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GŁUSZEC, CIETRZEW
X ICH M IĘSZAMCY.

W  rzędzie ptaków kurowatych wybitne 
stanowisko zajm uje rodzina głuszców (Te-

traonidae), obejmująca oprócz niektórych 
rodzajów egzotycznych, dobrze nam znane 
cztery ptaki krajowe, to jest głuszca, cie
trzewia, jarząbka i pardwę. W spólną ich  
cechą jest ciało krępe, mocno zbudowane, 
dziób krótki, gruby a przez to silny, nogi 
mniój lub więcćj upierzone, skrzydła krót
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kie i mocno zaokrąglone oraz brodawko- 
wate korale, pokrywające księżycowato 
przestrzeń ponad okiem. Ozdoba ta, roz
wijająca się szczególniej w porze godów  
wiosennych, naj wybitniej występuje u cie
trzewia, mniej u głuszca; u jarząbka i par- 
dwy ogranicza się do małej obnażonej prze
strzeni ponad okiem. W ybitną też cechą 
głuszców w ogólności są grzebykow ate w y
rostki rogowe, okalające po obu stronach 
wszystkie cztery palce. N iektórzy ornito
logow ie uważają je  za pióra szczątkowe. 
Pardwa, mając palce obrośnięte piórami aż 
po same paznogcie, grzebyków  tych nie po
siada.

Najwspanialszym  przedstawicielem  będą
cego w mowie zgrom adzenia jest głuszec 
(Tatrao urogallus), jeden z największych  
i najpiękniejszych ptaków fauny europej
skiej. Jestto ptak w ielkości indyka o szyi 
wysmukłej, silnym , hakowatym  dziobie, pod 
którym zw iesza się w kształcie brody pęk 
piór wydłużonych. G łow ę i szyję ma cie
mno - popielate, plecy i skrzydła ciemno- 
rdzawo-brunatne, wole pokryte zielonem i, 
m etalicznie połyskującem i piórami. Spód 
cały jest prawie czarny, upstrzony na brzu
chu plamami białemi. Sterówki są czarne, 
urozmaicone białemi plamami, które tw o
rzą przerywaną pręgę w jednej czwartej 
długości, licząc od końca ogona.

Samica, znacznie od samca mniejsza, po
siada ubarwienie pstre; tylko bardzo stare 
samice, które już płodność straciły, przy
bierają częściowo a niekiedy zupełnie ubar
wienie samca. Znajdujący się w gabinecie 
zoologicznym  uniw ersyteckim  okaz samicy, 
przysłany z Petersburga, posiada kom ple
tne ubarwienie samca i tylko po w ielkości 
dom yślić się można, że jestto  samica. Inny  
znów okaz będący w posiadaniu muzeum  
hr. Branickich posiada szyję popielatą jak  
u samca, a pierś zaczyna się już czernić. 
P tak ten również z Petersburga został na
desłany. Preparator p. B ilk iew icz zam iesz
kujący przez długi czas w Petersburgu mó
w ił mi, że tego rodzaju w yjałowione samice 
nieraz spotkać można na rynkach peters
burskich. Badanie wewnętrznych organów  
w ykazało u nich zupełny zanik jajników.

O ngi zam ieszkiw ał g łuszec w szystkie la
sy Europy środkowej i północnej, dziś je 

dnak wskutek wycięcia lasów a więcej mo
że wskutek lekkom yślnego tępienia zginął 
już w wielu miejscowościach. W  granicach 
K rólestwa kongresowego jedyne pewne wia
domości o jego  przebywaniu mamy z lasów  
Koneckich, gub. piotrkowskiej oraz z au
gustowskiego, trzyma się też w niewielkiej 
ilości w lasach ordynacyi zamojskiej; T a
czanowski wspomina o znajdowaniu się j e 
go w lubelskiem, Sandomierskiem i w lasach 
Lubocheńskich; wiem tylko o nieudanćjs 
próbie zaprowadzenia głuszców w lasach 
Staszowskich, powiatu sandomierskiego, do
kąd właściciel przed laty dziesięciu spro
wadził 22 głuszców aż z Norwegii, w szyst
kie te ptaki w yginęły w ciągu jednego czy  
dwu lat. M ówią także, że głuszec trzyma 
się w górach S-to Krzyskich.

