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GDZIE I KIEDY P O W S T A Ł Y

ROŚLINY DWULIŚCIENNE?

Badania roślin kopalnych, zagrzebanych 
w  rozmaitego wieku pokładach ziemi w y 
jaśniają, rozmaite ciemne lub sporne kwe- 
styje botaniczne. Zależnie od stanowiska, 
z którego je  badamy, dostarczają one mate
ryjału dla systematyki lub gieografii, ana
tomii lub fizyjo logii roślin, bez nich wresz
cie wszelkie pokuszenie się o wykreślenie 
drzewa gienealogicznego świata roślinnego 
pozostanie bezowocne.

Próbowano do niedawna wytłumaczyć 
różnice w  roślinności różnych okolic ziemi 
samym wpływem  klimatu. Ostatnim w y
razem tego kierunku gieografii roślin jest 
znakomite zresztą dzieło Griesebacha „V e- 
getation der E rde” . Metoda ta napotkała 
jednak na tyle trudności, niedających się 
usunąć i popadła w tak liczne sprzeczności, 
że ustąpić musiała metodzie paleontologicz
nej, której twórcami byli Asa Gray w A m e
ryce, De Candolle we Francyi, Unger

w Niemczech. Z chwilą, gdy poznaliśmy 
roślinność jakiegoś kraju w ubiegłych w ie
kach, lub dawnych formacyjach gieologicz- 
nych, poznajemy zarazem dlaczego taka, 
a nie inna flora pokrywa go obecnie; pozna
jem y w obecnej florze ostatnie ogniwo ni
gdy nieprzerwanego łańcucha ciągłych 
zmian, jakim  roślinność zawsze ulegała.

Im  dalej cofamy się myślą w  przeszłość, 
tembardziej nam obce napotykamy flory, 
aż wreszcie dosięgamy okresu, w którym 
na ziemi brakło roślin, brakło i życia. R oz
legły peryjod czasu od owej martwej epoki 
aż po dzień obecny dzielą gieologowie, na, 
podstawie zmian w  faunach i florach w yga
słych, na trzy wielkie peryjody, t . j .  naj
starszy: paleozoiczny, średni: mezozoiczny 
i młody: cenozoiczny. Zaś w każdym z tych 
peryjodów odróżniają jeszcze mniej lub 
więcej rozległe okresy czasu pod nazwą for- 
macyj gieologicznych. Przegląd tych for- 
macyj podaję na załączonej tabelce głównie 
dlatego, aby na niej uwydatnić, że paleo
botanicy nie zgadzają się z paleozoologami, 
co do podziału formacyj gieologicznych na 
peryjody gieologiczne, a nie zgadzają dla
tego, że zasadnicze zmiany we florze, a więc 
takie zmiany, które decydują o powstaniu



258 WSZECHŚWIAT. Nr 17.

nowój form acyi lub peryjoilu  zachodzą sta
le wcześniej, aniżeli zmiany w  świecie zw ie
rzęcym. T o  znaczy, że peryjody lub for- 
macyje gieologiczne tworzone ze względu 
na roślinność, rospoczynają się zawsze 
wcześniej, aniżeli form acyje lub peryjody 
tworzone ze względu na świat zw ierzęcy. 
W ykazu je  to załączona tabelka, podająca 
spis formacyj od najmłodszych do najstar

szych.

Peryjody 
w świecie ro

ślinnym
Formacyje

Peryjody 
w świecie zwie

rzęcym

cenozoiczny 1

mezczoiczny

1 4. Krea

!5. jurae 
6. tryja 
7 a góra

1. obecna
2. d y lu w ija ln a  ^cenozoiczny
3. trzeciorzędowa )
4. kredowa j

rasowa ^ mezozoiczny
jasowa j

7b dolno } p erm8kaj 
8. węglowa 

paleozoiczny 1 9 . d ew o ń sk a  /paleozoiczny

110. sylurska 
ł 11. kambryjska

N ie tutaj miejsce wyjaśniać, czem się róż
niła roślinność ziem i w  trzech wspomnia
nych peryjodach, dla przypomnienia wspo
mnę jedyn ie, że na peryjod paleozoiczny 
przypada najw iększy rozwój paprotników 
(Pteridophyta ), na peryjod mezozoiczny 
rozwój roślin, nagonasiennych a w ięc sa
gowców  i drzew  iglastych, na peryjod ce
nozoiczny wreszcie rozwój roślin dwu- i je - 
dnoliściennych, których w  peryjodach star
szych zupełnie brakowało.

K w esty ja, kiedy i gdzie w ytw orzy ły  się 
rośliny-okrytonasienne, a w ięc jedno- i dwu
liścienne, które rodziny tych roślin są naj
starsze, przedstawia i dziś jeszcze pewne 
punkty sporne, została jednak dzięki bada
niom kilku lat ostatnich tak dalece roz ja 
śniona, że zasługuje na bliższe poznanie.

W  epoce jurajskiej roślin okrytonasien
nych na ziem i jeszcze nie było. Monotonna 
ówczesna flora składała się z bardzo licz
nych drzew  szpilkowych, sagowców, licz
nych paproci i niew ielu skrzypów. Takie 
flory jurajskie znamy np. z okolic K rak o 
wa, znamy je  nadto ze wschodniego w ybrze
ża A n g lii, Szpicbergu, Syberyi, Japonii, In- 
dyj przedgangesowych. Świadczą one o w iel

kiej jednostajności klimatu owej epoki. Pa 
procie drzewiaste lub sagowce wielokształ
tne, które do wzrostu wymagały bez wątpienia 
temperatury zwrotnikowej, rosły zarówno 
w  pobliżu bieguna na Szpicbergu, jak  w po
bliżu równika w Indyjach, ja k  i w okolicy 
K rzeszow ic koło K i-akowa.

W  bespośrednio następnej epoce, to jest 
w formacyi kredowej, zaszła w  roślinności 
ziemi najbardziej doniosła zmiana. Zna
my już obecnie kopalne flory kredowe z roz
maitych chwil tej formacyi i z rozlicznych 
punktów ziemi. Z naj dolni ej szego, najstar
szego piętra tejże formacyi, z t. zw. iłów 
weldeńskich A n g lii i N iem iec flora kopalna 
nie różni się w iele od jurajskiej. Inne skła
dały ją  wprawdzie gatunki, ale te same 
zwykle rodzaje paproci, sagowców i drzew 
szpilkowych. W  jeszcze młodszej florze 
karpackiej łupków wernsdorfskich roślin 
dwuliściennych wcale niema. Natomiast 
w  bespośrednio następującej epoce ceno- 
mańskiej na M orawie, w Czechach, Gren- 
landyi i Am eryce północnej napotykamy 
florę stanowczo od poprzednich różną. P a 
procie, sagowce i drzewa iglaste ustępują 
co do ilości gatunków i okazów, natomiast 
większość roślin ówczesnych należy do ro
ślin dwuliściennych, obok których lubo 
rzadko napotykamy nieliczne jednoliścienne 
np. palmy. Zwłaszcza pouczająca jest flora 
cenomańska Czech, opracowana przez p. Y e -  
lenowskiego w Pradze.

Czeska flora kredowa składa się z bardzo 
różnych roślin. Obok paproci zw rotn iko
wych, sagowców i roślin iglastych, występują, 
w niej bardzo liczne rośliny dwuliścienne 
i nieliczne jednoliścienne. A  mianowicie 
rośliny dwuliścienne z grup najrozm ait
szych; obok takich roślin, którym  pokrewne 
i dziś żyją  w  Czechach, rosły inne z rodza
jó w  dziś tylko między zwrotnikami ży ją 
cych i inne jeszcze rodzaje, zupełnie ju ż 
wymarłe. Przedstawicielam i ostatniej gru
py są pospolite prawie w każdej florze kre
dowej kredneryje (Credneria), do których 
żadna dziś żyjąca roślina nie jest choćby 
nieco podobna- Obok nich rosły wtedy ga
tunki topoli, kasztana, dębu, buku, płatana, 
bluszczu i innych dziś w Europie zw ycza j
nych roślin obok rozlicznych fig, gatunków 
drzewa chlebowego (Artocarpus) lub palm
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a w ięc roślin dziś przeważnie lub wyłącznie 
zwrotnikowych.

"Występowanie rozmaitych typów  roślin
nych we florze kredowej Czech lub Grren- 
landyi jest następstwem niewyróżnienia ich 
jeszcze na grupy, wymagające odmiennych 
warunków klimatycznych. Dopiero w epo
kach późniejszych rozdzieliły się rośliny na 
grupy przystosowane do rozmaitych warun
ków klimatycznych. Jedne z nich dotrwały 
bez w ielkiej zmiany na miejscu, mimo obni
żenia się temperatury, inne wskutek tego 
obniżenia skazane zostały na wymarcie lub 
cofnięcie się w  okolice bliższe równika.

Zadziwia jednak niemało obecność we 
florze kredowćj Czech roślin z bardzo wielu 
znakomicie różniących się rodzin okrytona
siennych, a zarazem brak typów archaicz
nych, pośrednich, niewyraźnych, łączących 
w sobie cechy wielu innych, jakich to roślin 
należałoby się w  myśl prawa stopniowego 
rozwoju ustrojów roślinnych spodziewać 
w  pierwotnej florze dwuliściennej. Zamiast 
takich archaicznych typów napotykamy flo
rę w ogólnych zarysach do obecnej bardzo 
zbliżoną. Typów  pierwotnych brak, są ty l
ko pochodne.

