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K ilko letn ie badania florystyczne na ste
pach Rossyi południowej doprowadziły 
mnie do przekonania, że na tym obszarze 
n igdzie rzeki nie stanowią granic flory- 
stycznych. Chęć przekonania się, czy toż 
gamo stosuje się do W ołg i, uważanej dotąd 
za granicę obszarów roślinnych europej
skiego i azyjatyckiego była pobudką, odby
cia w roku 1889 wyprawy w stepy nadkas- 
pijskie i wzgórza znane pod nazwą Jergeni. 
W o łga  w swym biegu środkowym od Sym- 
birska, a nawet od ujść Kamy, płynie 
u stóp wyżyny, którą opuszcza pod Cary- 
cynem, zwracając się ku PdW .

W yżyna nadwołżańska od Sarepty prze
chodzi w szereg niewysokich wzgórz, które 
stopniowo oddalają się od W ołg i, ciągną 
w kierunku Elbrusu i oddzielone są od 
przedgórza Kaukazu wyschłem łożyskiem 
Manyczu. W zgórza  te noszą nazwę Jerge
ni i stanowią brzeg zachodni dawnego mo
rza Kaspijskiego. K u  zachodowi łagodnie 
przechodzą one w stepy dońskie, ku wscho

dowi spadają stromo, niemal pionowo w stro
nę stepu Kaspijskiego. Obszerną tę nizinę, 
leżącą na północ od morza Kaspijskiego, 
W ołga  dzieli na dwa obszary: wschodni 
i zachodni, ostatni nosi nazwę stepu K a ł- 
muckiego. Obie te części stanowią jednak 
pod względem gieologicznym  i florystycz- 
nym jednę całość i tylko same wybrzeża 
W o łg i są do pewnego stopnia przedłuże
niem obszaru flory europejskiej, która wkra
cza z biegiem rzeki w stepy Kaspijskie. 
Roślinność okolic Carycyna przedstawia 
typ stepowy, z wyraźną jeszcze cechą po
chodzenia europejsko-kaukaskiego, jednak 
napotykamy już kilka gatunków czysto 
azyjatyckich, jak naprz. maleńki krzaczek 
Atraphaxis spinosa, dla którego Carycyn 
jest ostatnim punktem na zachodzie.

Step zawołżański obfituje w jeziora słone, 
dostarczające ogromnych ilości soli. Z j e 
zior tych najbardziej znane jest Elton, obe
cnie ustępuje ono pod względem dostarcza
nej ilości soli, jez . Baskunczackiemu, poło
żonemu bliżej W o łg i i połączonemu z nią 
koleją żelazną. Jezioro otacza step bezlu
dny i pusty, którego grunt stanowi prze
siąkła solą glina lub piasek. Step ten pra
wie zupełnie pozbawiony jest roślinności,
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tylko mały, szary gatunek piołunu (A rte- 
misia maritima), bardzo charakterystyczny 
dla solnisk A lh ag i canielorum, żółty krwa
w nik  (A ch iiea  leptophylla), pewien gatunek 
ostromlecza (Euphorbia Gerardiana), tu li
pany (Tu lipa  Gerardiana i T . Bibersteinia- 
na), Sterigma tomentosum, Pyretrum  achilei- 
folium, Feruła caspica i kilka innych sta
nowią całą florę tój części stepu Astrachań
skiego. Charakterystycznem jest zjawisko, 
że wszystkie te rośliny nigdzie nie rosną 
gromadnie, jak  w stepach Rossyi zacho
dniej, lecz pojedyńczem i krzaczkami, spo
m iędzy których widać szarą glinę. W szy 
stkie te rośliny pokryte są włoskami, w y
glądają zupełnie szaro i harmonizują w ta
ki sposób z barwą gruntu, na którym rosną. 
W łosk i te zmniejszają parowanie roślin. 
N iedaleko Baskunczaku step gdzieniegdzie 
przeryw ają  piaski pozbawione prawie wszel
kiej roślinności. Na piaskach tych spoty
kamy miejscami grubą trawę, Elymus sabu-' 
losus, tworzącą mniejsze lub większe kępy, 
roślina ta cechami botanicznemi zbliżona 
nieco do jęczm ienia, toczy nieustanną w al
kę z piaskiem, który to zasypuje ją  prawie 
całą, to znowu pędzony dalej wiatrem obna- 
ża je j korzenie. W  pobliżu samego jeziora 
grunt jest prawie zupełnie nasycony solą, 
rośnie jednak na nim Rheum tataricum, 
którego ogromne, okrągłe liście leżą na zie
mi i przy podmuchach Wiatru podnoszą się 
i opadają. Obwód Baskunczaku wynosi 45 ! 
wiorst, woda je g o  zaw iera 28,42% soli 
(ocean 3,72% ). Na południe brzegu je z io 
ra. leży gora Bogdo (540; wysoka), przed
stawia ona ciekawy przykład wyspy tryja- 
sowej, śród stepu uralo-kaspijskiego.

Stepem Kałm uckim  nazywa się obszar 
ziemi, zajmujący całą część guberni A s tra 
chańskiej na zachód od W o łg i. Step ten 
przedstawia przeważnie słoną pustynię i ty l
ko zachodnia część jego , zajęta pasmem n ie
wysokich wzgórz (t. zw . Jergen i), znacznie 
różni się od reszty równiny, zawartej m ię
dzy nim i łożyskiem W ołg i.

1 od względem budowy gieologicznej Jer
geni składają się na powierzchni swojej 
z losu lub piasku; na samej zaś wyżynie, 
zwłaszcza w  zachodniej części, los zw ykle 
bywa pokryty warstwą czarnoziemu, zaw ie
rającego jednak  stosunkowo bardzo mało

części organicznych. Lep ie j byłoby go po- 
prostu nazwać „szarą ziem ią” . Czarnoziem 
ten przechodzi stopniowo w prawdziwy 
i żyzny czarnoziem stepów dońskich. R zecz
ki w Jergeniach zawierają mniej lub więcej 
słoną wodę przeważnie tylko na wiosnę, la 
tem zaś prawie zupełnie wysychają. R zecz
ki takie znajdują się w tak zwanych „bał- 
kach” czyli jarach (samo słowo „Jergen i” 
po kałmucku znaczy ja ry ). Pod względem 
roślinności Jergeni także znacznie różnią 
się od reszty stepu kałmuckiego, zawartego 
między Jergeniami, W ołgą, Manyczem, K u 
mą i morzem Kaspijskiem, który można po
dzielić na dwie części: step nadbrzeżny 
i step wewnętrzny. P ierw szy ciągnie się 
w  kształcie wąskiego pasa nad W ołgą , za
czynając od Jenotajewska i morzem K as
pijskiem do Kum y; resztę zajmuje step w e
wnętrzny.

W  pasie nadbrzeżnym znajduje się dużo 
łąk, zalewanych na wiosnę; oprócz tego 
w pasie tym znajdują się piaski ugrupowa
ne w kształcie niewielkich pagórków (na
zywanych pagórkami Bera), które zwykle 
rozrzucone są równolegle, jeden do drugie
go, w kierunku z zachodu na wschód. N a j
lepiej rozw inięte pagórki Bera znajdują się 
w stronie południowo-zachodniej od Astra- 
chania. Miejscowość ta przedstawia lab i
rynt pagórków i podługowatych jezior, tak 
zwanych „ilm eniów” , zajmujących prze
strzeń między pagórkami. Jeziora te za
w ierają wodę mniej lub więcej słoną; nie
które z nich wysychając latem przedstawia
ją  powierzchnię usianą kryształami soli, n i
by śniegiem. Dalej nad brzegami morza 
Kaspijskiego znajdujemy mnóstwo zatok 
i jezior, jużto łączących się z morzem, jużto 
normalnie odciętych od niego. Pas nad
brzeżny stopniowo przechodzi w step we
wnętrzny, którego grunt wszędzie jest mniej 
lub więcej przesycony solą.

Roślinność zmienia się zależnie od tego, 
czy miejscowość posiada grunt słony, czy 
też pozbawiony większych ilości soli. Na 
gruncie słonym rośnie dużo roślin azyja- 
tyckich, charakterystycznych dla pustyń 
słonych (Brachylepsis salsa, Anabasis aphyl- 
la, Tamaris, Holocnemum, Salsola i inne). 
Przeciw nie miejscowości zalewane wodą 
rzeczną pokryte są gatunkami traw euro-



pejskich, wspólnych wybrzeżom innych 
rzek Rossyi. K lim at stepu kałmuckiego 
odznacza się suchością, tak, że nawet pod
czas dosyć chłodnych nocy n igdy nie bywa 
rosy.

(dok. nast.)

J . Paczoski.
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O  W I N I E

Z RÓŻNYCH OWOCÓW
I  Z IA R N  Z B O Ż O W Y C H .

W ystąpienie w znacznej ilości wrogów 
krzewu winnego, jakoto: filoksery, mildew 
i in. i wywołane przez nie olbrzymie spu
stoszenia w winnicach wszystkich prawie 
krajów  skierowały umysły na drogę poszu
kiwań, czy niema innych jeszcze materyja- 
łów, z których dałoby się wyrabiać napój, 
jeże li nie zupełnie jednakowy, to przynaj
mniej zbliżony do win winogronowych.

Już w  latach 1853 —  1856 znany Frese- 
nius zajął się badaniem tćj kwestyi i w y
konał cały szereg porównawczych analiz 
owoców i jagód.

Zbadał on mianowicie: winogrona, agrest, 
porzeczki, poziomki, truskawki, maliny, 
czernice (czarne jagody leśne), jeżyny, mor
wy, wiśnie, śliwki, morele, brzoskwinie, 
jab łka i gruszki, przyczem przyszedł do 
przekonania, że wszystkie powyżej wym ie
nione owoce mają skład chemiczny bardzo 
zbliżony do składu winogron, z tą przecież 
różnicą, że wzajemne stosunki ich poje
dynczych części składowych są odmienne, 
że zatem otrzymanie z nich napojów, po
dobnych do win winogronowych, jest rze
czą możebną.