Dzisiaj głuszec spotyka się jeszcze dość 
obficie w Karpatach, Alpach austryjackich  
i szwajcarskich, w Harcu i górach Turyn
gii; mówią o nim w W ogiezach i Pirenejach.

Pospolitszym  znacznie jest na Litw ie  
i W ołyniu, na półwyspie Skandynawskim’ 
oraz w Rossyi środkowej i północnej, gdzie 
sięga aż po 60° szerokości północnej. O d
miana jego zamieszkuje także Syberyją, 
gdzie nadto znajduje się drugi gatunek od
dzielony przez Middendorfa pod nazwą 
Tetrao urogalloides- W  górach Uralskich  
trzyma się odmiana zw ykłego głuszca, od
dzielona pod nazwą Tetrao uralensis.

Obyczaje głuszca dobrze są znane dzięki 
m yśliwym , którzy, ciągle go śledząc w ce
lach łowieckich, mogli dokładnie przyjrzeć  
się jego życiu na swobodzie. G łuszec trzy
ma się przeważnie lasów i, jak się zdaje, 
przekłada lasy szpilkowe nad liściaste.—  
W iększość czasu spędza na ziemi, gdzie się 
karmi jagodam i, pędami młodych drzew, 
owadami i szpilkami drzew iglastych. P a 
nuje przekonanie, że samiec w porze godo
wej wyłącznie to ostatnie pożywienie przyj
muje, wskutek czego mięso jego jest twar
de i łykow ate, gdy przeciwnie samica kar
miąca się delikatniejszą strawą posiada mię
so stosunkowo smaczne i miękkie. G łuszec 
po ziemi biega szybko, nie posiada jednak  
ruchów tak bystrych jak kuropatwa lub ja 
rząbek.

Za przykładem wielu innych ptaków k u -  
rowatych głuszec, jest wielożennym, a stare-
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samce znieść nie mogą sąsiedztwa swych 
ryw alów , z któremi staczają, często zacięte 
walki, kończące się nieraz śmiercią jednego  
z zapaśników. W ojownicza natura tego 
ptaka występuje w całój pełni podczas w io
sennych zapałów miłosnych, które rospo- 
czynają się zw ykle z końcem Marca, gdy 
śnieg jeszcza niekiedy ziemię zalega. W ów 
czas to stary samiec o świcie samym przy
latuje zawsze na jedno i to samo drzewo 
i tam rospoczyna to, co w języku m yśliw
skim „grą” nazywają, a co zw ykle, choć 
może niezupełnie słusznie za wabienie sa
micy jest uważanem. Ptak siada na dużym  
zw ykle poziomym konarze i wyciągnąwszy  
szyję, z odchylonem i i opuszczonemi nieco 
skrzydłam i rospoczyna swój śpiew orygi
nalny, którego niczem dotychczas nie zdo
łano naśladować. Pierw sza część tego śpie
wu składa się z kilkunastu sylab coraz szyb- 
ciój powtarzanych, a które m yśliwi starają 
się nieudolnie naśladować klaskaniem języ
ka; potem następuje druga część, składają
ca się także z szeregu nieokreślonych dźw ię
ków, które jedynie przyrównać można do 
szmeru, jaki słyszym y przy ostrzeniu kosy 
lub noża na osełce. Ta druga część we
dług Geyera trwa 3 '/2 do 4 sekund, lecz 
nigdy więcej nad cztery. I  dziwna rzecz, 
ptak ten ostrożny zazwyczaj do najwyższe
go stopnia, traci w ciągu tych kilku sekund 
przytomność tak zupełnie, że nawet strzał 
spłoszyć go nie może. Panuje ogólne prze
konanie, że zatokowany głuszec traci wszel
kie zm ysły, że ślepnie i gluchnie pod w pły
wem najwyższej ekscytacyi; próby jednak, 
dokonane na chowanych głuszcach przez 
Gadamera, wykazały, że przeciwnie ptak 
słyszy wtedy i widzi doskonale, jedynie  
więc przypuszczać można, że miłosny zapał 
głuszy w nim wrodzoną bojaźliwość, każąc 
zapominać o grożącem niebespieczeństwie. 
Potwierdzają to mniemanie obserwacyje 
W ildungena i pastora Brehma, którzy cy
tują kilkakrotne wypadki napaści, jakich  
się dopuściły rostokowane głuszce na ludzi, 
przechodzących w pobliżu ich tokowiska.

