 820.
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odgryw a pośrednią rolę; jego obecność 
utrudnia przy oziębianiu przejście ^ żelaza 
w a. W  żelazie, zawierającem mało węgla, 
naw et bardzo szybkie oziębienie nie znosi 
całkowicie owego przejścia stanu [3 w a 
i odwrotnie, żelazo, obfitujące w węgiel, 
naw et przy bardzo powolnem oziębianiu, 
składa się w przeważnej części z (3-żelaza, 
wskutek czego pozostaje twardem. M an
gan i zapewne nikiel posiadają również tę 
własność.

Tak zwane „hartow anie” stali niezawsze 
atoli robi ją  hartowniejszą. — twardszą; 
szybkie oziębienie wywołuje częstokroć zu
pełnie inny, wręcz przeciwny skutek. Gdy 
przez należyte postępowanie dokona się
0 tyle powolnego oziębienia, że mogły się 
odbyć w żelazie i węglu zmiany fizyczne
1 chemiczne, równocześnie zaś gdy to ozię
bienie jest dostatecznie szybkie dlatego, by 
przeszkodzić tworzeniu się s truktury  k ry 
stalicznej,— co w praktyce spotyka się głó
wnie w wielkich sztukach metalu — to stal 
zahartow ana w taki sposób nabiera w ięk
szej ciągliwości, niżby ją  miała przy pow ol
nem  oziębieniu, nic zaś nie zyskuje na wy
trzymałości na rozerwanie.

Ponieważ pod słowem „hartow anie” ro 
zumie się zazwyczaj czynność, przy którój 
stal staje się tw ardą i łamliwą, zachodzą zaś 
w ypadki takiego hartow ania, przy którem  
stal nie nabywa tych własności, przeto 
Osmond proponuje w celu dokładnego ozna
czenia tych dwu procesów dwie różne na
zwy; mianowicie to hartowanie, przy któ
rem stal - rzeczy wiście nabywa twardości, 
nazywa on „dodatniem ” (trempe positive), 
drugie zaś — „ujemnem” (ti^empe negative). 
Działanie obu tych procesów da się przed
stawić zapomocą jednej i tej samej dyja- 
gramy.

Gdy sztukę stalową takich wymiarów, że 
można nie brać w rachubę różnicy między 
tem peraturą części zewnętrznych a wewnę
trznych przy jakim kolw iekbądź sposobie 
oziębiania, ogrzać do 1000° i oziębiać z naj- 
rozmaitszemi, jak ie  są możebne w p ra k 
tyce, szybkościami, to się otrzyma, co n a 
stępuje:

Dopóki „hartow anie” zwiększa ilość znaj
dującego się w oziębionej stali węgla zwią
zanego oraz [3-żelaza, dopóty wytrzymałość
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na rozerw anie zm niejsza się z początku 
prędko, potem coraz wolniej w stosunku do 
szybkości oziębiania; z ciągli wością zacho
dzi stosunek odw rotny. Z drugiej strony, 
dopóki hartow anie przeszkadza powstawa
niu  budowy gruboziarnistej, dopóty szyb
kość oziębiania nie w yw iera żadnego wpły
wu na wytrzymałość, zmniejsza atoli sto
pniowo ciągliwość. G dy zestawimy razem 
te dwa procesy i oznaczymy na linii pozio
mej czas, potrzebny do pewnego zmniejsze
nia tem peratury, np. od 700 do 600°, na linii 
poziomój wytrzymałość i ciągliwość, odpo
wiadające szybkości oziębiania, to otrzym a
my przedstawione niżej krzywe.

Czas oziębiania OM, odpow iadający n a j
większej ciągliwości, tw orzy przedział m ię
dzy hartow aniem  dodatniem , a ujemnem.

G dy początkowa tem peratu ra  wzrasta, 
stal przez dłuższy czas pozostaje w tym  
stanie krytycznym , w k tórym  możebnem 
je s t tworzenie się s tru k tu ry  krystalicznej; 
Wtedy krzyw a ciągliwości stale się obniża 
ku linii poziomej. G dy stal je s t tw ardszą 
od tej, k tórą użyto za podstaw ę do w ykre
ślenia wyżej podanej krzyw ej, to lin ija  MM: 
najw iększej ciągliwości przesuw a się na 
praw ą stronę, gdy je s t bardziej m iękką — 
na lewą.

W ykreślenie takich grafikonów na pod
staw ie badań praktycznych d la różnych ro 
dzajów stali byłoby wielce zajm ujące i wa
żne, ponieważ ułatw iłyby  one nadaw anie 
stali pewnych własności m echanicznych; 
atoli zachodzą tutaj pewne trudności p rak 
tyczne; mianowicie należy przyjąć w rachu
bę wym iary przedm iotów  hartow anych, k tó 
rych powierzchnia m oże otrzym ać niekiedy 
zahartow anie dodatnie, środek zaś — u je
m ne, lub też część zew nętrzna może zyskać 
dobrą struk turę , jąd ro  zaś — zbyt g rubo

ziarnistą; oprócz tego przez niejednostajne 
oziębienie mogą powstawać rysy i t. p. Wi- 
docznem stąd je s t jednakże, że szybkość 
oziębiania niepowinna w każdym razie 
przekraczać pewnych granic i zasada ta po
zostaje niezm ienną dla każdego rodzaju 
hartow ania.

W ogóle, wszelkie metody hartow ania po
legają wyłącznic na sposobach dowolnego 
regulow ania podług pewnych prawideł szyb
kości oziębiania.

N ajdawniejszym  środkiem hartowniczym  
jes t woda. Dawniej przywiązywano wiel
kie znaczenie do jakości wody; sposoby h a r
tow ania zapomocą wody różnią się między 
sobą jó j tem peraturą, k tó rą zmieniano od 0 
do 100°, lub też niekiedy dodaniem do niej 
pewnych soli. Olej również oddawna był 

j  używany w tym celu; w rzeczywistości har
tow anie w oleju o 15° jes t równoważnem 
z hartow aniem  w wodzie, ogrzanej do 65°. 

i Obecnie hartow anie w oleju bywa stosowa- 
j nem do sztuk większych rozmiarów, dla 
! których woda mogłaby być niebespieczną; 

hartow anie je s t tu taj zazwyczaj ujemnem, 
z wyjątkiem  powierzchni; małe przedm ioty 
h artu ją  się dodatnio. P rzed  dwoma laty 
Teodosjeff zaproponował użycie gliceryny,

| k tó ra wszakże nie przedstaw ia nic lepszego 
od oleju, jest zaś znacznie droższą. Nastę
pnie używano do hartow ania azotanu po
tasu oraz łatwo topliwych alijażów; te osta
tnie były stosowane w tym celu ju ż  w roku 
1818; stalownia „Acieries de la m arinę et 
des chemins de fe r” zastosowała w r, 1887 ta 
k ie  alijaże w stanie stałym, przyczem ciepło 
u tajone miało się zużytkowy wać na. zahar
towanie, tem peratura zaś pozostawałaby 
bez zmiany. W reszcie fabryki C hatillon 
et Com m entry używają w tym celu oło
wiu rostopionego.

W zm ianka o tym ostatnim  sposobie wy
wołała na posiedzeniu kongresu nader oży- 
wioną wymianę zdań. P . E vrard  opisał go 
szerzój oraz zaznajom ił obecnych z rezul
tatam i swych badań nad nim, rospoczętych 
jeszcze w roku 1883, które wykazały, że 
zanurzenie odpowiednio ogrzanej stali do 
wanny z rostopionego ołowiu, w k tórej ilość 
na wagę m etalu jest 4—5 razy mniejszą od 
ciężaru sztuki stalowej, zwiększa statyczną 
i dynam iczną wytrzymałość stali, przyczem
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ciągliwość wcale się nie zmniejsza, złożenie 
ziarniste staje się drobniejszem i prawidło- 
wszem; oprócz tego przy tym sposobie h a r
towania w zupełności się zapobiega powsta
waniu pęknięć i rys, tak częstych przy 
użyciu wody, lub oleju, przez co zyskuje się 
możność hartow ania więcćj nawęglonych 
gatunków stali. G autier stw ierdził, że spo
sób ten używa się także w Anglii do h a r
towania p ły t pancernych, przez co usuwa 
się konieczność zwykłego w takich razach 
następnego ogrzewania (odpuszczania); na
reszcie G reiner podał, że sposób ten był 
przez niego oddawna używany do hartow a
nia osi stalowych i dał doskonałe wyniki.

A. Onufrowicz.

0  S Z K O D L IW O Ś C I

M O S K I T Ó W
1 Mkach icl tępienia.