Pozostaw iając na boku napoje, wyrabia
ne z gruszek i jabłek pod nazwami „cidre” 
(jab łeczn ik ) i „poiró”, gdyż one dość w y
bitnie różnią się charakterem swoim od win 
winogronowych, zbliżając się bardziej do 
pospolitych w Rossyi „kwasów” owoco

wych '), w niniejszym zarysie mam na w i
doku tylko jagody, jako najbardziej zb li
żone składem swoim do pierwszego mate- 
ryjału na wina— do winogron.

W yrób  win jagodowych jest już bardzo 
rospowszechniony we Francyi, Niemczech 
i Ameryce, gdzie bywa zw yk le połączony 
z rolnictwem, stanowiąc jednę z gałęzi prze
mysłu w iejskiego— u nas i w Rossyi ten ro 
dzaj przemysłu stawia dopiero pierwsze 
kroki 2).

Departament rolnictwa i przemysłu ro l
niczego przy ministeryjum dóbr państwa, 
oceniając ważne znaczenie wyrobu win ja 
godowych i owocowych, jako gałęzi gospo
darstwa wiejskiego, postanowił współdzia
łać jego  rozwojow i. W  tym celu w Maju 
1887 r. rozesłano do staeyj leśnych i ogro
dniczych ministeryjum dóbr państwa cyiv 
kularz, polecający praktyczne zbadanie te
go przemysłu drogą bespośrednich prób, 
dokonywanych nad rozmaitemi owocami. 
Jako wskazówka posłużyła broszura p. W . 
Paszkiewicza, wysłanego poprzednio przez 
toż ministeryjum w celu zbadania ogrodni
ctwa i połączonych z niem gałęzi prze
mysłu w prowincyjach nadreńskich.

Próby te i doświadczenia dały rezultaty 
bardzo pomyślne bez względu na to, że by
ły  prowadzone nieco rutynicznie, na zasa
dzie recept, wypracowanych po większej 
części tylko praktycznie, przytem wziętych 
z obcych źródeł, a zatem w wielu razach 
nieodpowiadających rzeczywistym potrze
bom. Tak  np. w Humańskiej szkole ro l
niczej, w Orłowskiej szkółce leśnej i Pen- 
zeńskiej szkole ogrodniczej stosowano jednę 
i tę samę receptę przy wyrobie win z po
rzeczek, truskawek, agrestu, malin, wisień,
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' )  Charakterystyczną dla nich jest wysoka za
wartość ekstraktu, składającego się przeważnie 
z pierwotnych substancyj sflku, jak pektyny i gu
my, podczas gdy ekstrakt win właściwych składa 
się przeważnie z substancyj pochodnych, powsta
jących przy fermentacyi.

2)  Niektóre dane statystyczne, wyjęte z urzędo
wych źródeł i dotyczące produkcyi win jagodo
wych w rozmaitych krajach, można znaleść w książ
ce, wydanej porossyjsku przez K. Webera „O wy
robie win jegodowych‘% niewiele wartej jako pod
ręcznik do wyrobu win, lecz ułożonej dość umie
jętnie.

WSZECHŚWIAT.
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morw, podczas gdy jeszcze analizy Frese- 
niusa wskazują następującą, zawartość w ol
nych kwasów w  tych jagodach: 

w poziomkach i tru
skawkach . . .

w malinach. 
w wiśniach . 
w morwach . 
w agreście . 
w porzeczkach.

1 ,1 3 -1 ,65 %
1 ,1 1 -1 ,98 %

0 ,3 5 -1 ,2 8 %
1 ,86%

1,08— 1,66% '
1,70-2,53% /'

o
c3
au
o

10 — 24%

0 ,5 -1 ,0 %  

0,6 0,8%

1 ,0 -1 ,5 %

Zawartość cukru bywa 4 —  9%
(w  wiśniach i czere
śniach bywa często). 10— 13%

Zawartość kwasów 1,1— 2,5%
(w  wiśniach) 0,35— 1,3%

Zawartość białka 0,3—0,8%
(w  wiśniach 0,8 — 1 0 %

Zawartość ekstraktu
właściwego 0,5— 2,3%
(poziom ki i porze
czk i) 0.1— 0,3%
(w iśn ie) 0,7— 2 3%

Zawartość popiołu 
(zw iązków  mineral
nych) 0,3— 0,8%  0,3 -  0 ,4%

Skład chemiczny jagód daje najlepsze
w skazówki co do tego, jak ie  mianowicie 
z nich są najprzydatniejsze do wyrobu win, 
do takich należą przedewszystkiem czere
śnie, poczęści też agrest i porzeczki do w y
robu win białych, zaś do czerwonych —  
wiśnie i czernice, poczęści czarne porzeczki, 
dające produkt bardzo smaczny, jakko lw iek

Takaż sama rozmaitość panuje pod w zg lę
dem innych części składowych jagód.

Oczyw istą jest rzeczą, że otrzymywane 
produkty w w ielu razach znacznie oddalały 
się od normy; je ż e li jednak, niebacząc na 
to, rezultaty okazały się dobremi, to nie 
ulega żadnój wątpliwości, że przy praw i- 
dłowem prowadzeniu rzeczy byłyby o wiele 
lepsze.

Jak zauważono wyżój, skład rozmaitych 
jagód  bywa bardzo rozmaity; wogóle sok 
jagód  różni się od soku w inogronowego 
wyższą zawartością kwasów i mniejszą 
zawartością cukru; ekstraktu bywa także 
mniej, zato zw iązków  mineralnych nieco 
więcój:

w w ino
gronach

odznaczający się bardzo mocnym specyficz
nym zapachem.

Istnieje bardzo znaczna liczba rozmai
tych recept na wina; w znacznej większości 
przypadków jednakże nie mają one żadnej 
wartości, gdyż nadzwyczajna zmienność 
składu soków jagodowych w zależności od 
zmieniających się warunków klimatycznych, 

{ meteorologicznych i gruntowych, ogranicza 
: bardzo ich znaczenie. Jedynie racyjonal- 

nem może być tylko wskazanie pewnego 
normalnego składu moszczu, przy którym 
dadzą się otrzymać dobre produkty.

Niewchodząc w szczegóły wyrobu win 
jagodowych, zaznaczę tylko, że bardzo nie
w iele różnią się one od szczegółów wyrobu 
win winogronowych, ponieważ główne za
sady winiarstwa tu i tam pozostają bez 
zmiany: zdawszy sobie sprawę ze składu 
danego soku, resp. z jego  kwaśności, n.ależy 
go doprowadzić do normy zapomocą jedne
go ze znanych sposobów, poczem poddać 
fermentacyi. Trzeba dodać tylko, że n i
gdzie mięszanie gotowych, lub napół go to
wych produktów w celu otrzymania pew
nych średnich własności (coupage) niema 
tak w ielkiego znaczenia, jak  przy wyrobie 
win jagodowych. Poczęści daje się to sto
sować już przy samem przygotowywaniu 
moszczu, gdyż dla doprowadzenia soku do 
normy trzeba zw yk le dodawać ekstraktu, 
który może być rozmaitego pochodzenia.

Jakkolwiekbądź, nawet przy dotychcza
sowych niepomyślnych warunkach, przy 
badaniu produkcyi omackiem, gdy się nie 
zwraca najmniejszej uwagi ani na skład 
przerabianego soku, ani na warunki i prze
bieg fermentacyi, a tembardziej na to, jak i 
mianowicie ferment działa w danym wy
padku, gdy sama fermentacyja bywa pro
wadzoną w sposób pierwotny: moszcz w y 
stawionym jest na działanie inięszaniny 
grzybków  i t. p., powstałych z zarodków, 
które dostają się tam zupełnie przypadko
wo z powietrza, lub z powierzchni jagód 
i gałązek, nawet przy takiem, można po
wiedzieć, nieuctwie w obchodzeniu się z pro- 
dukcyją, wyniki są częstokroć bardzo do
bre. Nierzadko udaje się otrzymać wina 
bardzo wysokich własności, tak pod w zglę
dem koloru, konsystencyi, klarowności, jak  
smaku i zapachu.
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Szczególnie wysokie wina otrzymywano 
z agrestu: przy pewnych warunkach udaje 
się wyrabiać wina bardzo zbliżone do typo
wych win winogronowych, takich jak  ma- 
dera, xeres, tokaj nawet. B iałe porzeczki 
wskutek delikatności i czystości swego sma
ku przedstawiają bardzo dobry materyjał 
do wyrobu win, zbliżonych do białych fran
cuskich w rodzaju np. Sauternes, a także 
szampańskich.

Z czereśni, zmięszanych w pewnym sto
sunku z malinami i czarnemi porzeczkami 
można otrzymać dobry portwein. Takiż 
portwein, chociaż z pewnym odcieniem 
smaku win reńskich, dają truskawki (przez 
gallizacyją zapomocą ekstraktu z rodzen- 
ków).

W  Am eryce, gdzie produkcyja win jago 
dowych jest najbardziój rozwiniętą, wyra
biają gatunki, zbliżone do win takich jak 
burgundzkie, malaga, xeres, madera, port
wein; czarne porzeczki dają wino kapskie; 
nareszcie w A n g lii wyrabiają w dość znacz
nej ilości z jagód bzu lekarskiego wino, 
zbliżone do wina cypryjskiego,

Z win czerwonych zasługuje jeszcze na 
uwagę Lafitte z czarnych jagód leśnych, 
posiadający przytem, jak  i same czernice, 
pewne własności lekarskie.

Dobre wina białe można otrzymywać 
przez powtórną fermentacyją jabłeczniku, 
który sam przez się bywa dosy-ć mdły i bez 
smaku, lecz przy powtórnej fermentacyi 
z sokami owocowemi lub winami, przy do
daniu cukru i wody daje dobre produkty.

Nadzwyczaj smaczne musujące wino, przy
pominające lepsze gatunki szampańskich, 
otrzymano z soku brzozowego, w yp ływ ają
cego wczesną wiosną z nacięć, zrobionych 
w  pniach.

Sok ten, zawierający znaczny procent 
cukru (w yp ływ a jący pod koniec sok bywa 
do tego stopnia bogaty w cukier, że gę
stnieje), przy obfitości białka i substancyj 
rospuszczalnych, tłuszczów i t. p. przed
stawia nadzwyczaj cenny materyjał do wi- 
niarstwa.