Ta  okoliczność wyzyskiwana przez j e 
dnych do zwalczania teoryi rozwoju D ar
wina, skłoniła innych do przypuszczenia, że 
europejska lub grenlandzka flora kredowa 
nie jest pierwotną, na miejscu wytworzoną, 
ale składa się z takich roślin, które z jaw iły  
się w  innój, nieznanej okolicy, kolejno ros- 
szerzały dalej, a równocześnie wyróżniały 
coraz bardziej. P rzy  tem ginęły najmniej 
przystosowane do otoczenia form y pierwo
tne, do Europy zaś doszły jedynie typy po
chodne. Przypuszczenie to stało się im
pulsem do rozleglejszych poszukiwań, po
tw ierdziło wkrótce jego  słuszność odkrycie 
szczątków topoli w dolno-kredowych war
stwach Grenlandyi przez Heera, kilku bar
dziej pierwotnych roślin dwuliściennych 
w  dolno-kredowej florze Portugalii (Sapor- 
ta) i w  takichże warstwach Kanady (Daw- 
son), gdy tymczasem rozeszła się wieść 
o znalezieniu w Am eryce północnej najstar
szej flory dwuliściennej, zawierającej takie 
właśnie pierwotne rośliny dwuliścienne, ja 
kich szukano, flory łączącej w  sobie zna
miona i gatunki roślinne epoki jurasowej

i kredowej, zaś co do czasu powstania przy
padającej na najstarsze piętro epoki kredo
w ej, na granicę tejże z formacyją jurasową. 
Tymczasowe notatki L . W arda (1888), F. 
H . Knowltona (1889) i O. Feistmantla 
(1889) rozbudziły niemałą ciekawość, a ob
szernej monografii tej flory, którój opraco
waniem zajął się zasłużony paleobotanik 
W . Fontaine, wyczekiwano z n iecierpliwo
ścią. W yszła ona niedawno p. t. „The Po- 
tomac or younger mesozoic flora by W . M. 
Fontaine” jako olbrzym ie dzieło, w którem 
jest opisanych 365 roślin kopalnych, t. zw. 
formacyi Potomaku, odrysowano zaś te ro
śliny na 158 wielkich tablicach, tworzących 
oddzielny atlas.

Niema zapewne kraju, któryby dla bada
cza roślin kopalnych dostarczył liczniejsze
go materyjału, aniżeli Am eryka północna. 
M iejscowości europejskie są wprawdzie do
kładniej wyczerpane i sumienniej opraco
wane, amerykańskich jest jednak znacznie 
więcej. M . Staub w yrzekł niedawno, że 
Am eryka północna mogłaby sama dostar
czyć materyjału do paleobotaniki. Jestto 
przesada, niemniej jednak dostarczyła ona 
nieoszacowanych zdobyczy. Jedną z naj
cenniejszych jest obchodząca nas pierwotna 
flora roślin dwuliściennych.

W arstwy, zawierające wspomniane rośli
ny, nazywamy za przykładem W . J. M c Gee 
formacyją Potomaku. Znajdują się one we 
wschodniej części stanu Y irgin ia , wzdłuż 
wybrzeży rzeki Potomak, koło miast Fre- 
deriksburg i Hannower. Składają się z dwu 
piętr: dolnego, ubogiego w  rośliny dwuli
ścienne i z górnego, utworzonego z pstrych 
iłów , w którym rośliny dwuliścienne są już 
znacznie pospolitsze. W ydobyto  z tychże 
warstw florę bardzo bogatą, bo Fontaine 
opisuje w cytowanej monografii 365 gatun
ków roślin. U dzia ł różnych grup roślin
nych w tejże florze uwidoczniają następu
jące cyfry:

Skrzypa gatunków 3
Paproci „ 135
Sagowców „ 40 (lub 27)
D rzew  iglastych „ 103 (lub 116)
Nieoznaczalnych szczątków 9 
Dwuliściennych 75
Skrzypy reprezentowane są jedynie przez 

żyjący po dziś dzień rodzaj Equisetum. In 
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ne rodzaje, które nadawały znamienne ce
chy form acyjom  paleozoicznym i mezozoicz- 
nym, wyginęły. N ie odznaczają się nawet te 
skrzypy potężnemi wymiarami, jakiem i im
ponują nam skrzypy tryjasowe, owszem są 
do żyjących dziś gatunków bardzo zbliżone.

Paprocie nie zostały należycie opracowa
ne. Au tor zwracał uwagę na liście, a pomi
ja ł  owocowania, bez których nikt nie ozna
czy, do jakiej rodziny paproci jakaś z nich 
należy. O ile sądzę z rysunków, paprocie 
formacyi Potomaku bardzo mało różniły się 
od tych, które porastały n iziny polskie 
w form acyi jurajskiój, a odciśnięte w g li
nach ogniotrwałych koło Krakowa, dostar
czy ły  najpiękniejszych kopalnych okazów 
mezozoicznych. A  w ięc były przedewszy- 
stkiem nader pospolite drzewiaste cyjateje 
i diksonije, również pospolite drzewiaste 
todeje i pozbawione wzniesionego pnia dłu
gosze, z których jeden gatunek (Osmunda 
regalis) po dziś dzień ozdabia nasze bagna. 
Bardzo nielicznie rosły drzewiaste o o lbrzy
mich liściach maracyje, które w  epoce wę
g low ej dosięgły maximum swego rozwoju, 
a od tego czasu coraz bardziej giną, dziś 
zaś rosną jedyn ie w nielicznych gatunkach 
między zwrotnikami. Natomiast paproci 
zwyczajnych (Polypodiaceae), które dość są 
wszędzie pospolite, wówczas albo jeszcze 
nie było, albo znajdowały się bardzo rzad
ko. Przeciw ne tw ierdzenie Fontaina nie 
zostało niczem udowodnione.

Sagowce występują we florze Potomaku 
jedynie jako zamje, cykasów o liściach je- 
dnonerwowych brak zupełny. B y ły  to drze
wa o pniach grubych, zazwyczaj nierozga- 
łęzionych, znanych po skamienieniu pod 
nazwą Tysonia marylandica. Zupełnie po
dobne pnie znajdują się w karpackich w ar
stwach kredowych, np. koło W ie liczk i.

D rzewa iglaste występują w olbrzym iej 
liczbie gatunków i okazów. N ie  znam ża
dnej innój flory kopalnej, któraby posia
dała taką obfitość tych roślin. Oznaczenie 
rodziny, do którój one należą,połączone jest 
z powodu złego zachowania kw iatów  i owo
ców  z pewnemi trudnościami, niemniej ro
zeznajemy 11 gatunków G ingko, żyjącego 
i dziś jeszcze w jedynym  pozostałym gatun
ku w Chinach i Japonii, a znanym powsze
chnie z naszych ogrodów  (G ingko biloba).

Nadto rosły tam inne rodzaje z rodziny ci
sów, kilkanaście gatunków Sequoia, kilka 
araukaryj o szerokich liściach i liczne in
ne mniej pewnego pokrewieństwa rośliny 
iglaste.

Największą ciekawość budzą naturalnie 
rośliny okrytonasienne. Przedewszystkiem  
zanotować należy zupełny brak roślin je -  
dnoliściennych, wszystkie rośliny okryto
nasienne flory Potomaku należą do dwu
liściennych. Uzyskujem y tym sposobem 
prawie pewność dla twierdzenia, że rośliny 
jednoliścienne są pochodzenia późniejszego 
od dwuliściennych, jakkolw iek i one w y 
tw orzyły się w epoce kredowej, ale w  młod- 
szem tejże formacyi piętrze. W  piętrze 
cenomańskiem Czech i turońskiem Francyi 
rosły już palmy i to o liściach pośredniego 
kształtu między typem wachlarzowatym 
a pierzastym, na jak ie dzielą się dzisiaj ży
jące palmy.

Z  roślin dwuliściennych w formacyi P o 
tomaku znajdują się jedynie liście. K w ia 
tów i owoców brak zupełny. L iście zaś 
w przeważnej liczbie wypadków różnią się 
kształtem i unerwieniem od liści dziś żyją
cych roślin; nerwacyja jest prostsza, prost
sze są i zarysy blaszki liściowej. T e  oko
liczności obniżają niezmiernie wartość tych 
skamieniałości dla systematyka, który nie 
wie, co ma z takiemi szczątkami począć, 
nie wie, do jakich rodzin ma je  zaliczyć. 
W szak i dziś, gdybyśmy roślinność jakiój 
obcej nam okolicy znali jedynie z liści, to 
nie odważyłby się nikt śród botaników tak 
szczupły i niepewny materyjał rosklasyfi- 
kować systematycznie na rodziny i rodzaje. 
T e  same trudności, niekiedy nawet większe 
nastręcza badanie liści kopalnych, niemniej 
przeto, przy pewnym krytycyzm ie i tak 
mizerny materyjał daje się zużytkować nau
kowo.

M ateryja ł swój W . Fontaine rosklasyfi- 
kował podług tego, czy liście m iały większe 
lub mniejsze podobieństwo do dziś ży ją 
cych. G dy miały pewne podobieństwo wte
dy zaliczał je  do rodzaju żyjącego, o liściach 
najbardziej podobnych. Postępowanie mało 
uzasadnione, ale w paleobotanice niestety 
bardzo zwyczajne. W  ten sposób wylicza 
we florze Potomaku gatunki rodzaju Sas- 
safras, Ficus, M yrica, Bombax, Sterculia,
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A ra lia  i Hymenea. L iście zbyt mało do dziś 
żyjących podobne nazywał podług rośliny, 
do którśj choćby najdalsze wykazyw ały po
dobieństwo, przyczem dodawał do nazwy ła 
cińskiej takiśj rośliny końcowkę phyllum 
lub opsis; W ten sposób Acaciaephyllum, 
Proteaephyllum, Ficophyllum, Sapindopsis, 
Salicyphyłlum, Juglandiphyllum, M yricae- 
phyllum, Platanophylum, Araliaephyllum , 
Aceriphyllum , Aristolochiaephyllum, Hede- 
raephyllum, Eucalyptopbyllum, oznaczają, 
rośliny o liściach podobnych do akacyi, protei, 
figi) mydłowca, w ierzby, Celastrum, dębu, w i
norośli, topoli, wiązu, orzecha, myriki, pła
tana, aralii, klonu, kokornaka, bluszczu lub 
eukaliptusa. W reszcie rodzaj Kogersia, 
utworzony na cześć znakomitego gieologa 
B. Rogersa, przypomina liście australijskiej 
Persoonii.

Zaznaczyłem wyżej, że oznaczenia rodza
jow e  wszystkich tych roślin małą mają war
tość naukową, niemniej są m iędzy niemi 
takie, które mają prawdopodobieństwo wię
ksze lub mniejsze słuszności za sobą. G dy
bym na tej zasadzie chciał rozdzielić rośli
ny, odrysowane przez Fontaina, to do ro
ślin, których oznaczenie jest bardzo wąt
pliwe, nawet najprawdopodobniej mylne, 
zaliczyłbym  gatunki porównywane z fy lo- 
dyjam i akacyi, dalój t. zw. Sapindopsii, Ce- 
lastrophyllum, Yitiphyllum , Bombax, Ster- 
culia, Hymenea, Aceriphyllum , Eucalypto- 
phyllum i t. d., a w  ten sposób zostaną 
wydzielone wszystkie inne rośliny jako pra
wdopodobnie nienajgorzej oznaczone. Rzut 
oka na te pozostałe rośliny doprowadza 
nas do nader ciekawego i ważnego wnio-O o
sku, że należą one bez wyjątku do roślin 
bespłatkowych. To  znaczy, że rośliny bes- 
płatkowe są historycznie starsze od wszyst
kich innych roślin dwuliściennych i od je- 
dnoliściennych, które wytw orzyły się z nich 
dopiero w  ciągu epoki kredowej.