Na ziemi naszej istnieje z jednaj strony 
wiele zw ierząt i roślin pożytecznych, za
grożonych bliskiem zniknięciem z j^j po
wierzchni, a k tóre człowiek stara się, nie- 
zawsze z pomyślnym skutkiem, zachować 
ze względu na ich korzyść praktyczną, lub 
wartość dla nauki. A le z drugiej strony, 
znajdujem y też niemało zw ierząt i roślin, 
bardzo naw et szkodliwych, które się ro z
mnażają. często w sposób niezmiernie szybki 
i niebespieczny nietylko dla naszej wygo
dy, ale w prost naw et dla dobrobytu; z ta- 
kiemi stworzeniami człowiek prowadzi nie
ustanną walkę, starając się wytępić je  cał
kowicie. Nigdzie, zdaje się, ludzie nie są 
tak  zajęci tem podwójnem zadaniem zacho
wywania i tępienia, utrzymywaniem w świe- 
cie organizowanym  równowagi pożytecznej, 
lub wydającej się im pożyteczną, jak  w S ta
nach Zjednoczonych. Am erykanie, prawie 
zupełnie wytępiwszy bizona, zaczynają żało
wać sw^j nieprzezorności, a z drugiej strony, 
gorzko rospaczają, że wprowadzili do sie
bie wróbla i uskarżają się na szkody, wy
rządzane przez innego gościa z E uropy — 
kapustnika. Od k ilku  lat znowuż zaczy
n ają  się zajm ować nadm ierną ilością mo-

skitów. W  samej rzeczy, są to stworzenia 
bardzo nieprzyjem ne, najbardziej nieznoś
ne, jakie tylko można sobie wyobrazić: po
między niemi najspokojniejszy filozof, naj
większy optym ista tracą, tak drogą im, ró 
wnowagę umysłu; a zwykli śmiertelnicy 
w przerw ie pomiędzy jedną a drugą egze- 
kucyją, którą wykonywają moskity na ich 
skórze, w rozdrażnieniu zapytują natarczy
wie Opatrzność: „poco ona stw orzyła ten 
owad?” albo też wydają w ykrzykniki, k tó 
rych powtarzanie tu byłoby zbytecznem. 
Pewien praktyczny am erykanin, pan Lam- 
born, postąpił w sposób bardziej rossądny: 
wobec obfitości moskitów i komarów, które 
w pewnych porach roku czynią okolice 
New-Yorku niemożliwemi do zamieszkania, 
zw rócił się do entomologów am erykańskich 
z prośbą o nadesłanie mu odpowiedzi na 
pewną liczbę pytań, odnoszących się do bi- 
jologii moskitów i do sposobów ich tępie
nia; aby zaś zachęcić pracowników, ogłosił, 
że za najlepsze trzy prace z tego zakresu 
ofiaruje trzy  nagrody, ogólnej wartości 
1000 franków. Pomysł p. Lam borna wy
dał pożądane owoce: nadesłane prace pan 
Lam born zebrał razem i wydał p. n. „Dra- 
gon-Flies versus M osąuitoes” (A pplenton, 
New-York, I tom in 8°, str. 200). Na książ
kę tę złożyły się prace samego p. Lam borna, 
pani Aaron, A. C. W eeksa, W. Beutenmiil- 
lera, M acauleya i H . Mac-Cooka. D ragon- 
F lies — ważki, łątk i i t. p. owady — uwa
żane są przez bardzo wiele osób za n a tu 
ralnych wrogów komarów; to też p. Lam 
born specyjalnie prosił o sprawdzenie, o ile 
ten fakt jes t prawdziwym i o ile może być 
zużytkowanym; ponieważ główny nacisk 
został położony na tę właśnie stronę poszuki
wań, przeto i sama książka otrzym ała wyżej 
podany tytuł. Prace, ogłoszone przez pana 
L am borna , zasługują, bezw ątpienia, na 
szczegółowy rozbiór; zdaje nam się jednak, 
że dla czytelników będzie korzystniej, jeśli 
im tu przedstawimy w pewnem ugrupow a
niu tylko główne czynniki prac, zawartych 
w jego książce.

Moskity należą do rodziny meszek (Simu- 
lidae), różniących się od komarów krótkie- 
mi rożkami i nocami, grubym , garbatym  
tułowiem i krępem ciałem, przypominają- 
cem nieco z wyglądu ciało muchy; sposób
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życia i obyczaje m oskity m ają takie same, 
ja k  i komary: Te ostatnie, ja k  wiadomo,
zamieszkują, miejscowości wilgotne, gdzie 
są, wody stojące, w których kom ary się 
mnożą. Ja jk a  swe, w ilości 200 — 300, 
składają na powierzchni wody, przym oco
wując je  do źdźbła słomy, lub traw y; z j a 
jek  tych, po upływie dni k ilku, w ykluwa 
się larwa. Zam ieszkuje ona wody niezbyt 
głębokie, trzym ając się blisko powierzchni; 
badanie jój zwyczajów jest zatem dość uła- 
twionem, mimo to jed n ak  niewiadomo do
tąd z całą pewnością, czem się ona żywi, 
roślinami, czy zw ierzętam i, m artw em i, czy 
żywemi stworzeniam i; zauważono tylko, że 
pożera ona m ałe raczki (z rodzajów  Cyclops 
i Cypris), oraz napada na młode pstrąg i 
(według obserwacyi W estw ooda w Proc. 
E n t. soc., L ondyn, 1885). K ażdy zresztą 
zna tę larw ę o dużój głowie i chudem  ciele, 
zaopatrzonem  w cienkie w yrostki z boku 
i długą ru rkę  oddechową z ty łu , k tórą ‘'wy
stawia nad powierzchnię wody. Później 
przem ienia się ona na poczwarkę, oddycha
jącą  dwiema rurkam i, wychodzącemi z tu 
łowia, a wreszcie na owad dojrzały . Czem 
że się żywi dorosły moskitos, ten brzęczący 
i kłujący owad, k tóry  w pew nych chwilach 
przeryw a nasz spoczynek? I  tu  zn a jd u je 
my różne poglądy; w każdym razie, jedno 
zdaje się być niew ątpliw em , że tylko sam i
ca napada na ludzi. Samiec posiada tylko 
ru rk ę  do ssania, ale nie ma wcale szczęk 
szczeciniastych, tak, że nie je s t w stanie 
przekłuć skóry  zwierzęcćj, lub ludzkiój, 
a może, conajwyżćj, żywić się sokami ro
ślin; samica zaś zaopatrzoną je s t w organy 
kłujące i przeznaczone do ssania, a oprócz 
tego posiada obok gruczołów ślinowrych g ru 
czoł jadow ity, zaw ierający tłusty, żółtawy 
płyn, podobny z wyglądu do oliwy; płyn 
ten wpuszcza ona do rany, zrobionej n a 
rzędziam i gębowemi, zw łaszcza, jeśli j<5j 
przerw ać operacyją ssania. T o też n iektó
rzy utrzym ują, że jeśli pozwolić jć j ssać 
spokojnie, nie wydziela ona wcale jad u  
i skutki ukłucia byw ają w tedy bardzo nie
znaczne; wym aga to jednak  dokładnego 
spraw dzenia. W  zw ykłych w arunkach u k łu 
cie ich jes t bardzo niemiłe, w yw ołuje bo 
wiem swędzenie, zaczerw ienienie i spuch
nięcie ukłutego miejsca. W  niektórych

miejscach rankę obmywają wodą, zaw iera
jącą  nieco octu, soku z cytryny, albo wy
ciągu z pewnych roślin; obmywanie takie 
ma łagodzić niemiłe skutki ukłucia. Bądź- 
cobądź, mimo wszelkich środków kojących, 
ukłucia moskitów są tak  niemiłe, że obfitość 
ich w pewnćj okolicy czyni ją  w prost n ie
możliwą do zamieszkiwania i to należy uw a
żać za główną szkodę, wyrządzaną przez 
moskity ludzkości.

Oprócz tego, obwiniają moskity o spra
wianie ludziom innych dolegliwości: powia
dają, że ciało ich obfituje w pasorzyty krw i 
i że, żywiąc się krwią ludzką, przenoszą je 
na człowieka. Nie jest to jeszcze w pra
wdzie dokładnie dowiedzionem, jednakże 
Lewis tw ierdzi, że na 140 obserwowanych 
przez niego samic 20 zawierało w znacznćj 
ilości nitkowce (filaria). Inni sądzą, że za
rażenie nie następuje tu  bespośrednio, lecz 
że nitkowce, wyzwolone przez śmierć zw ie
rzęcia, zarażają naprzód wody, a stam tąd 
już  dostają się do organizm u ludzkiego. 
A le jeśli moskity mogą się przyczyniać do 
rospowszechniania się nitkowców, kto wie, 
czy nie przenoszą też one i różnych m ikro
bów, np. malaryi? W praw dzie sam fakt, 
że zamieszkują one okolice błotniste, mala- 
ryczne, nie może jeszcze służyć za powód 
do oskarżania ich o przenoszenie m alaryi; 
jeśli jed n ak  weźmiemy pod uwagę, że i m u
chy występują, jako  roznosiciele pasorzy- 
tów jadow itych, będziemy musieli i moskity 
uważać za podejrzane, dopóki niewinność 
ich nie zostanie wyraźnie udowodnioną. 
N iektórzy (F indlay , Ham m ond) uważają 
moskity za główną przyczynę rospowszech
niania się febry żółtój: wysysają one nieco 
jadu  z osób chorych i przez ukłucie prze
noszą go na osoby zdrowe. I  tu jednak  po
trzeba ściślejszych poszukiwań.