Oczyw ista rzecz, że z fizyjologicznego 
punktu widzenia odjęcie drzewu soków ży
ciowych jest szkodliwem, lecz w praktyce 
szkoda, ponoszona przez drzewo, pokrywać 
się może korzyścią, osięgniętą z przerabia

nia soku, szczególnie, jeże li wypuszczanie 
soku odbywać się będzie umiarkowanie i re
gularnie co pewną, dość znaczną ilość lat, 
tak, jak  się to robi z praw idłowym  w yrę
bem lasów, jeże li wreszcie same nacięcia 
starannie zasmarowywać odpowiednią ma
ścią i tym sposobem zabespieezyć drzewo 
od wtargnięcia grzybków. Jeżeli wypusz
czanie soku z drzew jest, wogóle biorąc, 
barbarzyństwem, to w każdym razie mniej- 
szem, niż obdzieranie kory brzozowój dla 
pędzenia dziegciu, niż zresztą sam wyręb 
lasu.

Jakkolwiekbądź, z soku brzozowego mo
żna wyrabiać bardzo smaczne wina szam
pańskie. Cukiernik pewien w  W iln ie, ros- 
począwszy przed kilku laty wyrób tego w i
na, sprzedawał je  po rublu za butelkę, 
znajdując zawsze chętnych nabywców.

(c. d. nast.).

Kazim ierz Dembowski, 
inż.-technolog.

CO W IE M Y

o istocie pierwiastków chemicznych,

(Dokończenie).

Lecz, im bardziej w  tym lub owym kie
runku zdobywamy przeświadczenie o swej 
niemocy, im wyraźniej poznajemy, że w zu
pełności prawie skazani jesteśmy na buja
nie po powierzchni naszej planety, tem 
śmielej kierujemy wzrok ku niezgłębionym 
przestworom, od których dzieli nas nie ka
mień twardy, lecz świetlna, przezrocza po
włoka gazowa, które zatem pomimo swój 
bezgraniczności bardziej są dla nas przy
stępne, aniżeli mroczne głębie ziemskie. 
Toż na szerokim wszechświecie rossiewają 
swe blaski niezliczone słońca, również z ma- 
teryi złożone, z materyi, pochodzącej z tego 
samego źródła, utworzonej według tych sa
mych praw, co i ziemia nasza. K tóż wobec 
tego nie pojmie gorącego pragnienia che
mików wtargnięcia do owego przecudnego



państwa niebieskiego, aby choć najniklejsze 
ziarenko prawdy odszukać na polu nieskoń
czoności? I zaprawdę, dużo dano człow ie
kow i wyczytać z gwiazd. Dwiem a droga
mi doszedł on do poznania materyjalnój bu
dowy pozaziemskiego świata, dwaj pośre
dnicy znakomicie mu tu pomogli: meteory
ty i promień światła.

Każdy, kto podziw ia wyjątkowo piękny 
zbiór meteorytów cesarskiego gabinetu 
w W iedniu, lub ogląda inny podobny zbiór, 
nie może się oprzeć pewnemu niewysłowio- 
nemu, potężnemu uczuciu. Oto mamy je  
przed sobą, możemy je  w idzieć i dotykać, 
te szczątki wszechświata, które z biegiem 
czasu zmiotła krążąca ziemia i nazawsze 
uw ięziła w sferze swego przyciągania po 
długich epokach, podczas których własnemi 
swemi drogam i zm ierzały one niepojęte dla 
nas przestrzenie gw iazdowe. Ci wysłańcy 
świata, który tak gorąco poznać pragniemy, 
są dla nas tajemniczemi cudzoziemcami 
i czy upatrywać w nich będziemy samo
istne światki miniaturowe, czy też błądzące 
odłamy większych zaginionych ciał niebie
skich, zawsze dla badacza nieocenioną ma
ją  one wartość, bo są materyją pozaziem
ską.

Otóż badanie chemiczne bardzo licznych 
meteorytów doprowadziło do niezmiernie 
ważnego wniosku, że materyjalnie nie róż
nią się one zasadniczo od ojczystej naszój 
planety, że składające je  pierwiastki wszy
stkie znane nam są na ziemi, ba nawet, że 
ich układ chemiczny przypomina, lub w zu
pełności zgadza się z tym, który postrze
gam y w  utworach ziemskich. D otyczy to 
zwłaszcza pewnych krzemianów należących 
do grup oliwinu i augitu, stanowiących g łó 
wne składniki naszych skał wulkanicznych, 
które z dziwnem podobieństwem i w ierno
ścią powtarzają się w masach pochodzenia 
meteorycznego. I  podstawy życia organi
cznego, w ęgie l i wodór, a nawet w ęglow o
dory oraz substancyje bitumiczne, które 
kiedyś może stanowiły uorganizowaną ma
teryją, a także pęcherzyki gazów, pozosta
łości nieznanej nam atmosfery, znajdowano 
w meteorytach. I  jakkolw iek właśnie ta 
zawartość gazowa w wielu wypadkach prze
mawia za tem, że tworzenie produktów me- 
teox-ycznych w innych odbywało się warun
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kach niż powstawanie ziemi, to jednakże 
pewnem jest, że ci wysłańcy nieba istotnie 
ukształtowani są z tych samych ciał, co i na
sza planeta.

L ecz  inny jeszcze pośrednik łączy nas ze 
światem zaziemskim, jestto promień świetl- 
ny, drgający od gw iazdy do gw iazdy. N a j
szybszy ten na świecie goniec bezustannie 
przenosi nam wieści, nie zna on zbyt w iel
kich odległości, nie straszą go najdalsze 
drogi; raz wysłany, lotem błyskawicy zmie
rza ku celowi, z niepojętą szybkością potra
fiąc go osięgnąć w najprostszej linii. I  tak 
bieży tam i z powrotem pomiędzy gw iazda
mi, a, jak  sięgnie pamięć ludzka, także 
pomiędzy ziemią i resztą świata, lecz nikt 
przedtem go nie rozumiał, gdyż przemawia 
on językiem  tajemniczym. Na tęczy kreśli 
czarne pręgi, przed któremi pierwszy zdu
miony stanął słynny optyk monachijski, J ó 
ze f Fraunhofer. Było to w r. 1814. A to li 
w pięćdziesiąt lat później R. Bunsen i G. 
K irchho ff poznali w  piśmie owem „nega
ty w ” , który w nieoczekiwany sposób zga
dzał się z „pozytyw em ” tak zwanych reak- 
cyj spektralnych, otrzymanym w ziemskich 
pracowniach przy stosowaniu pierwiastków 
ziemskich. W  ten sposób odnaleziono klucz 
pozwalający odczytać owo świetlne pismo 
nieba. W iadom o nam dziś, że każdy pier
wiastek ogrzany do stanu parowania i sa- 
moświecenia wysyła określony rodzaj świa
tła i daje tylko sobie właściwe widmo Unij
ne. Z wyzyskania tego faktu zrodziła się 
analiza widmowa, pozwalająca nam badać 
chemicznie najodleglejsze ciała niebieskie, 
jeśli tylko ich światło przychodzi do nas 
na ziemię.

Jest rzeczą niemożliwą wspominać tu po 
szczególe o każdym z owych znakomitych 
mężów, którzy, jak  W . Huggins, J. N. Loc- 
kyer, A . Secchi, H. C. Vogel, F . Zollner 
i inni, ożyw ieni szlachetnym zapałem, od
dali się spektroskopowym badaniom planet, 
gw iazd stałych, komet i mgławic, a rów 
nież jest niemożliwem bliżej rozbierać owe 
wspaniałe zdobycze, jakie z badań tych 
osięgnięto. T y le  dow iodły one z całą pew
nością, że pomiędzy budową materyjalną 
ziemi a budową innych ciał niebieskich, jeśli 
nic we wszystkich, to przynajmniej w wielu 
względach zachodzi zupełna zgodność, że
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zatem pojęcie pierwiastku chemicznego za- j  

chowuje swą wartość daleko poza ziemskie- 
mi granicami.

Tem  większego nabiera też znaczenia py
tanie o właściwej istocie pierwiastków, p y 
tanie, o którem zaraz z góry powiedzieć 
trzeba, że obecnie w zupełności jeszcze od
piera wszelkie nasze pokusy odpowiedzi. 
Chemikowi przedstawiają się pierwiastki 
niby poszczególne istoty o określonym, ostro 
zarysowanym charakterze, podobne do osób 
wybitnie różniących się wzajem fizyjogno- 
miją i wszelkiego rodzaju szczegółami, ob
darzone specyficznemi własnościami, dzięki 
którym łączą się ze sobą lub odpychają. 
Lecz to, co występuje przed nami jako pier
wiastek w stanie wolnym, nie jest pier
wiastkiem w znaczeniu chemicznem, nie 
jest chemicznie czynnym elementarnym ato
mem; jestto raczej z atomów złożony fizy
czny gmach cząsteczki, który w chwili dzia
łania chemicznego rospada się na te atomy, 
aby im pozwolić z równą szybkością znów 
zespolić się w  nową, inaczej złożoną czą
steczkę, w cząsteczkę nowo powstałego 
związku chemicznego. To, co się tu staje 
za sprawą owój siły, którą zw iem y energiją 
chemiczną, może też być dokonanem pod 
wpływem  ciepła, mamy wówczas przed so
bą zjawisko dysocyjacyi, które sprowadzić 
potrafimy nietylko w złożonych cząstecz
kach, lecz i w cząsteczkach z jednorodnemi 
atomami, w  cząsteczkach pierwiastków, jak 
przekonywają o tem np. badania W • Meyera 
nad gęstością pary jodu. Lecz roskład na 
atomy, jakiemu ulegają cząsteczki pier
wiastków przy tworzeniu się zw iązków che
micznych, tak jest szybki i przelotny, a ros
kład na drodze dysocyjacyi tak wysokich 
wymaga temperatur, że zmysłami naszemi 
nie jesteśmy w stanie ich wyśledzić; dlatego 
też znane nam są pierwiastki tylko w po
staci skupień atomów, lecz nie jako wolne 
atomy, które m ogłyby mieć zupełnie inne 
własności, aniżeli cząsteczki. Przemawia za 
tem między innemi osobliwe zjawisko allo- 
tropii, dzięki któremu jeden i ten sam pier
wiastek może być obdarzony zupełnie róż- 
nemi fizycznemi i chemicznemi własnościa
mi, ja k  to np. w idzim y na węglu, fosforze, 
tlenie. W  tlenie, którego gazowy stan sku
pienia dozwala wykonywać bespośrednie

mierzenie, można było dowieść, że wystę
puje on w postaci biernój lub czynnćj, jako 
zw ykły tlen lub jako ozon, zależnie od tego 
ozy dwa jego  atomy czy trzy połączone są 
w cząsteczkę. Jakkolwiek w obudwu sta
nach materyjalnie jest tem samem, lecz tak 
odmienne występują w nich własności, że 
możnaby mniemać, że ma się do czynienia 
z dwoma z gruntu różnemi ciałami, lecz 
nieznaczne podniesienie temperatury w y 
starcza do przeprowadzenia trójatomowe- 
go tlenu w dwuatomowy i pozbawienia 
w ten sposób pierwszego jego  nadzwyczaj
nej energii.