Rośliny dwuliścienne wytworzone w epo
ce granicznej między formacyją jurasową 
a kredową na nizinach Am eryki północnej, 
rosszerzały się z tego centrum w ciągu w ie
ków  dalój i dalej, przyczem wypierały co
raz bardziej w walce o byt rośliny nago- 
nasienne i paprotniki, aż wreszcie w epoce 
dzisiejszej stały się najpospolitszemi i naj- 
bogatszemi w gatunki roślinami od jednego

do drugiego bieguna. W  ciągu tej wędrów
ki ulegały ciągłym zmianom, ciągłym przy
stosowaniom do nowego otoczenia. Już 
w epoce kredy dolnej znajdowały się w Gren- 
landyi i Portugalii, brakowało ich jeszcze 
jednak dalej na wschód w A ng lii, N iem 
czech, Polsce lub Rossyi. Do tych krajów 
przedostały się dopiero w  późniejszej epoce 
cenomańskiej, a przywędrowały tu już nie 
owe typy pierwotne, nieokreślone, jak ie 
leżą pogrzebane w formacyi Potomalcu 
w  Ameryce, ale wysoko wyróżnicowane, 
do dzisiejszych roślin wielce podobne, do 
licznych już rodzin należące, zarówno dwu- 
jak  i jednoliścienne rośliny. Wyznaczenie 
położenia tego raju, w którym powstały 
najpospolitsze nasze rośliny i określenie cza
su, kiedy on miał miejsce, pozostanie trwa
łą zasługą paleobotaników amerykańskich.

Na pytanie, jak ie przyczyny były powo
dem wytworzenia się roślin okrytonasien
nych, zarówno nie znamy odpowiedzi, jak  
na pytanie o przyczynie powstawania gatun
ków  wogóle. Niemożna przypuścić, aby 
tą przyczyną mogły być zmiany w klima
cie, nic bowiem nie usprawiedliwia przy
puszczenia, że klimat epoki jurasowćj róż
n ił się znacznie od klimatu epoki dolno- 
kredowój. W szak znaczna liczba tych sa
mych rodzajów, a nawet kilka tych samych 

j  gatunków paproci, iglastych i sagowców, 
żyła w obu formacyjach, a więc w  jedna- 

j  kowym zapewne klimacie. G. Saporta 
| w bardzo pięknie, ale mało krytycznie na

pisanej książce „L e  monde des plantes avant 
[ l ’apparition de 1’homme, 1879” w idzi w zja 

wieniu się owadów przyczynę powstania 
roślin kwiatowych, albowiem owady, uła
twiając krzyżowanie, stały się warunkiem, 
sprzyjającym powstaniu nowych form ro
ślinnych. Zdanie takie nie jest dostatecz- 

j nie poparte. N ie umiem sobie wyobrazić,
| jakby przez samo krzyżowanie roślin nago- 

nasiennych mogły powstać okrytonasienne. 
Owady zresztą były ju ż daleko wcześniej na 

j  ziemi w ilości bardzo znacznej, a roślin 
j dwuliściennych nie było wcale ani śladu.
| O. Heer z warstw lijasowych w Schambe- 

len w Szwajcaryi wydobył ich 143 gatunki. 
W reszcie najstarsze rośliny dwuliścienne 
należą do rodzin bespłatkowych, przystoso
wanych do zapylania zapomocą wiatru, po
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zbawionych kw iatów  barwnych, wonnych 
lub wydających miód, a znęcających temi 
środkami owady. T o ż  samo i najstarsze 
jednoliścienne, t. j.  palmy i pandanusy są 
przystosowane do zapylania zapomocą w ia
tru, a nie za pośrednictwem owadów.

Powstanie roślin dwu- lub jednoliścien- 
nych spowodowały raczej t. zw . przyczyny 
wewnętrzne („innere Ursachen” Naegelego) 
polegające na zmianie w budowie lub skła
dzie plazmy roślinnej, te same, które i dziś 
często w oczach naszych powodują tw orze
nie się odmian t. zw. teratologicznych, od
biegających niekiedy bardzo znacznie i bez 
tworzenia form przejściowych od typu m a
cierzystego. N ie znam przyczyny, dla któ- 
rejbym  nie miał utrwalonej form y teratolo- 
gicznćj nazwać gatunkiem równie dobrym 
ja k  tysiące innych dawniej utworzonych.

M ary jan Raciborski.

O T R Z Y M Y W A N IE

PŁ7MSG0 CHLORU.
Przy  dzisiejszym rozwoju  przemysłu 

chlor należy do środków chemicznych, w y 
rabianych na Wielką skalę. W  1774 roku 
przez Scheelego odkryty początkowo uwa
żany był, według panującej wówczas teoryi 
flogistonu, za kwas solny, pozbawiony swe
go flogistonu, następnie zaś z powodu swych 
silnie utleniających własności— za utleniony 
kwas solny i dopiero w 1809 roku Thenard, 
Gay-Lussac i D avy wykazali, że ciało to 
nie jest złożonem, lecz pierwiastkiem. Davy 
dał mu nazwę chloru od greckiego wyrazu 
oznaczającego barwę zielono - żółtą. Pod 
wpływem  ciśnienia i oziębienia chlor skra
pla się na płyn żółtego koloru 0 ciężarze 
właściwym 1,38. Chcąc otrzymać płynny 
chlor przy zwykłem  ciśnieniu należy ozię
bić go do — 40°. Tak i sam skutek otrzym u
jem y, poddając chlor ciśnieniu 6 atmosfer 
przy 0°, lub 8'/2 atmosfer przy 4-12Y20. 
P łyn n y  chlor oswobodzony z pod ciśnienia 
wre przy — 33,6°. W  stanie gazowym  ros- 
puszcza się z łatwością w zimnej wodzie, 
płynny— nie mięsza się z nią zupełnie.

Chlor posiada bardzo silne powinowa
ctwo do wodoru, w  zetknięciu więc z cia
łam i organicznemi niszczy je  do pewnego 
stopnia, łącząc się z ich wodorem, lub też, 
utleniając je  pośrednio przez wydzielanie 
z wody tlenu in statu nascendi: 2 C 1 + H 20  
= 2 H C l+ 0 .  Własność ta chloru znajdu
je  liczne zastosowania w bieleniu tkanin 
i włókien roślinnych oraz w dezynfekcyi.

Chloru oprócz tego używa się do fabry- 
kacyi jodu, nadżelazo-cyjanku, potasu, nad
manganianu i chloranu potasu i t. p.; jako 
rospuszczalnik złota służy do wydobywania 
metalu tego z rud i szlichów i platyny oraz 
cyny z odpadków blachy angielskiej, nako- 
niec do wyrobu preparatów, mających waż
ne zastosowanie w medycynie, jakoto: chlo
roformu, chloralu, wody chlorowej i t. p.

Najw ięcej chloru używa się w postaci 
t. z w. chlorku wapna, którego istotną czę
ścią składową jest związek podchloron wa
pnia C a 0 2C l2, oprócz zmiennych ilości wo- 
danu i chlorku wapnia. Pod działaniem kwa
sów wydziela się z niego kwas podchlorawy, 
który z kw. solnym roskłada sięna chlor i w o
dę. Miarą zastosowania chloru w przemyśle 
jest produkcyja A n g lii, która wyrabia ro
cznie około 85 000 tonn chlorku wapna.

Materyjałem  do fabrycznego otrzym ywa
nia chloru jest kwas solny i środki utlenia
jące, a mianowicie braunsztajn, jako zaś 
środek wiążący chlor, w celu nadania mu 
postaci podatnej do przechowywania i prze
syłki —  wapno. Zważywszy jednak, że 
w  handlowym chlorku wapna posiadamy 
średnio tylko 25%  czynnego chloru, reszta 
zaś stanowi nieużyteczny balast, że przy 
najbardziój nawet udoskonalonej metodzie 
fabrykacyi według W eldona z odżywianiem 
odpadków manganowych, strata fabryczna 
wynosi do 27%, że m ateryjał ten leżąc tra
ci na składzie, jak  zauważono, co miesiąc 
0,6%  czynnego chloru, że samo wydzielanie 
z niego chloru jest połączone ze znacznym 
kosztem potrzebnych do tego kwasów, musi
my przyjść do przekonania, że posiłkowa
nie się chlorem w postaci chlorku wapna 
nie jest bynajmniej ekonomiczne i że da* 
leko racyjonalniej byłoby bespośrednio uży
wać gotowego chloru. Przesyłka i prze
chowywanie chloru jako gazu są niemożli
we ze względu na znaczne objętości, jeśli
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jednak skroplim y gaz, to otrzymamy tylko 
Yi6 pierwotnej objętości i wtedy koszty 
przesyłki w  osobnych naczyniach sprowa
dzimy do rozmiarów normalnych. W yna
lezienie więc praktycznego sposobu otrzy
mywania płynnego chloru uważać należy 
za w ielki postęp w tój gałęzi przemysłu. 
Opisany poniżej aparat rozwiązuje zadanie 
to w  sposób zadawalniający.

Aparat składa się z trzech zasadniczych 
części: w pierwszej za pośrednictwem kwa
su siarczanego zostaje wywierane ciśnienie 
na wciągnięty suchy chlor w  postaci gazu,

do ciągłego działania. T ło k  a, poruszając 
się w naczyniu b, wyw iera ciśnienie za po
średnictwem kwasu siarczanego, wypełnia
jącego przestrzeń d, e oraz część cylindra 
f ,  m, połączonego z nim rurą e. A b y  tłok 
nie stykał się z kwasem siarczanym górna 
część naczynia b, t. j. przestrzeń c w ypeł
niona jest naftą, w  miejscu zaś zetknięcia 
obu płynów naczynie jest rosszerzone w ce
lu sprowadzenia do minimum prostopadłe
go ruchu warstwy rozdzielającej obie c ie
cze i umknięcia tym sposobem tworzenia 
emulsyi.