O stateczne wyniki o szkodliwości moski
tów można sformułować w następujący spo
sób: m oskity dla człowieka są bezw arunko
wo niedogodne, a, być może, naw et niebes- 
pieczne; nie od i-zeczy będzie zatem zająć 
się sposobami ich wrytępienia.

Na południu F rancyi w celu uwolnienia się 
od m ustyków (pokrewnych moskitom kra
jów  gorących) palą jak ieś proszki o sk ła
dzie bliżśj nam  nieznanym, w których ma 
pewne znaczenie dzika jarzębina. Proszki
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te, o ile się zdaje, w pływ ają na uśpienie 
owadów, łatwo jednak  pojąć, że one nie 
mogą ich radykalnie wyniszczyć. Do ta 
kich radykalnych sposobów, z bardziej zna
nych, należy drenow anie i nafta. D reno
wanie usuwa wody stojące, które sprzyjają 
rozwojowi wszelkich komarów, usuwa je 
dnocześnie m alaryją, a tem samem okolice 
zbyt błotniste czyni mieszkalnemi. Ale śro
dek ten je s t bardzo kosztowny i można go 
praktykow ać tylko na szeroką skalę. Co 
się tyczy nafty, to ta ostatnia, będąc rospo- 
startą w cienkiej warstwie na powierzchni 
wody, zabija larw y komarów w ciągu 5 do 
15 m inut w ten sposób, że je  dusi, zaskle
piając ich otw ory oddechowe i niepuszcza- 
jąc  powietrza do dychawek. W ystarcza do 
tego bardzo cienka jój warstwa, nafta zaś 
nie może przynosić żadnój szkody, działanie 
jś j  bowiem ogranicza się tylko do pow ierz
chni wody. Sposób ten daje znakomite 
wyniki, ale nie da się zastosować, gdy cho
dzi o rozległe przestrzenie wód.

Koniec końców, żaden ze sztucznych spo
sobów tępienia moskitów nie jest zupełnie 
zadawalniającym , to też zwrócono się do 
poszukiw ania naturalnych wrogów moski- 
tów, któreby mogły dopomódz człowiekowi 
w sprawie tępienia tych nieznośnych owa
dów. Jed n ak  i o tych naturalnych sprzy
mierzeńców człowieka nie tak łatwo: p le
śniaki, tępiące tak  często liczne gatunki 
owadów, między moskitami czynią niewiel
kie spustoszenia. Są wprawdzie pewne ga
tunk i ryb, żywiące się larwam i komarów, 
ale ulubione m iejsca zamieszkania tych 
ostatnich nie są zazwyczaj odpowiedniemi 
d la ryb. T rzebaby więc chyba przemieniać 
błota na jeziora, coby wcale nie było mniej 
kłopotliw em  od drenowania. Aklimatyzo- 
wanie ptaków wodnych, nie na wiele też- 
by się zdało, nie jes t bowiem wcale rzeczą 
dowiedzioną, żeby one pożerały zbyt wiele 
moskitów. Niektórzy (G ratacap) utrzym u
ją , że wodorosty wód słodkich są szkodli- 
wemi dla larw  komarów w ten sposób, że 
przeszkadzają im wypływać na powierzch
nię wody w celu oddychania; ale i dla nich 
wody, zamieszkałe przez larw y moskitów, 
niezaweze są odpowiedniem miejscem do 
życia.

Najwięcej nadziei pokładano w ważkach:

wiele osób zauważyło, że ważki polują na 
moskity; powstało stąd pytanie, czy, um o
żliwiając większe rozmnażanie się pierw 
szych, nie w płynie się tem samem na wytę
pienie ostatnich. Jeden  z badaczów, odpo
wiadających na wezwanie p. Lam borna, po- 
urządzał w swem mieszkaniu na przeciąg 
dwu miesięcy sztuczne bagna, pozasiewał 
rozmaite gatunki ti-aw i hodował ważki, 
mając nadzieję w ykryć w ten sposób naj
pomyślniejsze w arunki ich rozmnażania się. 
Ostatecznie sztuka nie dorównała naturze 
i doświadczenie nie udało się; niepowodze
nie to jednak  nie posiada zbyt doniosłego 
znaczenia, dość bowiem będzie odkryć, j a 
kie warunki w naturze najbardziej sprzy
ja ją  rozmnażaniu się ważek. Przedtem  je 
dnak należy się stanowczo przekonać, czy 
rzeczywiście są one w stanie oddawać tak 
znaczne usługi. Otóż tu, niestety, brak  pe
wnych danych. Jeden tylko z korespon
dentów Lam borna, chirurg  wojskowy Ma- 
cauley, zauważył istotnie, że w pewnym 
wypadku ważki niszczyły ogromną ilość 
moskitów, łowiąc je  w locie, oraz że uka
zanie się ważek pociągnęło wkrótce za sobą 
znaczne zmniejszenie ilości moskitów. Inni 
współpracownicy nie przypisują ważkom 
tak  wielkiego znaczenia; naprzód zwracają 
uwagę, że tylko niektóre gatunki mogą nam 
wyświadczać istotną przysługę; in n e ' z ja
wiają się dopiero po zniknięciu moskitów. 
P an i Aaron utrzym uje naw et stanowczo, że 
nie należy zbyt wiele liczyć na ważki, cho
ciażby ich była nawet wielka obfitość; A. C. 
W eeks sądzi, że rozmnażanie się większe 
ważek byłoby tu całkiem bezużytecznem, 
a zresztą niemożliwem do spełnienia, że nie
ma zatem poco go doradzać; Beutenm iiller, 
niewypowiadając stanowczo swego zdania, 
zastrzega,że zbyt mało znamy zwyczaje wa
żek, aby można było tw ierdzić coś pewnego 
o ich skuteczości w walce z moskitami. 
Ostatecznie i my, wobec faktów, a raczej 
w ich braku, powstrzymujem y się od sta
nowczego sądu i żądamy nowych wyjaśnień 
od entomologów. T rzeba lepiej poznać 
zwyczaje Mrażek i przekonać się, w jakim  
stopniu one same lub ich larw y toczą walkę 
z dojrzałem i moskitami, lub ich larwam i. 
Bardzo być może, że znajdziemy w nich 
drogocennych sojuszników; a może dokła
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dniejsze badania nad moskitami wskażą, 
nam nowych pomocników tam, gdzie ich 
nawet nie podejrzywam y. W  każdym ra 
zie nowe badania są. konieczne.

P . Lam born sądzi, że wydany przez nie
go tom (nawiasowo mówiąc, zaw ierający 
doskonałą biblijografiją tego przedm iotu) 
jest tylko początkiem całej seryi podobnych 
prac i że po nim  nastąpią w krótce inne. 
Życzymy mu tego, a przytem  winszujemy 
mu podjęcia inicyjatyw y w tej sprawie.

Ileżto prac ciekawych, a pożytecznych 
mogłoby się dokonać, gdyby osoby zamoż
ne, a wykształcone —  ra ri nantes — ze
chciały więcej się zajmować kwestyjam i 
naukowemi.

przełożył B . Dyakowski.
(Revue Scientifique, tom 46, Nr 16).

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

(Dokończenie).

O warunkach, w jak ich  w ystępuje choro
ba górska, Paw eł B ert w książce swśj p. t. 
„La pression barom źtriąue. Recherches de 
physiologie experim entale” (1878) pisze co 
następuje:

„Aż do wysokości 3000 to podróżnik, 
który wyszedł z doliny położonej np. na 
wysokości 1 000 m  nic nie dostrzeże; zm niej
szenie ciśnienia odbije się tylko na lekkiem  
przyspieszeniu tę tn a  i oddechu; od 3000 
do 4000 m  przypadłości w zrastają w swem 
natężeniu; a jeszcze wyżśj ju ż  każde kil
kaset metrów odczuwa się przez coraz sil
niej w zrastające zaburzenia w organizmie... 
W ysokość, na k tó re j ukazują się pierwsze 
objawy choroby górskiej, w znaczny spo
sób się zmienia zależnie od położenia na 
globie ziemskim. W  A lpach, jak  opow ia
dają podróżnicy, pewne zakłócenia poczy
nają się objawiać powyżej 3000 m, bardzo 
częstemi stają się one pomiędzy 3 500 
a 4000 m. Na w ulkanach oceanu Spokoj
nego, przewyższających 4000 to, zdaje się, 
że ludzie nie ulegają chorobom, za w y ją t
kiem tylko szczytu Teneryfy  (3716 to); to 
samo należy powiedzieć o górach K am eruń-

skich, a na K ilim andżaro New doszedł d» 
wysokości około 5 000 m, niedoznając ża 
dnych poważniejszych cierpień. W  Aroe. 
ryce północnej Frćm ont wraz z tow arzysza
mi chorow ał przy 3 500m  wysokości, w M e
ksyku zaś trzeba przejść powyżej 4 500 m t 
ażeby doświadczyć przykrych dolegliwości, 
a na  szczycie Popokatepetlu  (5 420 to) na
wet niezawsze są one bardzo pow ażne. 
D ługi łańcuch górski A m eryki południowej 
od Chili do Kolum bii, nie może być nigdzie 
przez podróżnika w podobnych wysoko.- 
ściach przekroczony, nie sprowadzając w naj
większej części wypadków strasznej „pu
n y ”. Lecz zdaje się, że i tutaj jednakow e 
wysokości niezawsze sprow adzają podobne 
skutki. Podczas gdy na przełęczach w oko
licach Santiago wiele osób choruje na w y
sokości eonajmnićj 4000 m natom iast p ra 
wie wszyscy niekrajowcy przykrym  ulegają 
dolegliwościom w P az (3 720 m) a naw et 
w Chuąuisaca (2845), bez w yjątku zaś 
w Cerro de Pasco na wysokości 4 350 to. 
Z drugiej strony wejście na góry sąsiadujące 
z Quito, zupełnie praw ie je s t bespieczne aż 
do 5000 m, a naw et o tysiąc m etrów wyżój 
nie przedstaw ia pod względem fizyjologicz- 
nym  niedających się pokonać trudności.