Gdy zważymy, że ciepło jest w stanie 
sprowadzić roskład nietylko zw iązków che
micznych, lecz i cząsteczek pierwiastków, 
ujrzym y w niem jeden z najenergiczniej
szych środków analitycznych, którym wszak
że my, mieszkańcy ziemi, w zbyt niedosta
tecznym stopniu, niestety, rosporządzamy. 
Najwyższe bowiem temperatury, jakie w y
twarzać potrafimy, są niczem w porównaniu 
z temi, jakie panują na innych ciałach n ie
bieskich, zwłaszcza na świecących na fir
mamencie słońcach. Słońce naszego ukła
du planetarnego, jakkolw iek  zaliczane do 
gw iazd chłodniejszych, jednakże znajduje 
się w stanie rozżarzenia, wybiegającym po
za wszelkie pojęcie ludzkie. Tworzenie się 
zw iązków  chemicznych w naszem ziem- 
skiem pojmowaniu jest tam chyba niemożli
we; raczćj panuje tam bezgraniczna dyso- 
cyjacyja. A  pomimo to reakcyja spektral
na światła słonecznego zgodną jest jeszcze 
z reakcyją, jaką dają pierwiastki ziemskie, 
gdy je  ogrzewamy przy pomocy naszych 
ziemskich środków. Natomiast n iezwykłe
mu ulega uproszczeniu obraz spektroskopo
w y gorętszych gw iazd stałych, jak  np. Sy- 
ryjusza, na którym dotąd zdołano odkryć 
tylko wodór, sód, magnez i żelazo, lub 
mgławic, które dają widmo złożone z nie
wielu lin ij, wskazujące obecność wodoru, 
azotu oraz nieznanego nam dotąd bliżej 
pierwiastku. Lecz  spostrzeżenia podobne 
czynią prawdopodobnem, że ciała uważane 
przez nas za proste, niedające się rozłożyć, 
pierwiastki powstały z jeszcze prostszej 
materyi, że istnieje pewien zw iązek pomię
dzy ich własnościami, a stanem dojrzałości 
naszej ziemi, ba nawet, że może tworzenie
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się coraz nowych pierwiastków postępuje 
W miarę, jak  planeta nasza coraz silniejsze
mu ulega oziębianiu. Za możliwością taką 
przemawia też zupełnie ilościowo różne, 
w  części nader skąpe występowanie p ier
w iastków  na ziemi i nieobecność niektó
rych z nich w meteorytach, dalej n ieocze
kiwane wnioski, do których doprowadziło 
prawo peryjodyczności, wreszcie owa zna
czna liczba pierw iastków  znajdujących się 
na naszem ciele niebieskiem. L iczba ta 
wprost wpraw ia w zdumienie. Siedemdzie
siąt! T a  wielorodność materyi ani trochę 
nie da się pogodzić z jednością siły i z w y
nikającą stąd powszechnością stworzenia, 
usprawiedliwia ona raczej przypuszczenie, 
że pierw iastki nasze nie istniały od począt
ku świata, lecz że są produktami prze
miany, powstałemi z powolnie postępują
cego zagęszczenia nieznanej nam pierwot
nej materyi.

Czem była ta pramateryja, skąd się w zię
ła, czy istnieje ona dotąd, czy też zużytą 
została przy budowie stojącego przed zdu
mionym wzrokiem  naszym gmachu wszech
świata? Podobne pytania prowadzą do krai
ny, po której sumienny badacz przyrody 
z w ielką stąpa ostrożnością, mocno ściąga
jąc  cugle unoszącój go fantazyi. Że we 
wszechświecie musi się jeszcze gdzieś znaj
dować taka niejako układająca się pierwo
tna substancyja i że zagęszczanie je j odby
wa się bezustannie, wolno nam wnioskować 
z rozmaitego stopnia rozwoju gw iazd i z od
bywającego się wciąż jeszcze w bezgranicz
nych przestworzach skupiania i skłębiania 
materyi. O  istocie je j wszakże, o sposobie, 
w  ja k i przechodzi ona w ciała dla zmysłów 
naszych przystępne, sile ciążenia podlega
jące i zdolne do ruchów chemicznych, o tem 
pojęcia nie mamy. Im  głębiej się nad tem 
zastanawiamy, tem żyw ie j staje przed nami 
przeświadczenie, że t. zw. eter, którego 
obecność przyjm ujem y w  całej przestrzeni 
wszechświata i którego drgania odczuwamy 
jako  światło i ciepło, że ten to właśnie taje
mniczy płyn jest materyją w atomistycz- 
nem rosproszeniu, która w nieznany nam 
sposób ulega powolnemu zagęszczaniu. Są 
to domysły, graniczące z dziedziną meta
fizyki, domysły, które tylko w ostatniej ko 
nieczności porusza ścisłe badanie przyro

dnicze. Lecz dążący do światła poznania 
duch ludzki nie może się im oprzeć w ów 
czas, gdy dotarł już do granicy swego poj
mowania.

M aksym ilijan Flaum .

BALANOGLOSSUS
BUDOWA JEGO I  STANOWISKO SYSTEMATYCZ

NE W ŚWIETLE NOWSZYCH BADAŃ.

(Szkic anatomo-porównawczy").

(Dokończenie).

W  oddziale żołądkowym, który następuje 
poza skrzelowym, kanał pokarmowy opa
trzony jest parzystemi, ślepo zamkniętemi 
i ku górze zwróconemi wypuklinami, które 
uważane sa za wyrostki wątrobowe. Nako- 
niec, w oddziale ogonowym kanał pokar
mowy przebiega prosto i bez wszelkich wy- 
puklin aż do otworu odbytowego. D w ie 
podłużne fa łdy otrzewnej (mesenteria) p rzy
mocowują na lin ii środkowej ściankę ka
nału pokarmowego do brzusznej i grzb ie
towej ścianki ciała, dzieląc jam ę ciała roba
ka na dwie połowy. Często jednak górna 
fałda nie istnieje i obie połowy jam y ciała 
łączą się ze sobą bespośrednio. W  wielu 
wypadkach jama ciała traci typowy cha
rakter jamisty w wieku dorosłym, w ypeł
niając się mniej lub więcej tkanką łączną 
i mięśniową. Organy krążenia krwi w yra
żone są przez dwa główne naczynia podłuż
ne: grzbietowe, przebiegające nad kanałem 
pokarmo wym i brzuszne, położone pod tym 
ostatnim. U  niektórych gatunków istnieją 
także dwa pnie boczne. W szystkie te na
czynia dają w regularnych odstępach ga łę
zie, przenikające do ścianki ciała, kanału 
pokarmowego i innych organów wewnętrz
nych. W  pniu grzbietowym  krew płynie 
ku przodowi, w brzusznym —  ku tyłow i, 
w boczne wpadają naczynia ze skrzel i z ka
nału pokarmowego. W  pewnym związku 
z naczyniem grzbietowem znajduje się twór 
woreczkowaty, leżący u podstawy ryjka,
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tuż pod wyżej wspomnianym organem za
rodkowym na dnie jamy ry jkowej, który, 
jak  powiedzieliśmy, uważany jest przez nie
których (Bateson) za jakiś narząd gruczo
łowy. Dotąd podzielone są jeszcze zdania 
co do tego, czy ów twór woreczkowaty, po
zostający w  pewnym związku z naczyniem 
grzbietowem, jest centralnym organem krą
żenia, czyli sercem.

W ie lk i interes przedstawia budowa ukła
du nerwowego Balanoglossusa. I  tak, u ga
tunku, zbadanego przez Batesona, na środ
kowej lin ii grzbietowej okolicy kołnierza 
ciągnie się pod skórą ośrodek nerwowy 
w postaci grubego sznurka, zawierającego 
wewnątrz kanał. U  innych gatunków ka
nał ten zastąpiony jest przez liczne niere
gularne szczeliny i luki,przebiegające w we
wnętrznej części pośród tkanki nerwowej 
ośrodka. W ielką  doniosłość morfologiczną 
ma fakt, że ośrodek nerwowy kończy się 
na przednim swym końcu (Bateson) otwo
rem, wiodącym na zewnątrz; tym sposobem 
kanał centralny nie jest zupełnie zamknię
ty, lecz otw iera się od przodu; u innych ga
tunków (np. u formy zbadanej przez Koh le
ra) podobna komunikacyja jamy ośrodka 
nerwowego ze światem zewnętrznym znaj
duje się na tylnym końcu tegoż. W  obu 
razach ścianka rurki nerwowej przechodzi 
bespośrednio w tkankę skóry. Niezawsze 
jednak zachowują się te, jak  zobaczymy, 
pierwotne bardzo stosunki. Tak np. u ga
tunku, zbadanego przez Schimkewitscha, 
ośrodek nerw owy nie zawiera jam y cen
tralnej i nie kończy się też otworami ze- 
wnętrznemi, ani na przednim, ani na ty l
nym końcu ciała.

Ośrodek przedłuża się ku tyłowi w do
syć gruby nerw, ciągnący się na grzbiecie 
aż do tylnego końca ciała; oprócz tego daje 
on dwa nerwy, które w okolicy pierwszej 
pary woreczków skrzelowych okrążają z bo
ków kanał pokarmowy i łącząc się dają 
brzuszny nerw środkowy, który ciągnie się 
pod kanałem pokarmowym aż do tylnego 
końca ciała.