Gra głuszca trwa do wschodu słońca 
i wtedy dosięga największego napięcia, po
czerń samce zlatują z drzew i kryją się po 
gąszczach wraz z samicami. Toki takie 
trwają trzy do czterech tygodni, a po skoń
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mica wodzi je  za sobą aż do całkowitego 
wyrośnięcia.

Głuszec licznych ma nieprzyjaciół; oprócz 
najstraszniejszego z nich, to jest człow ieka, 
czyha nań lis, żbik, ksnia i puhacz. Stary 
samiec dzięki swój niezwykłój ostrożności 
i w części drzewnym obyczajom łatwiej 
ujść może zagłady, lecz zato jaja i pisklęta 
na ciągłe niebespieczeństwo muszą być wy
stawione. To też liczba głuszców zmniej
sza się stopniowo i przyjdzie zapewne czas, 
gdy ptak ten zupełnie zniknie z powierzchni 
Europy. Próby sztucznego rospowszech- 
niania głuszców, na sposób hodowli bażan-

czeniu ich samica buduje proste gniazdo na 
ziemi, zwykle w bliskości jakiój polany lub 
łąki, często w bespośredniem sąsiedztwie 
dróg leśnych. Gniazdo takie jestto małe 
zagłębienie w ziemi zrobione i ledwie zlek- 
ka chróstem wysłane. Tutaj samica niesie 
6 — 12 jaj biało-rudawych z ciemniejszemi 
plamami różnój wielkości na całój po
wierzchni. W ysiadywanie trwa około 3-ch 
tygodni. Pisklęta szybko pokrywają się 
piórami i wkrótce zdolne są do lotu. Sa-
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tów, rozbiły się o wrodzoną dzikość i tru
dność wy karm ienia w niew oli tych pta
ków.

Obok głuszca wybitne miejsce zajmuje 
cietrzew (Tetrao tetrix). P tak to w ielkości 
kury domowej. Samiec posiada ubarwie
nie całkowicie czarne, z silnym  granato
wym połyskiem  na szyi oraz na piersiach. 
W poprzek złożonego skrzydła przebiega  
biała, dość szeroka pręga. Podogonie jest 
czysto białe, u bardzo starych samców gru 
bo na niektórych piórach czarno poplam io
ne. Ponad oczami silnie rozwinięte bro- 
dawkowate korale, jaskraw ego cynobrow e
go koloru. O gon składa się ze sterówek  
nierównój długości, a m ianowicie: środko
we są najkrótsze a skrajne najdłuższe, przy- 
ezem cztery skrajne z każdćj strony zakrę
cone są silnie na boki tworząc razem rodzaj 
liry, od którćj też nadano mu rodzajową 
nazwę Lyrurus.

Samica je s t  znacznie mniejsza, rudawo, 
czarno i biało pstra. O gon ma znacznie 
krótszy od samca i złożony z piór prostych 
nietworzących liry, zlekka tylko w  w idły  
ustopniowanych. Tak jednak, jak  to w i
dzieliśm y u głuszców , stare bardzo samice 
przybierają cechy samcze. W  posiadaniu  
muzeum hr. Branickich znajdują się trzy 
okazy samic, przedstawiających w różnym  
stopniu rozwój tych cech samczych; dwa 
z nich pochodzą z Petersburga, jeden  zaś 
i to najciekawszy był kupionym  na targu 
warszawskim i przypuszczalnie pochodził 
z Rossyi.

Jedna z tych samic posiada jeszcze pra
wie kom pletne ubarwienie zwykłój kury 
cietrzewia z wyjątkiem  dolnój części piersi 
i brzucha, które już się siln ie w yczerniły. 
Cecha samca w ystępuje u niój w bardzo 
rozw iniętym  ogonie, który stanowi kom 
pletną lirę, jak  u starego koguta. Druga  
z nich, starsza w idocznie, posiada lirę je sz 
cze bardzićj rozw iniętą, a kolor ezarny po
łyskujący występuje dość silnie na całem  
ciele, osobliwie zaś na piersi. Trzecia w resz
cie jest całkowicie czarna, z silnym  grana
towym połyskiem  na głow ie, szyi oraz ku
prze. P ierś, brzuch i boki ciała są grubo 
upstrzone białem i plamami, które na pier
siach stanowią nawet tło ubarwienia. Lira  
u tój samicy jest tak silnie rozwinięta, jak
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u najstarszego samca i wrogóle, gdyby nie 
brak korali i gdyby nie dwie pośrednie for- 
my, wyżój opisane, łatw oby można wziąć 
ten okaz za starego koguta. W  atlasie, wy
danym przez dra M eyera przy jego m ono
grafii głuszców *), znajdujemy figury anor
malnych kur cietrzewia, podobne do pierw 
szych dwu tylko co opisanych form; tak je 
dnak staraj kury, jak trzecia, widocznie  
drezdeński uczony nie posiadał.