O lbrzym ie góry Azyi środkowej mogą 
być porównane z A ndam i peruwijańskiem i 
co do granicy, na której występuje choroba 
górska. G rzbiety niższe niż 4500 m prze
chodzi się bez poważnych cierpień; jest wiele 
grzbietów  dostatecznie zwiedzanych, a ma
jących przeszło 5 £00 to, wielu podróżników 
dosięgło 6000 to, a bracia Schlagintweit do
szli nawet do 6882 to... Pew ne określone 
miejsca, bynajm niej nie zawsze najwyższe, 
szczególnie są unikane przez krajow ców 
i podróżujących... Osobliwość tę napotyka 
się naw et przy wchodzeniu na jed n ę  górę; 
na  pewnój wysokości M ontblancu występu
ją  zaburzenia, które zupełnie znikają na 
szczycie”.

Prócz tych różnic miejscowych godnemi 
są także-uwagi usposobienia indyw idualne. 
R iche i B lavier przed dojściem na szczyt 
Teneryfy zostają owładnięci osłabieniem, 
którego nie doznaje wcale H um boldt, Buch, 
E lie  de Beaum ont i wielu innych.

N a E tnie słynny Borelli (1671) cierpiał 
od pow ietrza rozrzedzonego, Spallanzani
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czu ł się zupełnie dobrze, a F erraro  nawet 
lepiej, niż u podnóża góry, nad morzem. Na 
M ontblancu wiele osób choruje, niektórzy 
zaś nic prawie nie odczuwają. Jeden i ten 
sam człowiek znosi też różnie wysokości 
zależnie od czasu. P rzy  pierwszem wejściu 
na M ontblanc T yndall czuł senność, przy 
drugiem  lekką niedyspozycyją, przy trze- 
ciem poważne osłabienie.

Osoby, k tóre zamłodu i w wieku dojrza
łym czuły się doskonale w górnej Engadi- 
nie, doszedłszy do lat starszych cierpiały tam 
na niepokój nerwowy i bessennośó.

Choroba górska łatwo zostaje sprowadzo
ną przez znużenie, często daje się uniknąć 
przez odpoczynek; wspinanie się przeto na 
góry  tem jest uciążliwsze, im wyżej się znaj
dujemy.

K iedy de Saussure doszedł już blisko 
szczytu M ontblancu, musiał co 10 — 15 mi
n u t odpoczywać, aby znów zaczerpnąć po
wietrza i módz dalćj wchodzić. P rzed kilko
ma tygodniam i astronom paryski Janssen 
został wniesiony na M ontblanc ') przytem , 
ja k  donoszą dzienniki, nie dostał górskićj 
choroby, lecz gdy na wysokim grzbiecie 
spróbował k ilka kroków zrobić, upadł na 
ziemię zupełnie wyczerpany. P ierw sza to 
bierna w ypraw a ludzka w Alpach powyżej 
granicy wiecznych śniegów. Różni się ona 
jed n ak  istotnie od wyprawy proponowanej 
na Jungfrau  zapomucą kolei. Janssen 
przez pewien czas pozostawał w Cabane de j  

Bosses, m iał więc możność przyzwyczaić się 
do powietrza górskiego.

Szybkie przejścia od powierzchni ziemi 
do znacznych wysokości dotychczas usku
teczniane były jedynie zapomocą balonów. 
G laisher w roku  1862 om dlał w balonie na 
wysokości 8 500 m. W raz z Coxwellem 
dosięgnął on naw et 9 ODO m.

Crocó-Spinelli, Sivel i T issandier wzbili 
się w roku 1875 do 8600 m, lecz ju ż  przy 
7000 m zostali porażeni. Pierw szych dwu 
znaleziono m artw ych, usta mieli pełne krw i, 
Sivel był cały czarny na twarzy. Pozosta
ły przy życiu Tissandier opisuje swój stan 
do chw ili u tra ty  przytomności następującemi 
słowami: „Około 7500 m osobliwego dozna
je  się osłabienia. Ciało i umysł powoli,

') Patrz Wszechśw z r. b- str. 673.

stopniowo, nieznacznie wpadają w bezwła
dność, z którćj nie zdajemy7 sobie sprawy. 
Bynajmniej nie odczuwamy cierpień, prze
c iw n ie ,  opanowuje nas pewna w e w n ę tr z n a  
roskosz, niby skutek owego prom ieniejące
go światła, śród którego płyniemy. Obo
jętniejem y; nie myślimy ani o niebespie- 
czeństwie, ani o swem położeniu; wzbijamy 
s ię  w górę i szczę9 l iw i  jesteśm y z tego. 
Oszołomienie, jak ie  spływa na nas z wyso
kich sfer, to nie czczy wyraz. Lecz o i l e  
sądzić mogę z osobistych swych wrażeń, 
oszołomienie to zjaw ia się w ostatniej chw i
li; bespośrednio po niem następuje wyczer
panie zupełne, nagłe, niechybne”.

Coxwell dostrzegł pierwsze trudności, 
w oddychaniu na wysokości 5200 m.

D r P etard  w roku 1873 badał wpływ 
stosunkowo niewielkich podnoszeń się w ba
lonie na p. Croce-Spinellim  i trzech innych 
towarzyszących im podróżnikach. Crocó- 
Spinelli, k tóry  m iał skłonności do zapalenia 
oskrzeli, na wysokości 3500 m czuł dusz
ność, jego towarzysz, Penaud, czuł to samo 
w stopniu mniejszym, reszta wcale nie od
czuwała. P an  Penaud na wysokości 2 700 m 
uskarżał się na szum w uszach. Tego sa
mego doznawali inni i to przy opadaniu 
balonu. Szum w uszach przeszedł u Croce- 
Spinelliego w dotkliwy, długotrw ały ból.

Ogólne te spostrzeżenia zostały dopełnio
ne przez dokładne oznaczenia oddychania, 
tę tna i tem peratury. O ddychanie i tętno 
stają się częstsze na znacznych wysoko
ściach. Tem peratura, zdaje się, pozostaje 
niezmienną. Okazuje się to zarówno przy 
wspinaniu się na górę, jak  i w wyprawach 
balonowych.

Przy zmniejszonem ciśnieniu atmosfe- 
rycznem oddychanie zostaje utrudnione, jak  
to już zauważył A lbrecht von H aller.

W  ścisłych i cennych badaniach nad od
dychaniem na rozmaitych wysokościach
A. M 0 S8 0  przekonał się, że w spokoju czło
wiek zarówno nad morzem, ja k  i na wyso
kości 238 m  (T uryn), a także przy 556 m 
nad powierzchnią morza (ChźUillon) wdy
cha więcój powietrza, aniżeli mu potrzeba 
(oddychanie zbytkowne). Natomiast na w y
sokości 3330 m  osoba, poddana doświadcze
n iu  przez Mossa, za każdym oddechem 
przyjm owała 0 ’/io mniój powietrza, aniżeli
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na niższych stanowiskach, a potrzeby po
kryw ała przez częstsze (14 zamiast 11 na 
m inutę) inspiracyje. Różnica ta zachowała 
się także podczas snu i po dłuższym , k il
kodniowym pobycie na owśj wysokości. 
W spięcie się na B reithorn  (4148 m) spowo
dowało zarówno u Mossa jak. i tow arzysza 
jego chorobę górską.. Niesłusznie przeto 
przypuszczano, ja k  wnosi Mosso, że na 
większych wysokościach p łuca rosszerzają 
się od głębszych wdychań.

Zwiększone ciśnienie pow ietrza u łatw ia 
oddychanie, sprow adza rzadsze inspiracyje.

Pol, Foley i V ivenot obserwowali na lu 
dziach i zw ierzętach pod zwiększonem  ci
śnieniem (3 atm osfery) zmniejszoną, częstość 
tętna, o jak ie  osiem do dziesięciu uderzeń 
na m inutę. A. Mosso, m ierząc zapomocą, 
płetysm ografu zm iany w objętości naczyń 
krw ionośnych, częstokroć przy szybkiem 
podniesieniu ciśnienia dostrzegał rosszerze- 
nie naczyń obwodowych aż do chwili, k ie
dy ciśnienie pow ietrza stale wskazywało 
dwie atmosfery.

B adania H oppe-Seylera, L eydena i Cyo- 
na również wskazują, zm iany w krążeniu 
pod wpływem szybkich zm ian ciśnienia a t
mosferycznego.