Przyrząd do skraplania chloru.

w drugiej ściśniony chlor zostaje oziębio
ny, trzecia zaś jest zbiornikiem płynnego 
chloi-u. Działanie może być ciągłe, albo 
peryjodyczne. W  pierwszym razie znaj
duje się urządzenie ssąco-tłoczące, wprowa
dzające bezustannie małe ilości gazu do apa
ratu, skraplające i zbierające je  w osobnem 
naczyniu; w  drugim zaś wypadku wprowa
dza się do aparatu pewną objętość gazu, 
zależną od rozmiarów naczynia, poddaje 
ciśnieniu i skrapla, poczem aparat napełnia 
eię nanowo.

Załączony rysunek przedstawia aparat

Cylinder złączony z opisanem naczyniem 
składa się z dwu części: dolnej f  i górnej m. 
W  dolnej znajduje się rura h, zamykana 
wentylem i, doprowadzająca do aparatu 
wytworzony i osuszony w osobnem naczy
niu chlor. Jest ona połączoną z górną 
otworem, zamykanym wentylem k oraz ma
łym  kanalikiem i, wielkość wylotu którego 
może być dowolnie regulowana zapomocą 
wentyla j>; u góry łączy się rurą o z ozię- 
biaczem K . Szkiełko n wskazuje poziom 
płynu w cylindrze, na wierzchu aparatu 
znajduje się manometr.
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T ło k  a odbywając ruch do gó ry  wytwa- 1 
rza próżnię w  naczyniu wypełnionem kwa
sem siarczanym, wskutek czego wentyl i  
się podnosi i gaz zostaje wciągnięty rurą h 
do dolnej przestrzeni cylindra; podczas zaś 
następnego skoku tłoka na dół, wentyl i  zo
staje zamknięty pod wytworzonem ciśnie
niem, gaz zaś ściśniony zostaje wtłoczony 
przez podniesiony ciśnieniem z dołu wen
ty l k do górnój przestrzeni, a stąd rurą o 
do oziębiacza K . Chlor płynny zbiera się 
w naczyniu L , o wytrzym ałych na ciśnienie 
ścianach i zaopatrzonem w wentyle do prze
rywania połączenia z oziębiaczem i do w y
puszczania chloru na miejscu zapotrzebo
wania.

Dolna część cylindra znajduje się w ką
pieli wodnój g, ogrzanśj od 50 do 80° C. 
O grzewanie to zapobiega pochłanianiu ga
zu przez kwas siarczany, co w  zw ykłćj tem
peraturze, przy wysokiem ciśnieniu miałoby 
miejsce, a następnie tworzeniu się ju ż tutaj 
chloru płynnego, który osadzając się w kw a
sie siarczanym nie zostałby w  zupełności 
wydalony do górnej 'przestrzeni; podczas 
w ięc skoku tłoka do góry, oswobodzony 
z pod ciśnienia, zamieniałby się na gaz 
o znacznój objętości, wytwarzając prze
strzeń szkodliwą i działanie aparatu byłoby ' 
bardzo utrudnione. D la  uniknięcia pozo- i  
stawania choćby nieznacznych ilości chloru | 
w  dolnym cylindrze, przeprowadzony jest 
kanalik l. Podczas każdego skoku tłoka 
spływa przez niego z górnćj części do dol- 
nój i odwrotnie pewna niewielka ilość kwa
su siarczan ego, niedając tym sposobem 
wolnego miejsca dla pozostawania chloru 
w  dolnćj przestrzeni.

Ściśniony lub płynny chlor, jeś li jest 
zupełnie suchy, nie nagryza następujących 
metali i alijażów: żelaza kutego i lanego, 
stali, bronzu fosforowego, mosiądzu, m ie
dzi, cynku i ołowiu. M etalów  w ięc tych 
używa się do budowy aparatu: naczynie 
d e f  m  robi się z żelaza kutego, oziębiacz 
z miedzi, wentyle i, Jc z bronzu fosforow e
go, wszystkie zaś pakunki do uszczelniania 
flanszów i wentylów  z ołowiu, gumy i az
bestu. Naczynie służące za zbiornik chloru 
płynnego jest z żelaza lanego lub stali, dla 
większźj trwałości wykłada się je  wewnątrz 
blachą ołowianą, miedzianą lub cynkową.

Aparat powyższy został patentowany 
w Niemczech przez „Badeńską fabrykę so
dy i farb anilinowych” w Ludwigshafen 
nad Renem.

JE. Małyszczycki.

Stepy Kahiiuckie.

(Dokończenie).

B rzegi ilmeniów pokryte są oczeretem 
(Phragm ites communis), krzaczkami tama- 
ryszku o drobniutkich listkach i gęstych 
kitach blado-lila lub różowych kwiatów, 
oprócz tego rosną tu Nitraria Schoberi, 
A lium  caspicum, o dużym baldaszku kw ia
tów lilijow ych, Eurotia ceratoides i inne. 
Ku Pd od ujść W o łg i kraj staje się coraz 
mniój zaludniony, coraz większy brak wody 
słodkiój (od M ichajłówki na przestrzeni 
125 wiorst niema ani jednego chuduka, t. j .  
źródła wody słodkiej), jeziora  zato stają się 
coraz słońsze. N iektóre już na początku 
M aja są zupełnie suche, a dno ich przed
stawia płaszczyznę pokrytą kryształami 
soli, które w promieniach południowego 
słońca, blaskiem swym niemiłosiernie rażą 
oczy.

Grunt stepu wszędzie stanowi piasek 
z przymięszką gliny, drogi jednak stepowe, 
rozjeżdżone bardzo szeroko, pokrywa czy
sty piasek; ciekawy ten fakt możemy obja
śnić tym sposobem, że od uderzeń kół i ko
pyt grunt ti-aci swoję spójność, w iatr wy
wiewa i unosi daleko delikatne i lekkie 
cząsteczki gliny, pozostaje tylko czysty pia
sek, który coraz szersze zajmuje przestrze
nie. Tak i sam skutek wywarło oranie nie
których mnićj słonych przestrzeni, na któ
rych probowano uprawy. W ogó le  tylko 
cienka, zwierzchnia warstwa posiada więk
szą spójność. W  niektórych miejscach pia
sek tw orzy ogromne wały, t. zw. barchany, 
np. w okolicy Chorachuskićj stawki, za
grożonej od P n W  takiemi barchanami. 
W  okolicach tój stawki, oprócz pewnój ro
śliny z rodziny rutowatych (Peganum Har- 
mala), grubój trawy (Elymus sabulosus) 
i kilku zwykłych w całym stepie gatunków,
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niema praw ie żadnćj roślinności. W  czasie 
mojego pobytu w  tój okolicy wiatr unosił 
ciągle piasek i zasypywał ślady kopyt koń
skich; w powietrzu tak było dużo piasku, że 
o kilkanaście kroków nic praw ie nie było 
widać.

U  podnóża Jergeni, w okolicy rossyjskiój 
wioski U łan-Jerge (czerwony ja r )  napoty
kamy poraź pierwszy n iew ielkie kawałki 
uprawnej ziemi zasianój zbożem. Na ste
pie ukazuje się ostnica pierzasta (Stipa 
pennata i S. Lesingiana). T raw y te z po
wodu długich nieraz na stopę, pierzastych 
ości używane są na suche bukiety i całemi 
pudami wywożone do Europy. W idok  ste
pu pokrytego ostnicą jest bardzo oryginal
ny, przy lekkim nawet powiewie wiatru 
k ity chylą się ku ziemi i wtenczas step po
łyskuje srebi-zyście, zmieniając odcień sto
sownie do tego, czy k ity chylą się, czy po
wstają.

Niedaleko wsi Elisty, położonej w Jer- 
geniach o 300 wiorst od Astrachania i pra
w ie tyleż od Sarepty i Rostowa, w dolinie 
małćj rzeczki znajduje się sztucznie zasa
dzony lasek. Jergeni, które bezwątpienia 
musiały stanowić kiedyś brzeg morza Kas
pijskiego, przecinają step w kierunku z Pn  
na Pd  na przestrzeni 350 wiorst, aż po su
che łożysko Manyczu, które oddziela je  od 
przedgórzy Kaukazu. W  Jergeniach spo
tykamy w ielkie krzaki z ładnemi żółte- 
mi kwiatami (Calophaca W olgarica), dziki 
m igdał (Am ygdalus nana), Spirea hyperi- 
cifolia, dzikie róże i t. d.

Im  dalój na Pn, tem więcej krzewów, 
tem roślinność bogatsza i bujniejsza. Sta
nowi to wybitną różnicę między wysoko 
położonym stepem Jergeniów i niżćj poło
żonym stepem Kałmuckim. Z  tem boga
ctwem roślin idzie w parze i bogatsza fau
na, napotkać tu można suhaka (Antilope 
saiga), a z ptaków żórawia stepowego 
(Grus v irgo ). Gdzieniegdzie w bałkach 
napotykamy nawet małe laski, składają się 
one z wiązu, głogu, klonu tatarskiego, dzi
kiej jabłoni, dzikiej róży, trzmieliny (Evo- 
nymus europaeus) i innych; w tych laskach 
pomiędzy innemi roślinami mnóstwo zw y
kłej konwalii (Convalaria majalis), a na 
łąkach trzy gatunki storczyka. Ziemia zna

cznie lepsza, to też uprawiają tu zboże 
i gorczycę sarepcką (Sinapis juncea).

F lora Jergeni jest mięszaniną europej
skiej i azyjatyckićj, tutaj mamy dla pierw- 
szój wschodnią, dla drugiój zachodnią grani
cę. W  Jergeniach w idzim y również granicę 
zoologiczną, gieologiczną i klimatyczną.—  
Europa i A zy ja  są jednym  lądem, jeżeli 
jednak mamy pomiędzy niemi wykreślić 
granicę, powinna nią być lin ija poprowa
dzona od południowój kończyny Uralu 
wzdłuż Syrtu, wzgórzy nadwołżańskich 
i Jergeni do gór kaukaskich. Piaski Jer
geniów pod względem florystycznym przy
pominają piaski stepu dońskiego, a różnią 
się od piasków nadwołżańskich i nadkas- 
pijskich.