D la  ocenienia doniosłości wyżój podanych 
faktów, dotyczących układu nerwowego 
Balanoglossusa, znów przypomnieć sobie 
musimy kilka faktów anatomo-porównaw- 
czych. Otoż u kilkakrotnie przytaczanego

już przez nas lancetnika ośrodek układu 
nerwowego leży na grzbiecie, w postaci rur
ki zamkniętej, ale i u innych kręgowców 
mózg i mlecz pacierzowy przedstawiają 
u zarodków organ rurkowaty (jam a tej 
rurki w miarę -rozwoju zarodka mniej lub 
więcej zanika), powstający jako rowek po
dłużny na skórze zarodka, czyli na t. zw. 
zewnętrznym listku zarodkowym. Rowek 
ten przez zrastanie się jego  brzegów zamy
ka się powoli i utworzywszy wreszcie rur
kę, oddziela się stopniowo od skóry zarodka 
(od zewnętrznego listka zarodkowego); za
nim się jednak ten rowek zamknie, jama je 
go komunikuje naturalnie ze światem ze
wnętrznym. Otóż teraz łatwo pojmiemy 
znaczenie morfologiczne faktu, że i u Bala
noglossusa ośrodek nerwowy, na grzbiecie 
leżący, zawiera wewnątrz kanał, czyli jest 
tworem rurkowatym i że jama tej rurki ko
munikuje nawet po części ze światem ze
wnętrznym. Ośrodek nerwowy Balanoglos
susa jest stanowczo homologiem mlecza pa
cierzowego lancetnika i mózgordzeniowego 
układu innych kręgowców; czy jednak ka
nał, w tym ośrodku zaobserwowany, jest 
dokładnie homologiczny z jamą rurki nerwo- 
w6j u zarodków zwierząt kręgowych (jako- 
też z istniejącym przez całe życie kanałem 
w mleczu pacierzowym lancetnika), jestto 
jeszcze dotąd kwestyja niezupełnie rozw ią
zana, albowiem sposób powstawania ośrod
ka nerwowego u Balanoglossusa nie jest 
jeszcze należycie wyjaśniony.

Co się tyczy wreszcie organów rozrod
czych, zaznaczymy, że Balanoglossus jest 
zwierzęciem rozdzielnopłciowem. Narządy 
rozrodcze, tak męskie jak  i żeńskie, ułożone 
są w  postaci prostych lub rozgałęzionych 
woreczków zwykle po obu stronach ciała 
i przytem  albo tylko w oddziale skrzelo- 
wym, lub też i w tylnych oddziałach. 
W  czasie dojrzałości płciowej organy roz
rodcze silnie bardzo rozw ijają się, obrzmie- 
wają i przeświecają po przez skórę.

Zapłodnienie ja j odbywa się na zewnątrz 
ciała, w wodzie morskiej. Jajeczko zapło
dnione dzieli się mniej więcej regularnie na 
dwie, cztery, osiem części i t. d. i w rezul
tacie, powstaje zarodek kulisty, zawierający 
wewnątrz jamę i ograniczony jedną war
stwą komórek. Zarodek taki, w łaściwy
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i w ielu  innym zwierzętom, zwany blastulą, 
zmienia się dalćj w ten sposób, że jedna 
połowa ścianki kuli w pukla się do wnętrza, 
przez co powstaje zarodek woreczkowaty
0 dwu ściankach: zewnętrznej (skórnej)
1 wewnętrznej (wpuklonej), opatrzony otwo
rem (otwór gębowy zarodka), który w iedzie 
do jam y (kanał pokarmowy zarodka), ogra
niczonej ścianką wewnętrzną. Jestto zaro
dek zwany gastrulą i w łaściwy większości 
zwierząt wielokom órkowych.

U  gatunku, zbadanego przez Batesona, 
otw ór gastruli zamyka się, tak, że przed
stawia ona ostatecznie wydłużony, zamknię
ty woreczek o podwójnych ściankach: ze-

Fig. 3. A — O swobodnie pływające larwy Balano 
glossus Kowalewskii w różnych stadyjach rozwoju- 
(według Batesona), e ryjek, h otwory woreczków 

skrzelowych (pierwszej ich pary), kr kołnierz.

wnętrznój i wewnętrznej (ścianki te zwą 
się listkami zarodkowemi, pierwotnemi, ze
wnętrznym i wewnętrznym ). Na tem sta- 
dyjum zarodek pokrywa się na całej po
wierzchni krótkiem i m igawkami oraz o trzy
muje w części spodniej pierścień dłuższych 
migawek; zapomocą. ruchu tych m igawek 
zarodek, czyli larwa, swobodnie pływać za
czyna (fig. 3).

N iewchodząc w dalsze szczegóły roz
woju formy, opisanej przez Batesona, ogra
niczym y się tylko na fakcie, że ze ścianki 
wewnętrznej woreczka tworzą, się trzy pary 
bocznych wypuklin woreczkowatych; prze
dnia para zlew a się wkrótce w  jeden w ore

czek, którego jam a daje początek jam ie 
ryjka, a ścianki mięśniom i tkance łącznej 
tegoż, dwie tylne zaś pary rozrastają się, 
jam y ich zlewają się także ostatecznie i tw o
rzą jamę ciała robaka, a ścianki ich dają 
początek mięśniom, tak podskórnym, jako- 
też otaczającym kanał pokarmowy oraz 
tkance łącznej. Ścianka tych trzech par 
wypuklin zow ie się wogóle listkiem zarod
kowym środkowym (mezodermą). L istek 
zewnętrzny daje początek zewnętrznej war
stwie skóry i układowi nerwowemu, we
wnętrzny zaś — nabłonkowój ściance kana
łu pokarmowego. U  form opisanych przez 
innych autorów wewnętrzne procesy roz
woju odbywają się tak samo, jak u form y 
amerykańskiej, zbadanej przez Batesona, 
ale larwa ma odmienną postać, opatrzona 
jest nie licznemi drobnemi m igawkami—  
ale trzema pierścieniami długich i silnie 
rozwiniętych m igawek (jed en  pierścień 
znajduje się powyżej otworu gębowego, 
dwa zaś poniżej tegoż), na wierzchołku 
górnój, kopułowatej części opatrzona jest 
ta larwa organem zmysłowym (t. zw . blasz
ką ciemieniową) z dwiema plamkami czar- 
nemi, poczytywanemi za organ wzrokowy 
i t. d. Larw a  taka zow ie się Tornaria 
(fig. 4); pod względem  budowy wewnętrz
nej podobna jest ona do wyżej opisanej, 
w skład je j ciała wchodzą również z po
czątku dwie warstwy, czyli dwa listki za
rodkowe: skórny albo zewnętrzny i w e
wnętrzny, stanowiący ściankę kanału po
karmowego tornaryi (kanał ten opatrzony 
ju ż jest u tój larw y otworem gębowym  
i odbytowym, u wyżej opisanej larwy otwo
ry te przerywają się nieco później). I  tutaj 
także z biegiem rozw oju  jam a ciała wraz 
z otaczającemi ją  tkanką mięśniową i łącz
ną formuje się w postaci kilku par bocz
nych woreczkowatych wypuklin listka w e
wnętrznego, jama zaś ryjka powstaje z ja 
my jednego takiegoż woreczka, od samego 
początku nieparzystego (Metschnikoff). P o 
wyższe fakty z em bryjologii, czyli rozwoju 
Balanoglossusa by ły  niezbędne do wykaza
nia stanowiska tego zw ierzęcia w układzie 
naturalnym, do czego też teraz przystą
pimy.

Fakt, że część kanału pokarmowego B a
lanoglossusa zmodyfikowana jest w organ
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oddechowy, skłonił C. Gegenbaura do utwo
rzenia dla tego rodzaju specyjalnćj, samo
dzielnej grupy: Enteropneusta (je litodysz- 
ne), do której też zalicza go dzisiaj więk
szość zoologów. Pytanie teraz, do jakiego 
typu odnieść wypada tę grupę i do jakich 
innych grup najbardziej się ona zbliża. 
Zoolog angielski, H enryk Tomasz Huxley, 
dawno ju ż zrozumiał pokrewieństwo Bala- 
noglussusa z t. z w. osłonicami (uważanemi 
dziś jako jedne z najniższych i nieco cof
nięte w rozwoju swoim kręgowce) i połą
czył go wraz z niemi w jednę wielką grupę: 
Pharyngopneusta (przelykodyszne), gdyż 
i u osłonie, podobnie jak  u Balanoglossusa, 
przednia część kanału pokarmowego zmie
niona jest w organ oddechowy (worek skrze- 
low y ). Inne znów dane, jakoto: ogólny, 
robakowaty kształt ciała, brak odnóży oraz 
znaczne podobieństwo larwy Tornaria do 
larw  robaków wyższych, czyli obrączko
wych (do larwy, zwanej Trochosfera), na
kazyw ały upatrywać bliskie pokrewień
stwo pomiędzy Balanoglossusem i robakami 
obrączkowemi, to też wielu badaczów myśl 
podobną wygłosiło. W  roku 1881 badacz 
rossyjski E. Metschnikoff zwrócił uwagę 
na pokrewieństwo Balanoglossusa ze szkar- 
łupniami (Echinodermata). Dla zrozumie
nia myśli Metschnikowa musimy sobie przy
pomnieć kilka faktów, dotyczących organi- 
zacyi szkarłupni. Otóż, szkarłupnie, do 
których należą jeże morskie, gw iazdy mor
skie i t. p., mają budowę promienistą. P ro- 
mienistość ta przejaw ia się nietylko w ze
wnętrznej postaci ciała (co osobliwie widać 
u gw iazdy), lecz i w budowie wewnętrznej; 
organy bowiem trawienia, krążenia, nerwo
we i rozrodcze zdradzają budowę promie
nistą, przyczem pewne organy lub części 
ich ułożone są w kierunku promieni ciała, 
inne zaś w  kierunku t. zw. międzypromieni 
(ułożonych naprzemian pomiędzy każdemi 
dwoma sąsiedniemi promieniami). Szcze
gólną właściwość szkarłupni stanowi skóra, 
obfitująca w wapienne części, które albo 
są rosproszone, lub też tworzą blaszki i ta- 
felk i, łączące się w większe pancerze lub 
jednociągłe skorupy podskórne (np. u je 
żów  morskich). Naj charakterystyczniej -
szym atoli organem szkarłupni jest t. zw. 
układ wodny. Otóż, na skórze ich znajdu

je  się w-pewnem miejscu otwór, wiodący 
do kanału (t. zw. kanału kamiennego), któ
ry otwiera się do kolistej nakształt pier
ścienia zamkniętej rurki. Z  tej ostatniej 
wychodzi w kierunku promienistym kilka 
długich kanałów do każdego z promieni 
ciała i tam z kanałów tych biorą początek 
liczne drobne kanaliki, przenikające do 
wnętrza małych nóżek (t. zw. nóżki ambu- 
lakralne), ułożonych na spodniej stronie 
każdego promienia. W oda morska prze
nika przez otwór zewnętrzny do kanału ko
listego, stąd do kanałów promienistych

r/n

Fig. 4. A  i B  Tornaria i późniejsze stadyjum roz 
woju Balanoglossus (według Miecznikowa). Linije 
czarne oznaczają pierścienie migawek, an otwór 
odbytowy, br woreczek skrzelowy, m otwór gębowy, 
w wspólny zawi%-ek jamy ciała i układu wodnego.