Powyższe spostrzeżenia nie ujaw niają 
nam  właściwych przyczyn choroby gór- 
skićj. Nie znamy też pew nych środków 
leczniczych. Zalecane przez P aw ła B erta  
w dychanie tlenu nie okazało się zupełnie 
dobrem  w doświadczeniach Cyona. N iem o
żna też, sądząc z powyższego, tw ierdzić, że 
chorobę tę sprow adza jedyn ie  tylko zm niej
szone ciśnienie. W ielu jeszcze potrzeba 
badań do rozw iązania tych zagadek. D la 
dania zaś odpowiedzi na pytan ie, czy zdro
wie ludzkie zostanie na szwank w ystawione 
jeżeli podróżnicy zapomocą kolei będą 
przewożeni z doliny L au te rb ru n n en  na 
ezczyt Ju ngfrau , trzebaby właśnie w tem 
samem miejscu wykonać próby. Z pew no
ścią możnaby te doświadczenia wykonać, 
posługując się balonem  (balon captif), k tó 
ryby odbyw ał tę samę drogę, co i p ro jek to 
wana kolćj.

W ym ienieni powyżej profesorowie, po doj
rzałem  rozważeniu w szystkich punktów  do
chodzą do następujących w spraw ie kolei 
na Ju n g frau  wniosków: t

1) Pod względem technicznym przedsię
wzięcie niepowinno natrafić na żadne t ru 
dności.

2) Ze stanowiska zdrowotnego byłoby po- 
żądanem, aby wstrzymać pozwolenie na bu
dowę kolei na Jungfrau , dopóki ubiegający 
się nie dowiedzie zupełnego bespieczeństwar 
jak ie  przedstawia tego rodzaju wspinanie się 
na  górę.

3) Aż do wysokości 3000 m nie należało
by staw iać przeszkód w zbudow aniu kolei.

M. FI.

P o s i e d z e n i e  s i e d e m 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 c h  
p o m o c n i c z y c h  odbyto się dnia 18 Grudnia 
1890 roku, o godz. 8-ej wieczorem, w lokalu To
warzystwa, Chmielna Nr 14.

1. Protokuł posiedzenia poprzedniego został od
czytany i przyjęty.

2. Sekretarz Komisyi zaproponował terminy po- 
) siedzeń Komisyi w roku 1891; posiedzeń tych będzie

18, w pierwsze i trzecie czwartki każdego miesiąca, 
z wyjątkiem świąt oraz miesiąca Lipca, Sierpnia 
i pierwszej połowy Września. Posiedzenia Komisyi 
przypadają: 8 i 22 Stycznia, 5 i 19 Lutego, 5 i 19 
Marca, 2 i 16 Kwietnia, 21 Maja, 4 i 18 Czerwca, 17 
Września, 1 i 15 Października, 5 i 19 Listopada, 
3 i 17 Grudnia.

3. Prof. dr II. Hoyer mówił „o sposobach zwal
czania mikrobów szkodliwych, a w szczególności 
chorobotwórczych11. Sz. prof. rospoczął od przy
pomnienia, że przed pięciu laty w pogadance w Ko
misyi I T. O. wypowiedzianej, wyłożył o ówcze
snym stanie badań bakteryjologicznych, objaśnił 
ulepszone metody badania, odosobnienia, hodowli, 
rozróżniania mikrobów i wykazania ścisłego ich  
chorobotwórczych własności.

Następnie zwrócił uwagę, na niezmierny postęp 
bakteryjologii od owego czasu, wiele wtedy jeszcze 
zagadkowych objawów rozjaśniono, odkryto wiele 
nowych mikrobów chorobotwórczych, ulepszono 
metody dezynfekcyjne i zapobiegawcze zarażeniu, 
rzucono dużo światła na nader ciemny objaw od
porności (immunitas) przeciw zarazkom, rosszerzo- 
no znacznie zakres szczepień ochronnych (karbun- 
kuł, różyca świń, cholera kur), a nawet zastosowano 
osłabione mikroby do celów leczniczych (Pasteur 
przy wściekliźnie). Największe wrażenie sprawiło 
jednak w ostatnich czasach odkrycie przez Kocha 
leczniczego środka przeciw gruźlicy, a to przeważ
nie dzięki zabiegliwości prasy codziennej.

Każdy m yślący lekarz przewidywał, że przesa
dzone nadzieje nie dają się ziścić. Proces gruźli
czy nader jest złożony; znacznie zniszczone płuca 
nie odradzają się; następcze zwyrodnienia organów
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całego ciała nie dają się wyrównać. Reakcyja 
musiała nastąpić i nastąpiła, doprowadziła do zu
pełnego pesymizmu, co nie zadziwia, albowiem ze 
sprzecznych doniesień gazet nikt własnego zdania 
nie wyrobi.

Zdecydował się prof. H. wystąpić z pogadanką, 
w której wyłożył bieg rozwoju bakteryjologii w osta
tnich latach i tym sposobem dostarczył czł. Ko- 
roisyi materyjału dla wyrobienia sobie własnej opi
nii o dążnościach i rezultatach badań naukowych.

Pragmatyczne, czyli historyczne wyłożenie przed
miotu pokazuje, że żadne wielkie odkrycie nie wy
skakuje odrazu z głowy gienijusza, jak zbrojna 
Minerwa z głowy Jowisza, stanowi ono tylko ko
niec całego szeregu poprzednich badań i początek 
następnych. Odkrycie Kocha wynika z odkryć Pa
steura, ostatnie z odkrycia Jennera, a przed Jen- 
nerem znana już była odporność przeciwko ospie 
u osób, które przebyły raz chorobę. Odkrycie Ko
cha wymaga wieloletniej pracy dla ostatecznego 
wykończenia, a już obecnie stanowi podstawę dla 
wyzyskania wyrobionej metody przy zwalczaniu 
innych chorób zaraźliwych.

Po takiem wstępnem wyjaśnieniu przystąpił prof. 
H. „ad medias res“. Mówił o rosprzestrzenieniu 
mikrobów w powietrzu, wodzie i ziemi, o niemo
żliwości ochrony od ich przystępu, zastrzegając 
zarazem, że pojedyńcze jednostki są nieszkodliwe 
wobec ich małości (milijony w miligramie), tylko 
skupienia mikrobów szkodliwe przy łatwem i szyb- 
kiem ich rozmnażaniu się. Mikroby powietrza i wo
dy psują nam zwykle tylko pokarmy i niszczą od
padki (śmiecie, wydzieliny i t. p.); jeden mikrob 
ziemi bywa jednak niebespiecznym dla człowieka 
(tężcowy).

W  dalszym ciągu zastanowił sig prof. H. nad 
przyczyną szkodliwego działania mikrobów i nad 
wyjaśnieniem, czy przyczyną tą jest proces fer
mentacyjny (drożdże), czy produkty? Ostatnie zda
nie obecnie przeważa. Dalej mówił o znanych 
wstrętnych własnościach ciał gnijących, że cuch
nące produkty zwykle nie szkodliwe (kapusta, ser, 
dzicz, baut gońt), tylko cuchnąca ropa jadowita 
i  że stopień szkodliwości jest względny. Przeszedł 
następnie do ptomain (alkaloidy), enzym, toksalbu- 
min, do celu pracy Nenckiego, do charakterystyki 
enzymów; oparcia się na spostrzeżeniach innych 
także badaczów; możliwości zastosowania w terapii 
oraz mówił o otrzymaniu przez prof. Nenckiego 
toksalbumin z mikrobów gruźliczych (wraz z dr 
Hammerschlagiem). Dalej p. H. mówił dlaczego cho
roby zaraźliwe stosunkowo są rzadkie przy takiem 
rosprzestrzenieniu mikrobów, o obojętnych i cho
robotwórczych mikrobach, o rozróżnianiu wzglę- 
dnem i istotnie nic nie objaśniającem.

Dalej, że bakteryje chorobotwórcze są związane 
z człowiekiem, jego otoczeniem, zwierzętami i t. p., 
że mają dostęp do ciała przez usta, kanał pokar
mowy, płuca, migdały, rany, że istnieją jednak 
obronne urządzenia (naskórek, nabłonki, sok żo
łądkowy, śledziona). Mówił o ważności zachowania 
czystości, higijeny, opatrunku ran, dezynfekcyi,

unikaniu zetknięcia z chorymi, kwarantannach i t. p. 
i że tak samo należy się bronić przeciwko zwie
rzęcym pasorzytom. Wogóle ważną bardzo jest zna
jomość sposobów życia i rosprzestrzeniania się pa- 
sorzytów.

W dalszym ciągu pogadanki prof. H. mówił jak 
objaśnić odporność organizmu względem bakteryj 
niby „nieszkodliwych" i możność wyzdrowienia sa
modzielnego? Zarażenia bezustanne, ropienia, kro
sty, dalej odporność i proces leczniczy zostają 
w ścisłym ze sobą związku.

O indywidualnej i rodzajowej odporności (immu- 
nitas), odporności różnych zwierząt (psa, szczura, 
ptaków przeciwko karbunkułowi, myszy domowej 
przeciwko nosaciźnie, polnej zaś nie), różnej skłon
ności do różnych zarazków (gruźlica u świnki mor
skiej, królika, psa, szczura).