W edług moich spostrzeżeń, na obszarze 
j stepu kałmuckiego, t. j .  pomiędzy W ołgą 

od Sarepty, morzem Kaspijskiem, Kumą, 
j  Manyczem i Jergeniami rośnie 209 gatun- 
I ków roślin, których nie napotykamy na za- 

J  chód od Jergeniów, spomiędzy nich 18 uwa- 
| żam za endemiczne dla pomienionego ob

szaru, 154 właściwe są zachodnim pusty
niom A zy i środkowćj, 107 napotykamy 
na wschodnich wybrzeżach Kaukazu, 27 
w K rym ie i tylko 21 w Europie zachodnićj, 
szczególniej nad wybrzeżami morza Śród
ziemnego. Znaczna liczba tych 209 gatun
ków należy do 39 rodzajów również obcych 
stepom zachodnim. N iektóre z tych rodza
jó w  są charakterystyczne dla stepów wscho
dnich, np. Caligonum, Atraphaxis, Anaba- 
sis, Sterigma, Nitraria, A lhagi, Rheum i in. 
Najmniej 25%  form kotliny uralo-kaspij- 
skićj obce są stepom, leżącym na zachód od 
Jergeniów. Jaką wartość możemy przy
pisać takiśj różnicy? Porównajm y wpływ  
Jergeniów z wpływem wyżyny donieckiej,—  
ta ostatnia, jakkolw iek wyższa, posiada da
leko mniejsze znaczenie, gdyż na zachód od 
niój w powiecie chersońskim napotykamy 
tylko osiem lin ij granicznych wschodnich, 
a w  zachodniój części obwodu dońskiego 15 
lin ij stanowiących granicę zachodnią, licz
by te nie wytrzymują porównania z 39 ro
dzajami i 209 gatunkami, których granicę 
zachodnią stanowią Jergeni. Jergeni więc 
wypada uznać za granicę uralo-kaspijskiej 
niziny i uralo-kaspijskiego obszaru flory - 
stycznego. W ołga, którą dotąd uważano
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za granicę pom iędzy florą azyjatycką i eu
ropejską, nie posiada tego znaczenia. Stepy 
nad Manyczem i Kumą posiadają charakter 
azyjatycki; zapewne £enże charakter posia
dają zachodnie wybrzeża morza Kaspijsk ie
go, tu jednak brak dostatecznego zbadania. 
Co do północnćj granicy, to, jak  wspomnie
liśmy powyżój, należałoby ją  przeprow a
dzić mniój więcój wzdłuż Syrtu, ku połu
dniowej kończynie gór Uralskich. Pog ląd  
ten potwierdzą zapewne badania Dad fauną, 
tak np. u podnóża Jergeniów  napotykają się 
Solpugi (Galeodes caspius?), dotąd nakoniec 
sięga ku zachodowi koczowniczy naród kał- 
mucy.

J . Paczoski.

O  W I N I E

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

(Ciąg dalszy).

D rugi szereg surogatów w inogron przed
stawiają różne gatunki zboża, w łaściw ie 
mówiąc krochmal, zawarty w ziarnie. Ta  
własność krochmalu, na mocy którój może 
on przechodzić pod wpływem  rozmaitych 
czynników w cukier, a następnie i w alko
hol, skłaniała oddawna rozmaitych bada- 
czów do pracy nad odszukiwaniem sposobu, 
któryby dał możność wyrabiać wino bespo- 
średnio z krochmalu.

W  Japonii oddawna ju ż  znany jest spo
sób otrzymywania z ryżu napoju, zwanego 
tam „Saltó” lub „Sakó” smakiem zbliżone
go do Sherry.

Ziarna ryżu oczyszczone ze skórki i ros- 
parzone ulegają działaniu grzybka pleśnio
wego, Aspergillus O ryzae (Eurothium O ry- 
zae) i otrzym uje się stąd aromatyczna ma
sa, zwana „ K o j i ” (K o ż i), która w  połącze
niu z ryżem zalana wodą, następnie zaś za
grzana do za wrzenia daje gęstą, ciasto watą 
masę. Pozostaw iona w spokoju, masa ta

po upływ ie kilku dni staje się rzadką; fer- 
mentacyja trwa 2 — 3 tygodni,poczem  otrzy
muje się płyn żółtawy, Saltó, zawierający 
13— 14°/0 alkoholu i bardzo ceniony przez 
tuziemców.

U . Gayon i E. Dubourg w 1886 r. w fer- 
mentującem K o ji znaleźli grzybek z rodza
ju  Mucor, mający podwójną własność scu- 
krzania krochmalu i dekstryny, a następnie 
wywoływania fermentacyi alkoholowój. N ie 
jest on jednak zdolny do wywołania in- 
wersyi cukru trzcinowego, tak, że nań ża
dnego nie wywiera wpływu.

Szczególnie łatwo poddaje się jego  dzia
łaniu dekstryna.

Do ostatnich czasów wszelako nie znano 
u nas odpowiedniego biegu fermentacyi, 
aby zawartą w ziarnach zbożowych mączkę 
czyli krochmal, przeprowadzić przez scu- 
krzenie do dalszćj przemiany alkoholowej, 
w wyniku którój możnaby dostać produkt, 
smakiem swym i własnościami zbliżony do 
wina. Niedawno jednakże udało mi się 
zapoznać z okazywanym na ostatniój w y
w ie paryskićj, zupełnie nowym rodzajem 
produkcyi, który zdążył już wyrobić sobie 
we Francyi prawo obywatelstwa i warunki 
rozwoju. M owa tu o wyrobie praw dzi
wych, naturalnych win z ziarn zbożowych, 
głównie z jęczmienia.

O dkryw ca nowój gałęzi przemysłu, pau 
Georges Jacquemin, człow iek dokładnie 
obeznany z najnowszemi zdobyczami na 
polu m ikrobijologii, pracował od roku 1886 
nad zbadaniem warunków życia i rozwoju 
Saccharomyces ellipsoideus. Rezultaty, do 
jakich  udało mu się dojść, są następu
jące:

S. ellipsoideus przedstawia ferment zu
pełnie określony, zupełnie odrębny od 
swych współbraci; odznacza się wybitną 
stałością swego charakteru, wyrażającego 
się tak przez niezmienność form  i warun
ków  swego rozwoju, ja k  przez stałość osię- 
ganych za jego  pośrednictwem rezultatów. 
Produkty fermentacyi z  S. ellipsoideus są 
zawsze mnićj więcój jednakowe, je ż e li tylko 
ferment ma możność rozw ijania się w  da
nym razie; inaczój mówiąc, produkty fer
mentacyi zależą od składu prawie tylko
0 tyle, o ile skład ten w pływa na życie
1 dobrobyt fermentu. Fermentacyja z S.
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ellipsoideus daje zawsze produkty, zbliżone 
do wina, w pewnych granicach mało zależ
ne od pochodzenia przerabianego moszczu. 
Tak, ju ż Pasteur,poddając zwykłą brzeczkę 
piwną fermentacyi z S. ellipsoideus, zamiast 
z S. cerevisiae, otrzymał „p iw o szczególne, 
podobne do wina, które można byłoby słu
sznie nazwać winem jęczmiennem (vórita- 
ble vin d’o rge )n.

A żeby dać S. ellipsoideus możność swo
bodnego i pełnego rozwoju, należy zbliżyć 
skład brzeczki czy moszczu do składu soku 
winogronowego. Brzeczka jęczmienna za
wiera wszystkie substancyje, potrzebne do 
rozwoju  fermentów: cukier, białka i zw iąz
ki mineralne, lecz wskutek swego oddzia
ływania obojętnego przedstawia podłoże 
dogodne do rozwoju  grzybków  —  fermen
tów pobocznych, jak  np. Bacillus butylicus, 
wytwarzający kwas masłowy i alkohol bu
tylow y. A b y  usunąć takie dzikie fermen
ty, należy do brzeczki jęczmiennćj dodać 
około 0,25% kwasu winnego (lub winianu 
potasu —  kamienia winnego), który, jak  to 
ju ż Pasteur w swoich „Etudes sur la bi&re” 
zaznaczył, tamuje rozwój fermentów po
bocznych, właściwie zaś wzmacnia S. e lli
psoideus, dając mu przewagę nad jego  
współzawodnikami.

Tym  sposobem, aby otrzymać z moszczu 
jęczm iennego napój,zbliżony do wina w ino
gronowego, należy dodać do niego d wa ważne 
czynniki właściwej fermentacyi winnój, m ia
nowicie zaprawić kwasem winnym i w p ro 
wadzić w łaściwy ferment drożdżowy, jakim  
jest grzybek S. ellipsoideus w różnych 
swych, mało dotąd jeszcze określonych od
mianach. Moszcz jęczmienny, przygotowa
ny w powyżćj wskazany sposób (z  kwasem 
winnym ) i przefermentowany z drożdżami 
winnemi, przeszczepionemi z fermentują
cego soku winnego, np. z Barsac lub Sau- 
terne, stawał się napojem, zbliżonym w pier
wszym przypadku do wina Barsac, w dru
gim  —  do Sauterne. Moszcz jęczmienny, 
zaprawiony drożdżami winnemi z Chablis, 
wydal napój, do tego stopnia podobny do 
odpowiedniego wina winogronowego, że 
znawcy w samem Chablis uznawali go za 
prawdziwe wino Chablis. Podobne wyniki 
otrzymywano przy fermentacyi moszczu 
jęczmiennego z drożdżami winnemi z in

nych winnic. W yn ik i te w  zupełnćj są 
zgodzie z teoretycznemi wnioskami Pasteu
ra, który zaznaczył, że poddając jeden i ten 
sam sok działaniu rozmaitych fermentów, 
można otrzymywać rozmaite wina.

.Fakty powyżój wyłuszczone mają dla w i- 
niarstwa doniosłe znaczenie, gdyż dowodzą 
możliwości i wskazują sposób poprawiania 
złych win i przerobienia złych soków zapo- 
mocą użycia wysokich gatunków drożdży.

P . Jaquemin w poszukiwaniach swych 
położył podstawy i podał zasady fabrykacyi 
trzech głównych typów win jęczmiennych, 
mianowicie:

1) Brzeczka jęczmienna zwyczajna taka 
jak  ją  otrzymują w piwowarstwie (lecz bez 
dodania chmielu), zakwaszona kwasem w in 
nym lub winianem potasu, poddaje się dzia
łaniu drożdży eliptycznych, Sacch. ellipsoi
deus, hodowanych i przechowywanych zu
pełnie w taki sam sposób, jak  hodują i prze
chowują w browarach drożdże piwne .(13. 
cerevisiae).