i wreszcie stąd do wnętrza wyżój wspo
mnianych nóżek, które, napełniając się wo
dą, pęcznieją i wydłużają się. Gdy znów 
naodwrót woda z nóżek wychodzi i powra
ca do pozostałych części układu wodnego, 
nóżki się kurczą i skracają. Dzięki zaś tym 
skurczom, lub roskurczom nóżek, opatrzo
nych na wierzchołkach przyssawkami (słu- 
żącemi do czepiania się obcych ciał) szkar
łupnie mogą pełzać po powierzchni różnych 
drzedmiotów podwodnych. Oto w krót
kich słowach układ wodny szkarłupni. Ca
ły ten układ wodny rozw ija się u larwy 
w postaci woreczka nieparzystego, stano
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w iącego wypuklinę ścianki listka^wewnę- 
trznego i  wkrótce po oddzieleniu się od tój 
ostatniój, otwiera się samodzielnem ujściem 
na zewnątrz (przyszły otwór zewnętrzny 
układu wodnego); woreczek ten później do
piero przeobraża się w układ wodny o bu
dow ie promienistej, w łaściwy szkarłupniom 
dorosłym. Przypom nijm y sobie teraz, że 
i u larw y Balanoglossusa, zwanej tornaryją, 
powstaje z listka wewnętrznego nieparzy
sta wypuklina, która przenika do wnętrza 
przyszłego ryjka i tam tw orzy jamę jego  
i wewnętrzne wysłanie; jama tój wypukliny 
wcześnie bardzo otw iera się na zewnątrz 
samodzielnem ujściem, ujście to stanowi 
właśnie ów  otworek, który opisaliśmy u do
rosłego Balanoglossusa u podstawy ryjka 
i który prowadzi, ja k  pamiętamy, do wnę
trza jam y ry jkow ej. T o  uderzające rze
czywiście podobieństwo rozw oju  układu 
wodnego szkarłupni i jam y ry jkow ej Bala
noglossusa naprowadziło Metschnikowa na 
myśl o wzajemnej hom ologii tych tworów. 
Innemi słowy, badacz ten, ja k  i n iektórzy 
inni po nim w idzieli w ry jku  Balanoglos
susa i je g o  jamie, otw ierającej się na zew 
nątrz, szczątek układu wodnego szkarłupni, 
jakby jedyną pozostałą po szkarłupniach 
nóżkę ambulakralną. Metschnikow upa
tryw ał także znaczne podobieństwo pomię
dzy larwą tornaryją i larwami szkarłupni; 
podobieństwo to jest jednak tylko pozorne, 
a bezwarunkowo Tornaria ma daleko w ię
cej wspólnych cech budowy z larwą roba
ków obrączkowych (t. zw . Trochosfera), 
aniżeli z larwami szkarłupni. W  stanie do
rosłym jeszcze większa istnieje przepaść 
pomiędzy Balanoglossusem i szkarłupniami; 
pierwszy nie zdradza śladu budowy pro
mienistej, właściwej ostatnim, w skórze j e 
go niema szkieletu wapiennego, tak cha
rakterystycznego dla szkarłupni i t. p. M yśl 
zatem Metschnikowa połączenia szkarłupni 
i jelitodysznych w jednę grupę naturalną, 
w  jeden typ „Am bulacraria” , musiała z ko
nieczności upaść.

W  ostatnich wreszcie czasach, dzięki 
świetnym poszukiwaniom Kohlera, Bateso- 
na i innych, zwrócono uwagę na pokre
wieństwo Balanoglossusa z kręgowem i, ści
ślej mówiąc z t. zw . strunowcami (Chor- 
deta), do których zaliczamy osłonicę, lance- ‘

tnika i wszystkie właściwe kręgowce. P rzy 
pomnijmy sobie takie fakty, jak  obecność 
zaczątkowej struny grzbietowej u Balano
glossusa, a dalej woreczków skrzelowych 
w przedniej części kanału pokarmowego, 
rowka, odpowiadającego położeniem swem 
endostylowi lancetnika, ośrodka nerwowe
go na grzbiecie w postaci rurki (p rzyna j
mniej u niektórych gatunków Balanoglos
susa), otwierającej się niekiedy na zew 
nątrz —  a łatwo ocenimy pokrewieństwo 
Balanoglossusa z niższemi strunowcami. 
Pew ne właściwości rozwoju również za tem 
przemawiają, a zwłaszcza tworzenie się ja 
my ciała z kilku par bocznych wypuklin 
zarodkowego kanału pokarmowego; u lan
cetnika bowiem jama ciała w ten sam 
powstaje sposób (ty lko ilość tych wypuklin 
jest tu, t. j.  u lacetnika, znacznie większa, 
niż u Balanoglossusa).

Z  wszystkiego, cośmy wyżej pow iedzieli, 
daje się wyprowadzić wniosek, że je lito - 
dyszne (Enteropneusta) stanowią w ukła
dzie grupę samodzielną, lecz najbardziej 
zbliżają się do niższych strunowców, mia
nowicie do osłonie i lancetnika, że w  sze
regu naturalnym zw ierząt zajmują zatem 
miejsce stosunkowo bardzo wysokie. Po
krewieństwo ich ze strunowcami nie jest 
jeszcze dziś dowiedzionem, ale na zasadzie 
dotychczasowćj naszej znajomości budowy 
i rozwoju Balanoglossusa, pokrewieństwo 
grup tych jest bardzo prawdopodobnem, 
Jelitodyszne przedstawiają więc zapewne 
ogniwo przejściowe od wyższych robaków 
(obrączkowych) do niższych strunowców.

D r  Józef Nussbaum.

ODEZWA.

Kom itet V I Zjazdu przyrodników i lekarzy pol
skich, mającego odbyć się w Krakowie w dniach 
16—21 Lipca 1891 roku, powziął myśl utworzenia 
specyjalnej sekcyi psychologicznej. Myśl ta sama 
przez się wypływa z motywów tak teoretycznych, 
jak praktycznych. Nowoczesny rozwój psychologii 
postawił ją  niewątpliwie w rzędzie nauk przyro
dniczych i ujawnił węzły nierozerwane, które ją
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wiążą z bijologiją (psychologija porównawcza), fizy- 
jologiją (psychofizyjologija) i fizyką (psychofizy- 
ka i teoryja zmysłów). Wszystkie mniej lub wię
cej ścisłe hipotezy psychologiczne, a także metody 
w badaniach psychologicznych stosowane są bes- 
pośrednio oparte na tych naukach. I tak samo 
odwrotnie: fizyjolog układu nerwowego nie może 
się obyć bez psychologii; psychijatra przedewszy- 
stkiem musi się opierać na psychopatologii, która 
jest tylko dyscypliną psychologiczną; terapeuta na
wet musi baczyć na czynniki psychiczne i rolę 
ich w sprawach chorobuych. Poza tem psycholo
gija przez pośrednictwo teoryi poznania pozostaje 
ze wszystkiemi naukami, niewyłączając matematy
ki, w stosunku oczywistym.

Ma ona wszakże drugie jeszcze oblicze, którem 
się z natury swojej zwraca ku całemu szeregowi 
innych nauk, t. zw. nauk duchowych. Jak bijo- 
logija. fizyjologija i fizyka mają wobec psychologii 
znaczenie przeważnie pomocnicze, tak przeciwnie, 
wobec wszystkich nauk, które badają duchowe ży
cie i twórczość cywilizacyjną człowieka (antropo- 
logija, etnopsychologija, etyka, estetyka) psycho
logija z kolei występuje w roli organu pomocni
czego i nawet podstawowego. Tym  sposobem zaj
muje ona stanowisko centralne w ogólnym syste
mie wiedzy, stanowisko ogniwa, spajającego dwa 
wielkie i odrębne szeregi nauk. Zarówno świat 
materyjalny, jak duchowy o tyle tylko mogą być 
badane, o ile się ujawnią pod postacią jakichkol
wiek form świadomości, które są przedmiotem ba
dań psychologii.

Motywy praktyczne są niemniej ważne. Wszak 
chodzi o możliwie organiczny rozwój nauki u nas,
0 możliwe zespolenie sił w każdej specyjalności 
pracujących i świadome ustosunkowanie tych sił 
do innych fachów naukowych. Dziś żadna nauka 
nie może się pomyślnie rozwijać w odosobnieniu 
od warsztatów innych nauk. Brak samodzielnych 
studyjów psychologicznych u nas, niewątpliwie 
w znacznym stopniu jest przyczyną z jednej stro
ny zupełnej obojętności względem siebie, a często
1 zupełnego nierozumienia się wzajemnego naszych 
przyrodników i humanistów, jakkolwiek wszystkie 
nauki powinny być świadome wspólności celu, do 
którego zmierzają. Z  drugiej znów strony, w tem 
zaniechaniu niwy psychologicznej tkwi przyczyna 
zupełnego bodaj braku u nas jakiejkolwiek orygi
nalnej myśli filozoficznej i pedagogicznej. W  obec
nych warunkach filozofija, jako nauka, może się 
rozwijać tylko na gruncie mniej lub więcej rozw i
niętych nauk specyjalnych i w ich liczbie psycho
logii, nie zaś na gruncie zestawiania i restauro
wania starych systemów filozoficznych, których 
znajomość może być pomocną wielce, gdy samo
dzielny grunt filozoficzny istnieje. Co do pedago
gii, ta kroku jednego nczynić nie może bez świa
tła psychologii.