O odporności nabytej, sztucznie wywołanej przez 
szczepienie (Jenner, Pasteur), odporności czasowej. 
Następnie przytoczył treść nauki o fagocytach 
Miecznikowa. Ropienie. Dawne poglądy na ropie
nie i gorączkę. Nowe metody opatrnnku, przebieg 
leczenia bez ropienia i gorączki. Ostatnie tylko 
przez dostęp mikrobów. Ropienie przez ciała che
miczne (terpentyna), przez wyjałowione hodowle. 
Zatem produkty mikrobów wywołują gorączkę, ro
pienia, otrucie, czyli ptomainy i toksalbuminy.— 
Przebieg czystego otrucia w porównaniu z zakaże
niem. Różna jadowitośó mikrobów i szybkość roz
mnażania. Mikroby giną we własnych produktach.

Badania szkoły Fliiggego (Wyssokowicz i in.), 
Buchnera i in. o przeciwbakteryjnem działaniu su
rowicy krwi. Los nieszkodliwych bakteryj»we krwi. 
Los szkodliwych u zwierząt odpornych. I chorobo
twórcze mikroby giną w części w surowicy. Bada
nia Mosso nad „yenenum ichtyotoxicum“ (0,02 cm3 
surowicy węgorza ubija dużego psa; paraliż centr. 
respirat. i serca). Działają więc tu pewne enzymy, 
jak to też przypuszcza Nencki. Szczepienia zapo
biegawcze zależą prawdopodobnie od działania 
osłabionych ich produktów. Że ostatnie mają wła
sności ochronne, pokazują spostrzeżenia różnych 
francuskich badaczów (Bouchard, Charren i Gley), 
Miecznikowa, Gamaleya i in. (Martin i Grancher 
z bakteryj gruźliczych otrzymali także preparat 
zmiejszający podatność na zarazki). Najściślejsze 
badania w pracowni Kocha: Behring i Kitasato nad 
mikrobami tężcowemi, nad dyfterytycznemi i t. p. 
Zmiany zabespieczające jednak nietylko w suro
wicy, która bardzo jest zmienną, ale w samych • 
tkankach (komórkach). Niewątpliwie uda się zcza- 
sem wniknąć także w istotę tych dotąd ciemnych 
zmian i tą drogą zarazem choć w części odsłonić 
tajemnicę procesów życiowych, jak również Nenc
ki zaznacza we wspomnianej ciekawej swej pracy.

Zadanie właściwie rozwiązane. Płyn Kocha z pe
wnością jest rodzajem enzymu otrzymanego z bakte
ryj gruźliczych, jak to wynika z mowy ministraGoss- 
lera. Tam też wykazano, że Koch chciał swą me
todę opublikować, ale Gossler go od tego wstrzy
mał, dopóki nie będzie urządzony centralny zakład
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wyrabiający pod gwarancyją państwa płyn ściśle 
wypróbowany. Wyrób ten jest bardzo trudny, mo
zolny, wymaga największej sumienności i znajomo
ści rzeczy. Preparat ten jest nader silnie działa
jący i wymaga wielkiej ostrożności przy stosowa
niu, inaczej może pociągnąć za sobą smutne na
stępstwa. Jakie szkody może wyrządzić zła szcze
pionka, okazuje sławny przypadek na południu 
Rossyi, gdzie kilka tysięcy owiec padło od niedo
statecznie osłabionego mikrobu karbunkułowego.

Że płyn Kocha zabespiecza zwierzęta od działa
nia zarazka gruźliczego, a zarażone leczy, za to 
rgczy im ie Kocha. Oo jest właściwie twórcą no
woczesnej bakteryjologii przez odkrycie metod ho
dowli, odosobnienia i wykazania w tkankach bak- 
teryj; on odkrył mikroby, wywołujące gruźlicę 
i cholerę, z pracowni jego wyszła wielka liczba od
kryć innych bakteryj chorobotwórczych. Jemu za
wdzięcza z pewnością Europa zamknięcie cholery 
w ostatnich latach w granicach Włoch i Hiszpa
nii. Podania jego wywołały z początku ostrą kry
tykę i opozycyją, lecz ostatecznie zyskały uznanie
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świata naukowego. Prof H. ma przekonanie, że 
i  najnowsze jego odkrycie ostatecznie zwycięży. 
Przy wilku i cierpieniach chirurgicznych skutecz
ność nie ulega wątpliwości, tylko płucne cierpie
nia dotąd albo niedostateczne, albo nawet ujemne 
okazują skutki. Ale płucne cierpienia są bardzo 
złożone; zapewne przyłączają się tu bakteryje za
palne do gruźliczych i t. d. Lecz ścisłe badanie 
powoli i w tym kierunku rosprzestrzeni światło, 
dokładnie określi warunki skuteczności i dostar
czy ulgę łącząc środek Kocha z innemi środkami. 
Gdyby sam prof. Hoyer był dotknięty gruźlicą, nie 
zawahałby się poddać leczeniu środkiem Kocha, 
tak samo, jak ten ostatni środek swój na sobie 
samym wypróbował i życie własne naraził *)•

Na tem posiedzenie zostało zamknięte.

') W  najbliższym n-rzo Gazety Lekarskiej b ę 
dzie ogłoszony artykuł np L. Nenckiego i A. Fa
biana o enzymach i odporności organizmu, w któ
rym czytelnik znajdzie wyczerpujące rozwinięcie 
przedmiotu pogadanki prof Hoyera.

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 17 do 23 Grudnia 1890 r.

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

‘CJCD
Barometr 

700 mm + Temperatura w st. C.
u j'00 !

jy  Kierunek wiatru
Suma
opadu

U w a g i .
Q 7 r. | 1 p. 9 w. 7 r. | 1 p. | 9 w. Najw.|Najn. £

17 Ś.
18 C.
19 P.
20 S.
21 N
22 P.
23 W.

50.1
49.3 
45,9 
51.8
57.3 
59,0 
54,7

49.9
49.4
45.9 
52,7 
58,2
58.4
53.4

49,41—9,8
50.0 -11,4  
49,5 + 0 ,3
55.1 + 0 ,8  
59,4 ‘  '
58.1
52,7

Średnia 52,9

—9.6 '—10,5 
—9,6 —6,4 
+ 1 .4  + 1 .0  
+ 0 ,3  —0.8 

- 3 ,4 1 - 4 ,6  j — 6,3 
4,6 —2,1 ; -4 ,6  
2,4 —3,2 —3,2

- 4 3

- 9 ,6
—5.7
+ 1 ,4
+ 0 ,9
- 1,0
- 1,8
- 2 ,4

--12,2 94 
-11,5 92 
—5,7 195 
- 1 ,0  96' 
—6,4 i97 [ 
—6.3 96 
—6,2 94!

I
“95

E X 9,ESG.ES7 
ES9,ES4,ES5 

SK8,SG.S3 
S5,SE4,S6 

SE3,SE4 SE 1 
SE 1 SW',SW' 

E° ES8,SE4

0,0
0,7
3,7
1,2
0,4
0,3
0,0

W dz. niezn., w. obf. śn. 
Od rana do wiecz. śn. 
Rano i pop. d. z przerw. 
Od pot. do wiecz. śn.
Do poi. śn. z przerw.
Od rana do poł. śn. prusz.

6.3 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.

U p ra sza  s ię  n a ju p rze jm ie j S za n o w n y c h  P ren u m era to ró w  
W s ze c h św ia ta  o w c ze sn e  odn ow ien ie  p r z e d p ła ty , j e ż e l i  z y c z ą  so 
bie, a b y  im  p ie rw sze , p o  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 y s ła n e .

T R E Ś Ć .  O działaniu wód na skały wapienne, przez Stefana Stetkiewicza. — O hartowaniu stali, na
pisał A. Onufrowicz. — O szkodliwości moskitów i środkach ich tępienia, przełożył B. Dyakowski. — 
Kolej na JuDgfrau i jej niebespieczeństwa, napisał M. FI. — Towarzystwo ogrodnicze. — Buletyn m e

teorologiczny.

Wydawca A. Śfósarski. Redaktor Br. Znatowicz.

$03B0.ieH0 IJcMypoio. BapuiaBa. 15 ^enaCpa 1890 r. Druk Emila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna, AS 28.
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TYG0DH1K POPULARNY

K W I E C O N Y  NAUKOM PRZYRODNICZYM.
PROSTE DOŚWIADCZENIA N A U K O W E.

F izyka doświadczalna w pokoju..

Drganie ciał brzmiących strun, p ły t lub 
powietrza w fujarkach, uwidocznić można 
wielu prostemi sposobami, które podają, ele
m entarne wykłady fizyki. Bardzo łatwo 
i wyraźnie okazać je  można w sposób,

nu kulka od kieliszka odskakuje i przecho
dzi w żywy ruch wahadłowy, zdradzający, 
że i kieliszek pozostaje w drganiu.