Fermentacyja odbywa się zupełnie podo
bnie jak fermentacyja brzeczki piwnój, 
w  rezultacie otrzymuje się napój, którego 
zw ykły skład bywa następujący:

Zawartość spirytusu 
6%  objętościowych 

Zawartość cukru 
„ dekstryny
„ białka
» gliceryny

Zawartość kwasu bur
sztynowego

Zawartość kamienia 
winnego

Zawartość związków 
mineralnych z jęczmienia

Zawartość wody 89,20 —

100,00%
W ino tego typu jest napojem przy je

mnym, orzeźwiejącym, pożywniejszym na
wet od wina winogronowego, gdyż ogólna 
zawartość ekstraktu wynosi 6,00%, podczas 
gdy wina w inogronowe zawierają go zw y
kle 2%  i tylko w niektórych winach w ło
skich i hiszpańskich zawartość ekstraktu 
dochodzi do 3%.

4,8% wagowych 
1,00 — ^
3,00—
1,28— J 
0,20—

0,04— /

0 ,2 5 -

, n oa

6,00%
ekstraktu

całego
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Ze wskazanych 6°/0 ekstraktu cztery 
przypadają, na wodany węgla, podtrzymu
jące ciepłotę ciała, współdziałające praw i
dłowości obiegu k rw i i oddychania i przed
stawiające materyjał do wytwarzania tka
nek tłuszczowych; dalej, ekstrakt zawiera 
znaczną ilość białka w postaci peptonów 
rospuszczalnych; nareszcie w  ekstrakcie 
znaleziono dość wysoką zawartość soli fos
forowych (ziarna jęczm ienia podług JBerscha 
zawierają do 1,13% kwasu fosfornego).

2) W ino z mięszaniny słodu z niesłodo- 
wanym jęczm ieniem, a także w ino z brzecz
ki jęczm iennej w połączeniu z odpowiednio 
przygotowanym  sokiem buraków cukro
wych ') ;  wino jęczm ienne tak przygotowane 
zawiera około 10%  (objętościowych) alko
holu, 4 %  ekstraktu i 0,15 — 0,20% związków 
mineralnych.

3) Nakoniec, nasycając wina jęczm ienne 
dwutlenkiem węgla, podług jakiegokolw iek 
ze znanych sposobów, można otrzymywać 
wina musujące.

Wynalasca przepowiada wielką przyszłość 
otrzymanym w ten sposób winom musują
cym o 6 %  alkoholu, stanowiącym podług 
jego  wyrażenia „pendant” do mocnych ga
tunków piwa, zarówno ja k  i mocniejszym 
winom o 10— 12%  alkoholu, zbliżonym do 
białych w in winogronowych Anjou , Jura 
i zw ykłych  gatunków w in szampańskich.

Z  higijenicznego punktu widzenia można 
o winach jęczm iennych powiedzieć co na
stępuje:

Norm alny skład ich w  porównaniu ze 
składem win w inogronowych jest następu
jący:

Wina białe 
Zawartość winogro

nowe

J ę c z m i e n n e

słabsze mocniejsze

alkoholu

ekstraktu

popiołu

5-15»/o 

1,5— 2,4% 

0,16—0,26%

5 ,5 -  e,5o/„ 

5 ,8 -  6,2% 

0,28-0,30%

8-1 2 %  

3 ,5 -  4,5% 

0,15-0,20%

*) Podług wskazówek wynalascy podobny sok 
bardzo łatwo i tanio można dostać we Francyi. 
Oczywista rzecz, że sok buraczany można zastą
pić jakimkolwiek innym płynem cukrowym, cho
ciażby nawet dodawać wprost odpowiednią ilość 
cukru.

Podług badań, dokonanych w  roku 1887 
przez pp. Ed. Charles M orin  i Ed. Claudon, 
przy fermentacyi cukru z czystemi droż
dżami eliptycznemi otrzymuje się znacznie 
mniejsza ilość wyższych alkoholi (olejku  
fuzlow ego), niż to się zdarza przy zwykłej 
fermentacyi soku winogronowego; zasługu
je  na uwagę zupełny prawie brak alkoholu 
butylowego i kwasu masłowego. Ogólna 
ilość wyższych alkoholów, wytworzonych 
przy dokonanem przez tych uozonych do
świadczeniu z czystą kulturą S. ellipsoideus 
wynosiła zaledwie 25%  w  stosunku do ogól
nej ilości wyższych alkoholów, przypadają
cych na odpowiednią ilość alkoholu etylo
wego (spirytusu w innego) w dobrym ko
niaku. P . Jacąuemin przez dystylacyją w i
na jęczm iennego o 10%  alkoholu, z któ
rych 2%  pochodziły z jęczmienia, a 8%  ze 
specyjalnie przygotowanego soku buracza
nego, otrzymał wódkę, zawierającą tylko 
40%  wyższych alkoholi w stosunku do zna
lezionych w wódce w inogronowej z Cha- 
rente, zaś w wódce z wina jęczm iennego 
o 10%  alkoholu, z których 4 %  pochodziły 
z jęczm ienia i 6%  z soku buraczanego, zna
lazł 55%  olejków  fuzlowych w stosunku 
do wódki winogronowćj z Charente.

W  winie jęczmiennem, przygotowanem 
z czystemi drożdżami eliptycznemi, jak to 
już i przedtem wykazali pp. M orin i Clau
don, można znaleść tylko ślady aldehidów, 
t. j.  znacznie mniej, niż w winach w inogro
nowych.

Pod ług badań p. Lindet, dokonanych 
w r. 1888, ilość alkaloidów w spirytusie, 
otrzymanym ze słodu, wynosi około '/3 ilo 
ści tychże zw iązków, znajdowanych w spi
rytusie z win winogronowych. P . Jacque- 
min znalazł w  1 litrze spirytusu z wina 
winogronowego, wyrobionego w .jego labo- 
ratoryjum, około 4 mg alkaloidów, zaś 
w 1 litrze spirytusu z wina jęczmiennego 
tylko 1,8 mg.

Ażeby nie dać nieuczciwym handlarzom 
możności korzystania z wina jęczmiennego 
w  celu fałszowania win winogronowych czę
ściowo lub całkowicie, wynalasca wskazuje, 
jakim  sposobem można odróżnić wino ję c z 
mienne od innych. W ino to zawiera zna
czne ilości białka, dającego z garbnikiem 
osad nierospuszczalny; tym sposobem dość
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jest dodać do wina jęczmiennego nieco ros- 
czynu garbnika, albo wprost wina wino
gronowego, zawsze zawierającego garbnik, 
aby wywołać ukazanie się charakterystycz
nego osadu.

Sposób ten jednakże nie zabespiecza na
bywców  od falsyfikacyi, ponieważ dodaniem 
taniny można zawczasu wywołać osad, 
z którego zlane wino już nie da charakte
rystycznej reakcyi. Tu  jednak przychodzi 
na pomoc nierospuszczalność dekstryny 
w mocnym spirytusie: dodawszy do bada
nego wina mocnego spirytusu, można po 
ilości strąconego osadu sądzić o pochodze
niu wina. M ocny spirytus wywoła osad 
i w winie winogronowem, strącając między 
innemi ciała białkowe, lecz osad ten bywa 
bardzo nieznaczny w porównaniu z osadem, 
powstającym w winie jęczmiennem, gdzie 
ogólna zawartość dekstryny i białka do
chodzi średnio do 4 ‘/4% .

Kombinując obie wskazane reakcyje, mo
żna z dostatecznym stopniem prawdopodo
bieństwa rospoznać wino jęczm ienne nawet 
w mięszaninie z winami winogronowemi. 

(dok. nast.)

Kazim ierz Dembowski, 
inż.-technolog.

Towarzystwo Ogrodnicza

P o s i e d z e n i e  ó s m e  K o m i s y i  t e o r y i  
o g r o d n i c t w a  i n a u k  p r z y r o d n i c z y o h  p o 
m o c n i c z y c h  odbyło się dnia 16 Kwietnia 1891 
roku, o godzinie 8-ej wieczorem, w lokalu To
warzystwa, Chmielna N r 14.

1. Protokuł posiedzenia poprzedniego został od
czytany i przyjgty.

2. P. J. Sztolcman mówił o „Głuszcu, cietrzewiu 
i  ich mięszjńcach“ .

Skreślił wyczerpującą charakterystykę głuszca 
i cietrzewia, mówił o ich rozmieszczeniu gieogra- 
ficznem, przeszedł następnie do obszernego opisu 
obyczajów tych ptaków, mianowicie zaś do „toko- 
wania“ ; dalej mówił o mięszańcach cietrzewia i głu
szycy oraz głuszca i  cieciorki, na zakończenie zaś 
wspomniał o mięszańcach cietrzewia i jarząbka, 
jako też o innych mięszańcach, pochodzących od 
dwu dość różnych ptaków.

Pogadankę swoję p. Sztolcman uzupełnił przy 
pomocy okazów naturalnych ptaków wypchanych, 
oraz rysunków z dzieła dra A  B. Meyera „mono- 
grafija głuszców11.

Na tem posiedzenie zostało ukończonem.

SPRAWOZDANIE.

Maryjan Raciborski. Kilka słów o modrzewiu 
w Polsce (Kosmos, 1890 r., str. 488 i nast.).

Autor mówi z początku o powątpiewaniu ob
cych, a szczególniej niemieckich roślinoznawców, 
jakoby modrzew rósł w naszym kraju pierwotnie 
dziko i twierdzenie ich co do tego tłumaczy tą 
okolicznością, że na zachodzie drzewo to spotyka 
się tylko w okolicach górskich, miejscami nawet 
bardzo wysoko bo aż do 2500 metrów, a nigdy na 
równinach. Potem przytacza znamiona roSpoznaw- 
cze trzech najbardziej pokrewnych sobie gatunkiw 
modrzewi (modrzewia właściwego, sybirskiego i da- 
urskiego) podług dzieła Ledeboura i Kocha i uzu
pełnia je swojemi opisami. Na podstawie szyszek 
kopalnych pochodzących z Jarosławia i Rzeszowa, 
należących do modrzewia sybirskiego (Larix in
termedia Fisch ) p. R. przesuwa zachodnią grani
cę rossiedlenia się tego ostatniego, która w dzi
siejszych czasach biegnie od Archangielska na 
Orenburg, aż do podnóża Karpat zachodnich.