W obec tego wszystkiego byłoby rzeczą wielce 
pożądaną ażeby nieliczni psychologowie nasi z oka- 
zy i bliskiego zjazdu spotkali się i porozumieli ze 
sobą w celu nadania większej spójności usiłowa

niom swoim; skądinąd zaś niemniej pożądane jest 
porozumienie się psychologów z przedstawicielami 
nauk bijologicznych i lekarzami—z niewątpliwym 
pożytkiem dla stron obu, a więc i dla nauki. Ten 
pierwszy krok może wykazać aktywa i pasywa 
psychologii naszej, oświetlić drogę przyszłej pra
cy i zainteresować przedmiotem szersze koła. 
Lekarze (a zwłaszcza psychijatrzy) i pedagogowie 
przy dobrych chęciach niewątpliwie mogą się sku
tecznie przyczynić do poparcia tej sprawy, tak 
ważnej dla interesów naszej nauki i oświaty. To 
też, powołując się na wyżej wyłuszczone względy, 
komitet Zjazdu uprasza wszystkich pracujących 
u nas na niwie psychologicznej albo w dziedzi
nach z nią styczność mających, ażeby się zechcieli 
referatami i udziałem swoim przyłożyć do pomyśl
niejszego urzeczywistnienia myśli pierwszej sekcyi 
psychologicznej przy V I  Zjeździe przyrodników i le
karzy.

Brak wszelkich w tym względzie tradycyj u nas, 
a zarazem niemożność przewidzenia, ile u nas sił 
psychologicznych i z czem wystąpić mogą, utru
dniają zadanie wytknięcia jakiegoś określonego 
programu zamierzonych prac sekcyi. Być mo
że więcej tu trzeba rachować na nieprzewidziane 
referaty i kweBtyje, niż na możność zadawalają
cego wyczerpania jakiegokolwiek zgóry wytknię
tego programu. W  każdym jednak razie wytycz
ne punkty możliwych zajęć sekcyi psychologicz
nej widnieją już z powyższego i mogą być ujęte 
w następującym programie:

I. Psychologija teoretyczna:

a) referaty z psychofizyjologii;
b) ręferaty z psychefizyki;
c ) referaty z psychologii porównawczej;
d) referaty z etnopsychologii (Volkerpsycholo- 

gie);
e) referaty z psychopatologii (ze stanowiska teo

retycznego).

I I .  Psychologija stosowana:

a) referaty z zakresu zastosowań psychologii do 
celów pedagogicznych;

b) referaty o stanie psychologii w szkołach i uży
wanych podręczników.

I I I .  Kwestyja dotychczasowego u nas stanu i roz
woju psychologii.

Prof. N . Cybulski.

Tematy do sekcyi psychologicznej upraszam 
przesyłać pod moim adresem: Kraków, Szczepań
ska, 11.

SPRAWOZDANIA.

Roman Gutwiński. O pionowem rossiedleniu glo
nów jeziora Bajkalskiego (Kosmos, zeszyt X —X I I ,  
1890, str. 498 i nast.).
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Rosprawkę niniejszą napisał p. G. na podstawie 
materyjału wodorostów, otrzymanych od znako
mitego naszego badacza Sybiru profesora B. D y
bowskiego, który zebrał go w rozmaitych głę
bokościach jeziora Bajkału (jako osad i namuł ha 
dnie), jakoteż w jego części południowo - zacho
dniej, zwanej jeziorkiem 1’achabiczą, a oprócz te 
go w  gorących źródłach Bauny koło Bolszerecka 
na Kamczatce.

Naprzód opisuje p. G. na podstawie podróży po 
Sybirze G. Raddego, jakoteż opowiadania profeso
ra Dybowskiego stosunki wodoznawcze Bajkału, j e 
go położenie, otaczające góry, ciepłotę, głębokość 
i rozmiary (m yli się jednak, o ile m i się zdaje, 
twierdząc, że jezioro to jest największem ze słod
kowodnych w starym świecie, gdyż jeziora A fryk i 
środkowej jak  Dkerewe (zwane po angielsku W ik- 
toryja-Nyanza) i Tanganiika, a może i Nyassa, są 
o w iele większe od Bajkału), poczejn skreśla w ogól
nych zarysach roślinność pobrzeży jeziora i wód 
do niego uchodzących i wylicza pewną ilość wo
dorostów (samych okrzemek), żyjących w różnych 
jego głębokościach. Z wyliczenia tego widzimy, 
że do głębokości 10 metrów żyje 48 gat., do 50 m 
żyje 17 gat., do 200 m— 4 gat., do 600 m—4 gat., 
a do tysiąca metrów— 5 gatunków okrzemek. Na
stępnie autor zastanawia się nad bogactwem wo
dorostów jeziorka Pachabiczy, posiadającem 57 ga
tunków tychże, nieznalezionych w samym Baj
kale, co się równa 2/3 wszystkich wodorostów baj
kalskich. Wszystkie te okrzemki wymienia autor 
przy końcu rosprawki.

Jako zapatrywanie swoje muszę tu zaznaczyć, 
że cała praca p. Gutwińskiego może mieć tylko 
znaczenie jako spis gatunków z danej miejscowo
ści, o pionowem rossiedleniu tych ostatnich w B aj
kale właściwie nic ona nie mówi, gdyż autor oparł 
się na zupełnie błędnej podstawie, jeśli wyprowa
dzał swoje wnioski co do tego z nielicznych obu
marłych okrzemek, uniesionych z pobrzeży jeziora 
przez fale i zatopionych w jego głębiach. Że 
okrzemki znalezione w mule głębi Bajkału dosta
ły się tam tylko tym przypadkowym sposobem, 
tego najlepszym dowodem może być ta okolicz
ność, że wszystkie z tych głębi wyliczone gatunki 
są najpospolitszemi nawet u samej wód powierz
chni i to nietylko w jeziorze opisywanem przez 
autora, ale wogóle wszędzie. Gatunki te więc ja 
ko najszerzej tam rospostarte przedstawiały też 
panu G. najwięcej widoków do odszukania siebie- 
w  najrozmaitszych głębiach jeziora. Przy mate- 
ryjale o wiele obfitszym zapewne pozwoliłaby się 
odszukać na odpowiednim poziomie daleko więk
sza liczba rodzajów i gatunków.

D r A . Zalewski.

A. M. Łomnicki. Owady kopalne z Borysławia 
(Kosmos, tamże).

Pod tym nagłówkiem podaje p. Łomnicki tym
czasową wiadomość o owadach (głównie chrząsz

czach i pluskwiakach) znalezionych w warstwach 
wosku ziemnego (ozokerytu) w Borysławiu przez 
p Gąsiorowskiego, inżyniera górniczego, który od
powiedni materyjał nadesłał do muzeum szkoły 
politechnicznej v e Lwowie. Podług pana Ł. owa
dy należą do 30 przeszło gatunków, należących 
do chrząszczy wodnych i pluskwiaków błotnych 
Pan Ł  zamyśla szczegółowo opracować otrzymany 
materyjał, a tymczasem podaje wiadomość, że 
większa część gatunków różni się stanowczo od 
dzisiejszych i że warstwy je zawierające należą 
zapewne do górnego miocenu.

D r A. Zalewski.

Wiadomości bibliograficzne.

— as. Prof. Dr Eduard Strasburger. Ueber den 
Bau nnd die Yorrichtungen der Leitungsbahnen 
in den Pflanzen. Mit 5 litographischen Tafeln und 
17 Abbildungen im Text. Jena, 1891, str. 1000.

W e wstępie do swego bardzo obszernego dzieła 
autor mówi o znaczeniu i zadaniach morfologii 
i fizyjologii roślin, wykazując powody, dla których 
oddzielił część morfologiczną swej wyczerpującej 
pracy od fizyjologicznej.

Następnie opisuje autor specyjalne swoje bada
nia nad budową mikroskopową roślin nagonasien- 
nych (Gymnospermeae), które prowadził na bar
dzo licznych przedstawicielach z rodziny Conife- 
rae, Gnetaceae i Cyuadeae; dalej podaje badania 
nad budową mikroskopową roślin pokrytonasien- 
nych (Angiospermeae) na przedstawicielach z g ro 
mady dwuliściennych (Dicotyledoneae) i jednoli- 
ściennych (Monocotyledoneae). Wszędzie autor 
zwracał szczególną uwagę na budowę tych części 
łodygi, liści i korzeni, w których znajdują się 
tkanki przeprowadzające soki w  roślinie, a zatem 
na część drzewną, łykową, promienie rdzeniowe 
i t. p.

Przechodzi dalej autor do budowy roślin zaro
dnikowych (Cryptogamae), do skrzypów, paproci, 
widłaków, mchów i w końcu zestawia wyniki swych 
ścisłych badań nad budową mikroskopową rozmai
tych roślin. Mówi dalej o wiązkach naczyniowych 
i ich udziale we wzrastaniu pnia i korzeni, o dłu
gości i szerokości naczyń. W ogóle budowa mikro
skopowa roślin zajmuje połowę dzieła. Druga po
łowa pracy jest poświęcona badaniom fizyjologicz- 
nym; rospoczynając od wykazania znaczenia pier
ścieni kory i drzewa dla przeprowadzenia wody 
w pniu, Strasburger przechodzi dalej do zbadania 
przyczyn wznoszenia się wody w roślinie. Rospa- 
truje drogi, któremi wznoszą się w roślinie ros- 
twory soli i substancyj barwnych, mówi dalej o ru
chach wody w roślinach, o szybkości wznoszenia 
się wody wewnątrz tkanek, o ograniczeniu prze
biegu wody przez pierścienie roczne, o wpływie
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nacięć, ściskania i  zginania na ruchy wody i ko
lejno opisuje ścisłe i szczegółowe swoje badania, 
wykazujące dokładnie drogi, po których płyną so
ki w roślinach. Dzieło prof. Strasburgera rosstrzy- 
ga wiele wątpliwości, wyjaśnia rozmaite ciemne 
kwestyje, odnoszące się do fizyjologii krążenia so
ków u roślin i jest bardzo szacownym nabytkiem 
dla specyjalnej literatury botanicznej.