Drgania kieliszka ujawnić też można, na
pełniwszy go do połowy wodą, —  za pocią
gnięciem smyczkiem, woda ulega falowaniu. 
W tedy wszakże dostrzegamy, że nie cała po-

przedstawiony na załączonój rycinie. U w ią
zawszy u n itki guzik metalowy, albo inną 
jakąś kulkę, uczepiamy drugi koniec tój 
nitki na ołówku, który trzymamy tak, by 
kulka dotykała kieliszka. Jeżeli wtedy po 
brzegu tego kieliszka pociągniemy smy
czkiem, silnie natartym  żywicą, wywołamy 
brzmienie szkła, a wraz ze wzbudzeniem to-

wierzchnia pokrywa się falami, w kierunku 
bowiem niektórych prom ieni poziom jój po
zostaje niewstrząśnięty. Najczęściej woda 
rozpada się na cztery części oddzielnie d rga
jące, a pomiędzy niemi przypadają cztery 
linije węzłowe, na których woda nie faluje. 
Podział ten jest lepiej widoczny, gdy po 
wierzchnię wody posypiemy nasieniem wi-
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dłakowem (semen lycopodii), k tóre w ka
żdej aptece otrzym ać możemy.

Doświadczenie to uczy, że kieliszek w pra
wiony w brzmienie dzieli się na części, 
z których każda drga oddzielnie. W  podo- 
bnyż sposób drgają dzwony i wogólności 
wszelkie płyty, bądź płaskie, bądź zgięte.

_______  8. K.

Kalendarzyk astronomiczny 
na Styczeń 1891 r.

Droga mleczna przerzyna niebo od pół- 
noco-zachodu ku południo-wschodow i, oto
czona w południowej swój części wspania- 
łemi gwiazdozbiorami i gw iazdam i pier
wszej wielkości. W zrok  nasz przykuw a tu 
przedewszystkiem  O ryjon, nieco na zachód 
względem drogi mlecznej, zaw ierający dwie 
gw iazdy pierwszej wielkości, Beteigezę na 
północnej i R igiel na południowej swej s tro 
nie, a nadto k ilka drugiej wielkości, z któ
rych trzy stanowią pas O ryjona czyli laskę 
Jakóba. N a południe względem środkowej 
z nich przypada słynna m gławica Oriona, 
dostępna naw et oku nieuzbrojonem u. Na 
południo-wschód względem O ryjona, bliżej 
poziomu, błyszczy Pies W ielki z Syryju- 
szem, najświetniejszą gwiazdą nieba. Na 
przedłużeniu lin ii łączącej przytoczone dwie 
gwiazdy O ryjona, napotykam y Bliźnięta 
z K astorem  i Poluksem , a między niemi 
i Psem  wielkim P sa m ałego z Procyjonem . 
Na wschód B liźniąt niepozorny R ak  i Lew 
wielki z Regulusem, k tóry  właśnie wscho
dzi w godzinach wieczornych; na północ 
wzgledem niego mieszczący się L ew  mały 
zawiera, gwiazdy zaledwie czwartej w ielko
ści. Na zachodniój stronie drogi mlecznej, 
na północ względem O ryjona, znajduje się 
Byk z Aldebarnnem , a w pobliżu niego zbio
rowisko P le jad . Zachodnim sąsiadem By
ka je s t Baran, dalej R yby i W ieloryb, za
w ierający słynną gw iazdę zm ienną M ira 
Ceti. W" pobliżu zenitu świeci gwiazda 
pierwszej wielkości Koza w W oźnicy, skąd 
ku zachodowi ciągnie się A ndrom eda z P e 
gazem, których cztery gwiazdy drugiej 
wielkości tw orzą uderzający trapez. Na 
północnej stronie nieba świeci tylko jedna 
gwiazda pierwszej wielkości, W ega w Lirze, 
tuż nad poziomem, gdy w sąsiedztwie jej 
północny kraniec drogi mlecznej oznacza 
krzyż Łabędzia. Niedźwiedzica wielka zaj
m uje północo-wschodnią stronę nieba, a za 
n ią ku zachodowi przypada Sm ok, Nie
dźwiedzica m ała, Cefeusz, a na południe 
względem niego K asyjopea, znacząca w yra
źną postać głoski W  na drodze mlecznój.

Z planet je s t M erkury w idzialny w końcu 
miesiąca krótko przed wschodem słońca;

W enus również jest gwiazdą poranną, 
d. 10 w największym blasku; M ars w idzial
ny jest wieczorem, a d. 8 przy zachodzie 
słońca przypada na południku. Jowisz za
chodzi wczesnym wieczorem, a Saturn  w ła
śnie wtedy wschodzi i widzialny je s t aż 
do brzasku dziennego.

P L A N E T Y .
Dnia Wschód Zachód Przejście przez

południk W konstelacjri 
g. m. g. m. g. m.

Merkury.
4 .58 w. 0 .37  w. Koziorożec 
3 . 26 „ 11. 9 r. \g+rzeiec 
2 . 3 8  „ 10 .31  „ ; &trzelec

W enus.
10 4 ,,46 r. 1 . 46 w. 9 ..16 r.
20 4,,40 1 , 28 »ł 9 . 4 ))
30 4,,42 u 1 ,, 16 >» 8 . 59 i*

31 ars
10 10 .23 r. 8 .35 w. 3,,59 W.
20 9 .55 i* 9 .39 u 3 .47 i i

30 9 ,,25 »» 9 .43 u 3,.34 Ji

Jow isz .
6 . 30 w. 1 . 58 w .)
6 . 4 „ 1 . 28 | Koziorożec
5 . 3 9  „ 0 . 5 8 , ,  )

Saturn.
10 9 .17 w. 10 .37 r. 3 .57 r.
2 0 8 .35 i i 9 .57 I ł 3 .16 „
30 7.,53 i> 6 .17 i i 2 .35 i i

IJran
10 1..27 r. 11 . 33 r. 6 .30 r.
20 0 ..56 i , 11. 2 5,,59 i i

30 0 .17 » 10. 23 n 5 .20 u
Neptn n

10 1 ,, 8 w. 3 . 45 r. 8 . 52 w.
20 0 .19 i i 4 . 5 ii 8 ,, 12 »
30 11,.39 r. 3 . 25 H 7,.32 ii

Podczas nocy d. 2 i 3 napotyka ziemia 
rój gwiazd spadających, wybiegający z gw ia
zdozbioru H erkulesa, który w tym czasie 
wschodzi o godzinie 3 po północy.

D ruga kw adra księżyca ma miejsce d. 3, 
nów d. 10, pierwsza kw adra d. 17, pełnia 
d. 25. P rzez węzeł zstępujący przechodzi 
księżyc d. 7, przez wstępujący d. 21.

W raz ze zbliżeniem się ku  równikowi 
słońca, którego zboczenie południow e w koń
cu miesiąca wynosi 17° 24', powiększa się 
długość dnia; w szerokościach naszych wy
nosi ona w początkach miesiąca około 7 '/2> 
w końcu ju ż  blisko 9 godzin. Pomimo to 
wszakże promienie słoneczne dobiegają nas 
bardzo jeszcze ukośnie, w początkach mie
siąca pod kątem  około 15°, a styczeń jest 
dla nas miesiącem najzimniejszym.

10 8 . 1 6  r.
20 6 . 5 2  „
30 6 . 3 4  „
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PR Z EB IE G  Z JA W IS K

METEOROLOGICZNYCH
w Europie środkowej,

w miesiącu Sierpniu 1890 roku.

Sierpień 1890 r. był we wschodniej i pół
nocnej części Europy środkowej pogodny, 
suchy i znacznie cieplejszy niż zwykle; 
w zachodniej i południowej części więcej 
zbliżony do stanu normalnego. Liczne b u 
rze spraw iły, że rozdział opadów atmosfe
rycznych był bardzo niejednostajny: pod
czas gdy na wschodzie były miejscowości, 
k tóre w ciągu miesiąca nie otrzym ały nawet 
2 milim etrów wody, tymczasem obfite opa
dy z atmosfery w południowych Niemczech 
sprowadziły wielkie wylewy rzek w końcu 
tego i początku następnego miesiąca.

P rzez pierw sze dwadzieścia dni ciśnienie 
atm osferyczne było rozłożone dosyć jedno
stajnie w całej Europie; przy wysokim jego 
stanie niebo było wypogodzone, tem peratu
ra  wysoka i ruchy powietrza bardzo um iar
kowane. W  tym czasie, mianowicie około 
5-go wysokość barom etru przedstawia n a j
wyższe wartości w całym miesiącu. Tylko 
około 11-go depresyja barometryczna, p rze
ciągająca z północo-zachodu zakłóciła na 
krótko ten jednostajny roskład ciśnienia, 
z powrotem  którego znowuż wróciły jasne 
i gorące dni. W  ostatnim dziesiątku dni na
stąpił zupełny i nagły przewrót pogody, 
mianowicie na zachodzie i południu środko
wej Europy; kilkakrotne depresyje, przecho
dzące z N W  na SE, sprowadziły tam zna
czne ulewy i częste burze i wpłynęły na 
niezw ykłe w tej porze oziębienie powietrza. 
Na wszystkich naszych stacyjach najniższy 
stan barom etru przypadł d. 26 go; najwyż
szy na zachodnich d. 5-go, na wschodnich 
zaś 17-go lub 18-go. Różnica pomiędzy naj
wyższym i najniższym stanem dochodziła do 
19 milimetrów.