Modrzewie z kilku miejscowości w Tatrach są, 
podług p. Raciborskiego, również gatunkiem sy- 
birskim. Zato modrzewie z pod Gdowa (na PdW  
Krakowa) należeć mają stanowczo do gatunku wła
ściwego górom Europy zachodniej. Modrzewie 
z południowych okolic Królestwa Polskiego, z pas
ma Łysogór, przedstawiają podług p. R. niejako 
ogniwo przejściowe pomiędzy modrzewiem wła
ściwym (Larix  decidua Mili.) a sybirskim, zna
mionami swoich szyszek bowiem raz przechylają 
się na tę, to znów na drugą stronę. W  każdym 
razie przedstawiają one daleko częściej odznaki, 
utożsamiające je  z modrzewiem sybirskim, do któ
rych autor jest skłonny je  zaliczyć.

Na dowód, że modrzewie byty w kraju naszym 
dawniej bardzo szeroko rospowszechnioue, p. R. 
przytacza wiele nazwisk wiosek, pochodzących od 
wyrazu „m odrzew11, a znajdujących się w wielu 
okolicach kraju, gdzie obecnie niema nawet śla
dów po tem wspaniałem drzewie, jak np. w Poz- 
nańskiera, Gostyńskiem, Lódzkiem, Siedleckiem, 
Piotrkowskiem, Wieluńskiem, Kowieńskiem, Ki- 
jowskiem i t. d.

W  końcu zastanawia się autor nad przyczyna
mi, które wpłynęły na wyginięcie modrzewia na 
szerokich obszarach ziem polskich i dochodzi do 
przekonania, że zarówno zmiana klimatu, jak sie
kiera ludzka, szkodniki zwierzęce i roślinne wspo
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m agały sig tu wzajem nie. Szczególn iej te  osta
tn ie , a m ianow icie  grzyb  w oreczkow aty, kustrzeb- 
ka m odrzew iow a (P ez iza  W illk om m ii) p rzyczyn ia  
się na jbardzie j do zagłady tego drzewa. G rzyb  
ten w id zia ł p. R . w  wielu okolicach zachodnich 
K arp a t i to n iety lko  w  w ilgotnych  dolinach, ale 
i  na wysokich górach. T a  ostatnia okoliczność 
by łaby  w  każdym razie bardzo dziw ną i ciekawą, 
w  N iem czech  zachodnich bow iem , gd zie  kustrzeb- 
ka m odrzew iowa rosszerzyła się w  tak i za trw aża
ją c y  sposób, że w szystk ie środk i p rzeciw ko je j  
wytępieniu okazały się zupełnie bezużytecznem i, 
tak, że wszelk ie hodow le lasów m odrzew iow ych  
należy uważać za przepadłe , w  okolicach górskich 
m odrzew ie rosną bujn ie i p iękn ie, a wspom niany 
n iszczyciel wcale tam nie gośoi. Co do tej spra
w y, jak o też kilku innych jeszcze, odnoszących się 
do znajom ości m odrzew ia  w  Polsce, podam ob
szerniejszą wiadom ość na innem  miejscu, tu zaś 
zw rócę ty lko  uwagę p. R . na nieścisłe przytaczanie 
w iadom ości, pow tarza jąc bow iem  w jednem  miejscu 
wiadomość, podaną n iegdyś przezem nie o n iszcze
niu lasów m odrzew iow ych , autor przenosi je  z R aw 
skiego i  z okolic Goszczyna (dzis iejszy pow iat Gró
je ck i) w  Gostyńskie! O gostyńskich -  lasach m o
d rzew iow ych  n ie pisałem n igdy, n ikt ich  tam  nie 
w id zia ł i  n ikt nie pam ięta, m odrzew ie zaś spoty
kane tam w dzikich ogrodach, a po części w  po
rządniejszych  lasach zosta ły zasadzone ju ż  osta- 

tn iem i czasy.
D r  A . Z alew ski.

Wiadomości bibliograficzne.

—  sd. L. Figuier. L ’ Annee scientifiąue et indu- 
strielle. Paryż, 1891, 8-ka mała, str. 644. Cena 

fr. 3,50.

Bocznik 34 (za rok 1890) znanego wydawnictwa 
popularnego, obejmuje, podobnie jak  roczniki z lat 
poprzednich, przegląd postępów w dziedzinie astrono
mii, meteorologii, fizyki, mechaniki, chemii, sztuki 
konstrukcyjnej, historyi naturalnej, higijeny publicz
nej, medycyny i fizyjologii oraz przemysłu. Rozdział
0 akademijaeh i towarzystwach naukowych zawiera 
wiadomość o nagrodach, przyznanych przez paryską 
akademiją nauk i  akademiją narodową medycyny
1 towarzystwo zachęty przemysłu narodowego, spra
wozdanie o zebraniu stowarzyszenia francuskiego po
stępu nauk, wiadomość o kongresie lekarskim w Ber
linie i t. p. W  końcu znajduje się nekrologija uczo
nych, zmarłych w roku sprawozdawczym.

—  wr. Vidal— Lablache. Atlas Historique et Gćo- 
grafique. Arm and Colin et Comp. Paryż. Cena 
30 fr.

Zawierać ma 137 map, 248 kartonów. Mapy ir.ają 
21 cm szerokości i 29 wysokości. U  dołu każdej ma
py 32 wiersze tekstu, przy końcu alfabetyczny spis 
około 40 000 nazw. Atlas wychodzi miesięcznemi po- 
szytami.

Składa się on z dwu części: 1) historyczna, (52 
mapy), doprowadzona do ostatnich czasów, zawiera 
np. mapy objaśniające tworzenie się W łoch i  Cesar
stwa Niemieckiego, podboje Bossyi w A zy i środkowej 
i t. d.; 2) część gieograficzna, w  której uwzględniono 
gieografiją fizyczną i w znacznej mierze stosunki prze
mysłowe, rolnicze, handlowe, etnograficzne i re lig ij
ne; 29 map poświęcono Franeyi, innym krajom naj
częściej po dwie, jednę fizyczną, drugą polityczną.—  
Niektórym państwom tylko jednę, naprzykład Bossyi. 
Pożyteczną mapę stanowi stronica poświęcona karto
grafii, na którćj znajdujemy wzory rozmaitych rzutów.

Dotąd wyszły dopiero pierwsze arkusze. Alzacyja, 
Lotaryngija, odbita czterema barwami: 0 —  200 m, 
200 —  400 m, 400 —  1000 m i powyżej 1000 m; oro
graficzna budowa niedosyć uwydatniona, hidrografija 
przedstawia się daleko lepiej i  wyraźniej. Napisy 
czytelne, koleje żelazne niewyraźne. Austro - W ęgry, 
podzialka 1 :5000  000, mapa polityczna. Ilość nazw 
umiarkowana (na obszarze Galicyi np. 35 miast), p i
sownia nazw prawidłowa, toż samo można powiedzieć 
o przyległój części Królestwa. Kartony mieszczą da
ne z etnografii, stosunków religijnych, rolniczych, 
handlowych i przemysłowych, a także okolice W ie 
dnia i Żelaznych W rot.

K R G H IKh H A tiK G W A ,

—  mfl. Wino i trawienie żołądkowe. L . Hugou- 
nenq w ykonał szereg doświadczeń, k tóre dopro
w adziły  go do następujących wniosków:

1) W szystk ie bez wyjątku wina, oddzia ływ ają  
n iekorzystnie na działan ie pepsyny, fermentu tra 
w iącego żołądka; najszkodliwszem i są wina, zaw ie
rające dużo barwnika, alkoholu i  kam ienia win
nego.

2~) Z  części składowych w in naturalnych barw 
nik wraz z alkoholem i  kam ieniem  winnym  d z ia 
ła ją  tak, że osłabiają lub zupełnie powstrzym ują 
traw ien ie.

3 ) Kwaśność m łodych w in nie jest w  stanie w y 
wołać działan ia pepsyny; w  najw iększej części 
wypadków, zdaje się, nie p rzyczyn ia się ona zu
pełnie do skuteczniejszego działania fermentu.

4 ) Z e  sztucznych barwników, używanych do fa ł
szowania win: b łęk it m etylenowy, azoflawina, b łę
k it p raw dziw y (E chtb lau ), a zwłaszcza fuksyna 
pow strzym ują działan ie pepsyny. Barwniki ro 
ślinne, podobnie jak  naturalny barwnik wina, oe- 
nolina, m ają działanie szkodliwe.
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5) Gipsowanie wina, wydzielając część kamienia 
winnego, usuwa jeden ze składników, powstrzy
mujący, a przynajmniej zwalniający działanie pe
psyny. Trawienie szybciej Big odbywa po winach 
gipsowanych, aniżeli po niegipsowanych. (Journ. 
Pharm. Chim. Chem. Ztg).

—  mfl. Skład masła krowiego. Według p. J. A. 
Wanklyna mylnem jest ogólne mniemanie, że ma
sło składa się przeważnie z oleiny, palmityny 
i stearyny. Istotnym kwasem, charakterystycz
nym dla masła, nie jest kwas palmitowy, lecz kwas 
nazwany przez autora— aldepalmitowy. Kwas ten 
zawiera mniej wodoru aniżeli palmitowy; skład 
jego, zdaje się, odpowiada wzorowi (C16H30O2)n, 
lecz mimo to kwas ten nie należy do szeregu te
goż co kwas olejowy. Autor sądzi, że cząsteczka 
tego nowego kwasu bardzo jest złożona i  że we 
wzorze n równa się najmniej 2.

Kwas palmitowy i aldepalmitowy różnią się cię
żarem właściwym i punktem topliwości zwłaszcza 
zaś zachowaniem się względem 85 - procentowego 
alkoholu. W  zwykłej temperaturze rospuszczal- 
nośó obudwu kwasów jest prawie jednakowa; lecz 
podczas gdy rospuszczalność kwasu palmitowego 
stosunkowo bardzo powolnie wzrasta przy wzra
staniu temperatury, rospuszczalność kwasu alde- 
palmitowego wzrasta bardzo szybko, tak, że kwas 
ten przy 21° C doskonale rospuszcza się w rów
nym mu ciężarze alkoholu. Gdy rostwór alkoho
lowy oziębiamy do zwykłej temperatury, krzepnie 
on na żelatyng. W  ten sposób kwas aldepalmi
towy jest w stanie pięć razy większą od swego 
ciężaru ilość alkoholu przeprowadzić w stan stały. 
Część tego alkoholu związana sig mechanicznie, 
inna część chemicznie. (Chem. Ztg).