— sd. Emmanuel Kant. Premiers principes me- 
taphysiąues de la science de la naturę, traduits 
pour la premifere fois en franęais par Ch. Andler 
et Ed. Chavannes. Paryż, 8-ka. Cena 4 fr. 50.

Ważna rosprawa Kanta „Metaphysische Anfangs- 
grunde des Naturwissenschaft“ , w której znajdu
jemy między innemi określone poraź pierwszy za
danie foronomii, ogłoszona w roku 1786, po 105 
latach doczekała się przekładu na język francuski. 
Tłumacze poprzedzili przekład obszernym wstę
pem o filozofii natury u Kanta.

—  sd. Encyclopaedie der Wissenschaften. Hand- 
buoh der Physik, achte Lieferung. Wrocław, 
1891, 8-ka wielka, str. 96. Cena 3 marki.

Niniejszy zeszyt wielkiego wydawnictwa zawiera 
część drugiego tomu fizyki, mającego objąć w y
kład optyki. Znajdujemy tu bardzo dobrze i w y
czerpująco skreślone następujące artykuły: Pręd
kość światła, przez prof. dra F. Auerbacha; Opty
ka gieometryczna, przez dra S. Czapskiego oraz 
pióra tego ostatniego trzy następujące rosprawy: 
Teoryja odwzorowania optycznego, Realizacyja od
wzorowania optycznego, Sztuczne rosszerzenie gra
nic odwzorowania.

Wszystkie artykuły przedstawiają najnowszy 
stan wiedzy, uwzględniają rozwój historyczny teo- 
ryj naukowych i zawierają wskazówki b ib liogra 
ficzne, odnoszące się do literatury przedmiotu.

K R G N f K A  H A Ł f K G W A *

— mfl. Fermenty w moczu. Na zasadzie licznych 
zarówno przez siebie, jak i przez innych uczonych 
dokonanych badań, p. Griitzner omawia los fer
mentów w organizmie, mianowicie sposób, w jaki 
fermenty po spełnieniu swego zadania nanowo zo
stają użyte, zniszczone lub wydzielone. W  warun
kach normalnych, fizyjologicznych, zaledwie bardzo 
nieznaczna ilość wolnych fermentów dostaje się 
dp ogólnego obiegu krwi. Jeśli choćby małe ilo
ści unikają zniszczenia, lub z jakiegolwiek powo
du przechodzą do soków ciała, to nader szybko 
wydzielają się w moczu. Jestto w samej rzeczy 
niezbędne urządzenie, według nowszych bowiem 
poszukiwań fermenty są truciznami, psują krew

[ i wywołują w niej zmiany chemiczne. „Należą 
więc one do owych licznych trucizn, goszczących 
w ciele naszem, lecz nieszkodzących nam,' ponie
waż albo są uwięzione, podobnie jak trująca he
moglobina w ciałkach krwi i fermenty w gruczo
łach, albo też, wydzieliwszy się w małych ilo 
ściach, natychmiast opuszczają ciało, jak rozmaite 
wydaliny*'. (Schmidts Jahrb. d. ges. Med.).

— mfl. Drożdże wydzielające siarkowodór. Pan
Crouzel otrzymuje te drożdże, umieszczając nieco 
Saccharomyces cereyisiae lub Saccharomyces eli- 
psoideus w 250 g wody dystylowanej, dodając 20 g 
grubo sproszkowanego, twardego, suchego gipsu 
i pozostawiając tę mięszaninę przy 30—40°. W  tych 
warunkach szybko zachodzi przemiana drożdży 
przy żywem wydzielania się siarkowodoru. W  wo
dzie dystylowanej, zawierającój czysty siarczan 
wapnia lub siarczan sodu, ferment pozostaje nie
czynny. W  pierwszym przeto wypadku komórki 
drożdży używają do swego rozwoju żelaza i fos
foranów zawartych w gipsie, podczas gdy w dru
gim nie są w stanie żyć kosztem czystych siar- 
czanów i giną. Gips czernieje wskutek tworzenia 
się siarku żelaza, jednocześnie powstaje siarek wa
pnia i wydziela się siarkowodór. Jeśli dodać do 
gipsu siarczanu miedzi, to działalność życiowa 
drożdży wytwarzających siarkowodór zostaje przer
wana. Ten nowy gatunek drożdży przedstawia 
śluzowatą masę, składającą się, jak wskazuje 
mikroskop, z okrągławych, przezroczystych, o ró
wnej pomiędzy sobą wielkości, komórek, prążko
wanych podłużnie i poprzecznie. (Chem, Ztg).

—  mfl. Trawienie białka. P. A. Stutzer starał 
się zbadać, czy i w jakim stopniu kwasy organi
czne (mleczny, octowy, masłowy i t. d.) są w sta
nie zastąpić kwas solny przy trawieniu ciał b iał
kowych. Okazało się, że kwasy: mleczny, jabłko
wy, winny i cytrynowy bardzo sprzyjają trawie
niu; bardzo małe w tym względzie znaczenie przy
pada kwasowi octowemu, bardzo zaś znaczne kwa
sowi mrówkowemu.

Tenże badacz przekonał się, że zgodnie z przy
puszczeniami niektórych autorów sól kuchenna 
w bardzo znacznym stopniu sprzyja trawieniu, 
zwłaszcza przy stosunkowo słabej zawartości kwa
su w błonie śluzowej żołądka. (Chem. Z tg\  .

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  stpr. Agitacyja w celu zaprowadzenia systemu 
dziesiętnego miar, wag i monet w Anglii, zdaje się, 
weszła w ostatnich czasach na bardziej praktycz
ną drogę. Pod przewodnictwem Sir Henryka Roa- 
coe na jednem z posiedzeń Society of Arts miał
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w tyra przedmiocie odczyt J. E  Dowson. W yka
zał on, że od roku 1862 nie podejmowano ani ra
zu rządowych badań w tej dziedzinie i że ze spra
wozdań konsulów okazuje sig, że Anglija w w iel
kiej walce konkurencyjnej, handlowej i produk
cyjnej wszystkich państw europejskich podczas 
ostatnich lat 20 niejednokrotnie dotkliwe poniosła 
straty z powodu kłopotliwości, jakie pooiaga za so
bą, przestarzały i często zupełnie niezrozumiały 
układ miar i wag w Indyjach zaczęto się już krzą
tać około wprowadzenia układu dziesigtnego a sko
ro to nastąpi — w  ich ślady pójdą Australija, 
Kanada i inne kolonije. Że Anglija  musi wresz
cie liczyć się z tem, wykazuje statystyka „Board 
o f Trade“ , z której się okazuje, że obecnie już 
więcej niż 60 procent wywozu i wwozu uskutecz

nia się według układu dziesiętnego. Wszystkie 
prawie izby handlowe angielskie są, za reformą, 
nad której wprowadzeniem obradować ma nowa 
król. komisyja.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

WP. K. w Lublinie. A. Witkowskiego — Wiadomo
ści z gieografii fizycznej, T . Huxleya — Fizyjogra- 
fija, przekład polski, J. D. Dany— Podręcznik gieo- 
logii, w zastosowaniu do przyrody krajowej prze
robiony przez Siemiradzkiego.

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 8 do 14 Kwietnia 1891 r.

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

'§
Barometr

700 mm -f- Temperatura w st. C.
'CO
j&> Kierunek wiatru

Suma

opadu
Q 7 r. 1 P- 9 w. ? r v 1 p. 9 w. Najw. Najn. 1?

8 Ś. 49,3 49,4 50,5 3,9 7.8 5,0 7,9 1,8 68 ES20 ESS0.ES20 0,0
9 C. 52,0 52 4 53,9 39 6,4 4,6 6.6 3,6 71 ES20.E20,E20 0,2

10 t>. 55,1 54,3 53,2 2,6 6.0 3,9 6,5 2,3 68 E® E20 E 5 0.3
11 S. 50,3 48,6 45.9 4,1 4,0 1,6 5,3 1,2 85 E 20,E20 E2° 1,5
12 N. 396 39,3 42,4 0,6 2,4 2,4 4.2 0,3 95 NE5 NE3 WS< 49
13 P. 46,1 47.6 49,5 2,8 6,6 4.8 7,0 24 81 SW* 8W 4,SW3 0.5
14 W. 50,6 50,2 50,5 7,2 11,4 9,8 11,8 2,9 56 S2S W I,ES1 0,0

D w a g i.

Wich., chw. b. gwałt. 
Wich., pop. d. z przerw. 
Wicher
Wich. od poł. d., w. ze śn 
W n. d. i śn., w. d. z przer. 
R. d ,pop. d. niezn. i kr. 
Dz. pogodny

Średnia 49,1 4,8 75 7,4 mm

UW AG I. 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.

T R E Ś Ć .  Stepy Kalmuckie, przez J. Paczoskiego. —  O winie z różnych owoców i ziarn zbożowych, 

napisał Kazimierz Dembowski, inż.-technolog. — Co wiemy o istocie pierwiastków chemicznych, przez 

Maksymilijana Flauma. — Balanoglossus, budowa jego i  stanowisko systematyczne w świetle nowszych 

badań. (Szkic anatomo - porównawczy), napisał dr Józef Nussbaum. —  Odezwa. — Sprawozdania. — 

Wiadomości bibliograficzne. — Kronika naukowa. — Wiadomości bieżące. — Odpowiedzi Redakcyi. —

Buletyn meteorologiczny.

Wydawca A. Ślósarski. Redaktor Br. Znatowicz.

R03B0JieH0 IJeH3ypoio. BapmaBa, 5 A n p t ia  1891 r. Druk Emila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna, f i  26.