T em peratura średnia na wschodniej czę
ści uważanego obszaru była o 3° C. przeszło 
wyższą od norm alnej; w miarę posuwania 
się jednak  na zachód, przewyżka ta nad 
wartość norm alną zmniejsza się stopniowo 
tak, że w zachodnich i południowych Niem
czech wypada o 1° C. niższą od normalnej. 
Spomiędzy naszych stacyj najwyższą tem 
peraturę średnią przedstawia Młodzieszyn 
22,3° C., najniższą Ostrow y 18,6° C. N a j
cieplejsze dni były 3, 4, 5, a także 18 i 19; 
tem peratura średnia tych dni dochodziła od 
25° C. do 29° C.; i w tych dniach, a miano
wicie 18 i 19 przypadły najwyższe tempe
ra tu ry  w całym  miesiącu. Tem peratury te

wynosiły od 31° C. do 34° C. Najwyższą 
tem peraturę notuje Młodzieszyn 36° C. d. 19, 
następnie Lublin 34,6° C. d. 3. Koniec 
miesiąca odznaczył się mianowicie w E uro
pie zachodniej niezw ykle nizkiemi tem pe
raturam i; u nas od d. 22 do końca miesiąca 
przypadły dni najchłodniejsze. Term om etr 
d. 31 spadł do 6,9° C. w Silniczce, do 8° C. 
w Młodzieszynie i t. d. Lecz na zachodzie 
Europy tem peratury były daleko niższe 
(w Bawaryi 1,7° C. d. 31), a na górskich 
stacyjach term om etr często w tym czasie po
kazywał tem peratury dochodzące do 5° C., 
przyczem spadły w wielu miejscach znaczne 
śniegi.

Na ten peryjod ostatnich dni dziesięciu 
przypadają także najczęstsze burze, połączo
ne z ulewami i gdzieniegdzie z gradami.

Ilość wody spadłej z deszczu w północnej 
i wschodniej części Europy środkowej była 
mniejszą od norm alnej i nie dochodziła 
50 mm, ale w zachodniej, a szczególniej po
łudniowej części wysokość wody opadłej 
była dwa, trzy i więcej razy większą od 
norm alnej. Najwięcej wody opadło w oko
licach Koburga 246 mm, w Lindau (nad j e 
ziorem Konstancyjeńskiem) 397 mm. W  w ie
lu miejscach bardziej jeszcze na południe 
położonych ilość woda przeniosła 400 mm, 
a w jednej miejscowości w Alpach spadło 
naw et 510 mm.

Na naszych stacyjach z wyjątkiem  Ząb
kowic (78 m m ) i Ostrów (63,4 mm) ilość 
wody spadłej wynosi od 25 do 50 mm. 
Wschodnie stacyje otrzym ały znacznie mniej 
wody: Sokołówka tylko 12 mm, a M atroniń- 
ska dacza (Czehryń) zaledwie 1,5 mm! L i
czba dni deszczu była wogóle na naszych 
stacyjach nieznaczna, najczęściej około 9; 
największą liczbę wykazują Ostrowy (15), 
najmniejszą M atronińska dacza tylko 4, 
i Żytyń 5. Burze były liczne, w Ząbkow i
cach np. na 13 dni deszczu 12 było burzo
wych. G rad nieznaczny notują trzy sta
cyje: Piotrków d. 25, Rytwiany d. 9 i Soko
łówka d. 11.

W  W arszawie średni stan barom etru wy
padł równy 749,1 mm przy najwyższym
756,4 mm d. 5 i najniższym 737,5 mm  d.26. 
Tem peratura średnia wyniosła 22,2° C.; 
najcieplejszym (t. j . z najwyższą średnią 
tem peraturą) był dzień 19; jego tem peratu
ra  średnia wyniosła 296,0° C.; najzim niej
szym dzień 29; jego tem peratura średnia 
byłal6 ,0°C . Najwyższą tem peraturę 34,0° C. 
notowano d .19; najniższą 11°,0 C. dnia 31. 
D ni deszczu było 12, dni burzy 4, w ichru 5. 
Wysokość wody spadłej w ciągu miesiąca 
wynosi 30,6 mm; najwięcej w ciągu jednej 
doby 10,6 mm. spadło z dnia 25 na 26.

W. K.
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ROŚLINY 
kwitnące w porze obecnej w cieplarni.

Dendrochilon glumaceum Lindl. (Orchidcae).
Laelia autumnalis Lindl. (OrchideaB).
Lycaste Skinneri. Lindl. (Orchidoae).
Eucharis amazonica Lindl. (Amarilideae).
Tulipa Gesnoriana (Liliaceae).
Convallaria majalis. L. (Asparagineae).
.Tasminum grandiflorum L. (Jasmineae).
Syringa persica (Oleaceae).
Cyclamen persicum Mili. (Primulaceae).
Primula chinensis. Lindl. (Primulaceae).
Corea cardinalis Muli. (Rutaceae).
Epiphyllum truncatum (Cacteao).
Reinvardtia tetragyna (Lineae).
Epacris campanulata. (Lindl. (Epacrideae). 
Siphocampylus Enekianus. Hort. (Lobeliaceae). 
Yiburnum Tinus. L. (OaprifoliaCeae).
Yriesea psittacina Lindl. lliroineiiaceae).

K SIĘG A RN IA .
T E O D O R A  P A P R O C K I E G O  i S - k i

w W arszawie, N ow y-Sw iat J\» 41.
Poleca następujące dzieła, świeżo wydane własnym 

nakładem:

Amicis Edmund de. Na oceanie, rb. l.
Bert Paweł. Pierwszy rok nauczania, rb. 1 kop. 50. 
Boirac Emil. prof. fil. Zasady filozofii, przełożył 

Adolf Dygasiński rb. 4 kop. 25.
Boisgobey F. de. Zamknięte usta. Komans kop. 75. 
Cullerre A dr. U  wrót obłędu. Studyjum psycholo

giczne rl>. 1 kop. 50.
Czech Świętopełk. Wycieczki pana Brouczka rb. 1. 
Dygasiński Adolf. Pan Jędrzej Piszczalski. Opo

wieść z niedawnej przeszłości, 2 tomy rb. 1 kop. 80.

Farjeon B. L. Tajemnica Porter-Sąuare. Powieść rb. 1.
Gliiłski Kazimierz. Czarodziejka. Romans rb. 1 k. 20.

— Wspomnienie Tatrów. Skreślił wierszem k. 50.
Heilpern IV). Tajemnico przyrody. Wiadomości ogól

ne o świecie rh. 1 kop 50.
Herymj Zygmunt. „R uiel.” Studyjum ekonomiczne rs. 1.
Historyja naturalna w obrazach Zoologija w 250 

kolorowanych obrazkach, z tekstem Adolfa Dygasiń- 
I skiego. Wydanie wspaniałe, złożone z 25 chromolito- 

grafowanych tablic rb. 3-
„Jak można w małżeństwie nawet znaleźć szczę

ście” rb. 1 kop. 20.
Junosza Klemens. Z zapadłych kątów. Obrazki 

rb. 1 kop. 50.
Laveleye Emil. O zbytku kop. 30,
Mantegazza Paweł, prof. antrop. Głowa. Książka dla 

młodzieży rb. 1 kop. 20.
Mantegazza Paweł. W ie k  obłudy kop. 40.
Maryja. Z dziejów boleści. Nowele rb. 1.
Maupassant Guy de Jak śmierć silne. Powieść, kop. 75.
Mosso Aflgelo. Strach. Studyjum popularno-nauko

we z fizyjologii i psychologii rb. 1 kop. 50.
Musset Alfred de. Poezye, kop. 75.
Myszyńska Antonina. Marnotrawni. Powieść współ

czesna, kop. 75.
Nagiel Henryk. S?p. Roman* kryminalny, rb. 1 

kop 50.
Richebourg Emil. Dw ie matki. Romans, rb. 1 kop. 50.
Rodziewiczówna Marya. Nowele rb. 1 kop. 80.

— Obrazki, rb. 1 kop. 20.
— Ona. Powieść, kop. 75.

Rogosz Józef. Na dziejowym przołomie. Powieść hi
storyczna z X V  wieku. 2 tomy, rb. 4.

Seignobos Ch. d-r. Historya cywilizacyi. Pruołoiył 
Adolf Dygasiński. Ze 177 drzeworytami w tekście 
rb. 5 kop. 20.

„Świat kobiety”, rb. l  kop. 20.

Tchórznicki J. d-r. Listy do młodzieńca o wyborze sta
nu, kop. 60.

Witkiewicz Stanisław. Sztuka i krytyka u nas, rb. 2, 
kop. 50.

Zapolska Gabryela. Fantazye i drobnostki, rb. 1 kop. 50

O G Ł O S Z E N I E .

PAMIĘTNIK FIZYJOCRAFICZNY
TOM X  ZA R O K  1890.

Znajduje się pod pra9ą 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 

m ożna w lokalu redakcyi, K rakow skie Przedmieście N r 66.
Nabywający w prost 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.
fto3BOJieHO IIeH3ypoio. Bapmana, 15 ^eitaópa 1890 r. Druk Emila Skiwskiego. Warszawa, Chmielna JVa 26.