—  AA. Przeniesienie zapłodnionego jajka zwierzę
cia ssącego z jednej samicy do drugiej. Haape wyjął 
z jajowodu żyjącej białej samicy królika rasy An
gora, zapłodnionej przez samca takiej samej rasy 
przed 32 godzinami, dwa jajka znajdujące sig w po
czątkowym peryjodzie przewężania (były podzie
lone na cztery segmenty) i przeniósł je  natych
miast do brzusznego otworu jajowodu samicy bel
gijskiego leporida (Lapin), która przed trzema go 
dzinami była zapłodniona przez samca tej samej 
rasy belgijskiej. Operacyja udała się w zupełno
ści, a samica ostatnia urodziła we właściwym cza
sie Bześcioro młodych królików, z których dwa 
przedstawiały w zupełności cechy rodziców An
gora (albinosy z długą jedwabistą szerścią), resz
ta odpowiadała we wszystkich szczegółach rasie 
belgijskiej. Młode króliki chowały się zupełnie 
prawidłowo, lecz po kilku miesiącach trzy młode 
rasy belgijskiej umarły, niewiadomo z jakiej przy
czyny. Wspomnione doświadczenie dowodzi, że 
jajka jednej rasy zwierząt mogą sig prawidłowo 
rozwinąć w organach płciowych drugiej spokrew
nionej rasy i że obecność w tej samej macicy jaj 
różnego pochodzenia nie powoduje wzajemnego

N r 17.

ich oddziaływania i zmian ich cech charaktery
stycznych, jak to niektórzy hodowcy przypuszcza
ją. Możliwość powyżej opisanej operacyi tem się 
tłumaczy, że jajka zwierząt ssących spotykają się 
z ciałkami nasiennemi i właściwie zapładniają się 
dopiero w kilkanaście godzin po akoie kopulacyi 
i  to nie w samej macicy, ale przy brzusznym 
otworze jajowodu, prawie w chwili wyjścia z pg- 

j  cherzyka Graafa w jajniku. Pierwszy okres roz- 
j  woju czyli przewężanie uskutecznia się w samym 

jajowodzie, a dopiero po upływie kilku dni jajko, 
zamienione tymczasem w pęcherzyk zarodkowy 
(blastula, yesicule blastodermiąue), dochodzi do 
samej macicy, przyczepia się do je j błony śluzo
wej, tworzy łożysko i poozątek właściwego zarod
ka i powoli dochodzi do zupełnej dojrzałości. Z po
wyższego doświadczenia okazuje się także, że za
rodek rozwija się zupełnie samodzielnie, niezależ
nie od bespośredniego wpływu organizmu rodzi
cielskiego. Ciało matki chroni tylko zarodek od 
uszkodzeń i dostarcza materyjału odżywczego, po
średnicząc zarazem w przemianie materyi zarod
ka. (Naturw. Rundschau, 1891, N r 13).

mfl. Bakteryjobójcze działanie świeżego moczu zdro- 
| wego człowieka. Często w nerce napotykamy bak- 
[ teryje chorób zakaźnych, natomiast bardzo rzadko 
| znajdują się one w moczu. Możnaby to objaśnić 
I doskonałem działaniem flltracyjnem nerki, lecz 

możnaby też pomyśleć, że mikroorganizmy wpra
wdzie w mniejszej lub większej ilości przechodzą 
przez nerki, ale następnie szybko giną w moczu. 
Aby się przekonać, które z tych przypuszczeń jest 
słuszniejsze, p. Richter dodawał do 50 cm5 świe
żego moczu po 1 cm3 hodowli rozmaitych bakte
ryj, następnie na płytkach agarowych liczył zaro
dniki, naprzód bespośrednio po zaszczepieniu, póź
niej w pauzach od 1—24 godzin. Okazało się, że 
mocz w wysokim stopniu posiada własność zabi
jania laseczników wąglika i cholery; w znacznie 
mniejszym stopniu, niekiedy nawet zupełnie nie
wyraźnie, występuje to działanie względem lasecz
ników tyfusowych.

W  pierwszej linii działanie to przeciwbakteryj- 
ne przypisać trzeba zawartości kwaśnego fosfora
nu potasu w moczu. Przynajmniej rostwory tej 
soli w roscieńczeniach odpowiadających jś j zawar
tości w moczn doprowadziły do tegoż rezultatu, 
podczas gdy mocz zobojętniony przez ług potażo
wy prawie zawsze okazywał się obojętnym wzglę
dem bakteryj.

Podobnie jak zobojętniony, tak też nieczynnym 
okazał się mocz wyjałowiony. Prof. Lehmann 
przypisuje to wytworzeniu się węglanu amonu z mo
cznika. Kwaśność moczu wyjałowionego staje się 
wskutek tego mniejszą, a wraz z nią słabnie dzia
łanie bakteryjobójcze (? ).  (Archiv f. Hygiene, 
Schmidts Jahrb. d. ges. Ind.).

—  mfl. Żelazo w organizmie zwierzęcym. Opiera
jąc się na histologicznem badaniu rozmaitych tka
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nek we wszystkich grupach zwierzęcych od pier
wotniaków do kręgowców, p. R. Schneider wyka
zuje przy pomocy odczynu z żelazocyjankiem po
tasu skupienia żelaza w postaci tlennikowej. N a j
mniejszą skłonność do pobierania żelaza posiadają 
właściwe elementy nerwów i  mięśni, w znacznym 
natomiast stopniu skupia się żelazo w rozmaitych 
rodzajach tkanek łącznych. Zwłaszcza wybitnym 
organem, gdzie w dużej ilości żelazo się odkłada 
jest wątroba, a w związku z nią pod tym wzglę
dem pozostaje śledziona. U niższych zwierząt, np. 
mięczaków, żelazo bardzo jest rospowszechnione 
i u niektórych, jak sądzi autor, służy do wzmo
cnienia i silniejszego zespolenia ze sobą poszcze
gólnych pierwiastków tkankowych. Innem siedli
skiem żelaza eą zewnętrzne utwory kutykularne 
i skórne, zwłaszcza w tych miejscach, w których 
zależy na pokryciu i  ochronieniu organów we
wnętrznych, na co p. S. przytacza wiele przykła
dów. Również korony i  ostrza wszystkich zębów 
u ryb i ziemnowodnych posiadają skorkowaciałą 
pokrywę z zawartością żelaza. W  pancerzach nie

których zamieszkałych w morzu skorupiaków żela
zo prawie całkowicie zastępuje wapień. (Schmidts 
Jahrb. d. ges. Med.).

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  mfl. W  pierwszych dniach Sierpnia r. b. odbę
dzie się w Bernie Szwajcarskim międzynarodowy kon
gres gieograficzny, z którym połączona będzie wysta
wa gieograficzna, otwarta od 1 do 15 Sierpnia r. b. 
Obejmować ma ta wystawa trzy sekcyje, mianowicie: 
wystawę międzynarodową gieografii szkolnej, histo
ryczną wystawę kartografii szwajcarskiej i międzyna
rodową wystawę alpejską. Pierwsza sekcyja uwzglę
dnia: podręczniki, środki pedagogiczne (reliefy, mapy, 
globusy ziemskie i niebieskie, atlasy i t. p.), plany 
i  programy nauczania, a także, choć w mniejszym 
stopniu, prace uczniów. Prezesem wystawy jest prof. 
gieografii w uniwersytecie berneńskim, p. Br&ckner.

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 15 do 21 Kwietnia 1891 r.

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

D
zi

eń

Barometr 
700 mm -f- Temperatura w st. C.

'CO

1
Kierunek wiatru

Suma

opadu
U w a g i .

7 r. 1 p. 9 w. 7 r v 1 p. 9 w. Najw. Najn.

15 Ś. 51,4 50,6 50,9 5,9 11.2 9,4 12,6 5,7 ,5 ES'«,ES8.SWi 3,4 R. d , pop. i w. d. niezn.
16 C. 52,4 62 3 52,6 6,0 10,7 7,4 10.7 4,a 72 W 3,W 4.W N3 1,7 W n.deszcz
17 P. 51,4 50,3 49,2 6,8 10,0 6,5 11,2 6,1 73 W 8*. W S ‘ .E* 0.1 R i w poł. niezn d.
18 S. 486 48,6 48,9 7,3 8,6 7.4 9,7 4,9 78 SE4.SK4. ES* 2,1 W c. dnia kilka r. d., grad
19 N. 49 2 49,8 51,1 6.3 8,7 7,3 10.6 5,7 84 N 3 E3 E4 3.1 W  c. dnia kilka r. d.
20 P. 52,8 53.4 54,8 7,0 12,6 8.7 13.4 4 0 62 E N 9 E ’ .EN° 1,3 Pogoda
21 W. 55,3 54,4 54,3 6,4 12,0 7,3 12,0 4,0 65 EN 4NE5,ENJ 0,0 Pogoda, popoł. deszcz

Średnia 51,5 8,1 73 9,9 mm

UW AG I. Kierunek wiatru dany jest dla trzech godzin obserwacyj: 7-ej rano, 1-ej po południu i 9-e 
wieczorem. Szybkość wiatru w  metrach na sekundę, b. znaczy burza, d. — deszcz.

T R E Ś ć .  Gdzie i kiedy powstały rośliny dwuliścienne? napisał Maryjan Raciborski. —  Otrzymywanie 
płynnego chloru, przez E. Małyszczyckiego. —  Stepy Kałmuckie, przez J. Paczoskiego.— O winie z ró ż 
nych owoców i ziarn zbożowych, napisał Kazimierz Dembowski, inż.-technolog. — Towarzystwo Ogro
dnicze. — Sprawozdanie. —  Wiadomości bibliograficzne. — Kronika naukowa. — Wiadomości bieżące.—

Buletyn meteorologiczny.

Wydawca A. Ślósarski. Redaktor Br. Znatowicz.

fl03B0JieH0 I^CH3ypoio. BapmaBa, 12 Anpt.Jii 1891 r. Druk Emila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna, H  26.