Cietrzew posiada mnićj więcćj to samo 
rozm ieszczenie gieograficzne co i głuszec, 
to jest zamieszkuje całą Europę środkową, 
poczynając od W ogiezów, ciągnie się przez 
Szwajcaryją, Niemcy, Austryją, K rólestwo  
P olskie i Rossyją, aż do Syberyi w scho
dniej. N igdzie nie przedstawia wybitnych  
ras lokalnych, z wyjątkiem Kaukazu, gdzie 
go zastępuje doskonale scharakteryzowany 
gatunek (Tetrao M łokosiew iczii), opisany 
przez Taczanowskiego w 1874 r. z egzem- 
plarzów, przysłanych przez p. Ludwika  
M łokosiewicza z Łagodach.

Cietrzew jest ptakiem leśnym , trzyma się 
jednak przeważnie pobrzeży pól, polan lub 
łąk; lubi zaś najbardziój wyniszczone lasy, 
lub zagajniki, gdzie na sapowatym gruncie 
porastają wrzosy i czernice. Pokarm jego  
stanowią przeważnie pączki roślin, jagody, 
owady, drobne mięczaki i robaki; ig ie ł so
snowych i świerkowych nigdy nie jada, 
skąd i mięso jego smaczniejsze jest ani
żeli głuszca. Ptak to nadzwyczaj ostrożny 
i z wyjątkiem pory zimowćj, kiedy zbija się 
w liczne stada, złożone przeważnie z kogu
tów, zejść cietrzewia na dobry strzał należy  
z pewnością do najtrudniejszych zadań.— 
W  porze zimowćj wszelako traci w znacz
nym stopniu tę swoję dzikość wrodzoną 
i wtedy niejednokrotnie zbliżyć się daje 
człowiekowi na niew ielką odległość.

Podobnie jak głuszec, cietrzew odbywa 
toki wiosenne, będące dlań zapasami mi- 
łosnem i. Żaden ptak europejski nie jest 
w stanie dostarczyć widzowi tyle przyje
mności, co cietrzew na toku: jego tańce, 
jego  pozy, g łos jego tak są niezw ykłe, że 
jak  słusznie Brehm zauważa, zdawałoby się

ł) Unser Auer, Rackel—und Birkwild und seine 
A barten von Dr A. B. Meyer. W iedeń. 1887.
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mieć przed sobą. ptaka, który dostał pomię- 
szania zmysłów. Usprawiedliwionem  też 
jest nasze wyrażenie „zacietrzewić się”, 
które oznacza stan najwyższego podnie
cenia.

(c. d. nast.).
Jan Sztolcman.

0  ZASTOSOW ANIU BARW NIKÓW
D O  BA D A Ń

FIIYJOLOGIOTCU U lV I E M t T .
I.

W  pierwszym  artykule ‘) postaraliśmy 
się zapoznać czytelników W szechświata  
z rezultatami, jakie morfologija zwierząt, 
czyli nauka o składzie ustroju zwierzęcego  
z części ukształtowanych, osięgnęła przy 
pomocy metody barwienia. Niemniej do
niosłe spostrzeżenia zebrała w nowszym  
czasie również i fizyjologija przy stosowa
niu barwników u zwierząt żyjących w ce
lu rozjaśnienia różnych spraw życiowych. 
W iększość faktów zdobytych tą drogą wcie
lona została do arsenału ścisłej nauki i do
starcza ważnych środków do wytłumaczenia 
różnych zjawisk nietylko prawidłowych, 
ale i patologicznych, t. j . występujących 
przy pewnych sprawach chorobowych. 
W  artykułach drukowanych we Wszech- 
świecie spotykamy nieraz wzmianki o wspo
m nianych faktach, lecz tak pobieżnie przed
stawione, jakgdyby większość czytelników  
była w zupełności z niemi oswojona; jako  
przykład przytoczę tu tylko zjawisko t. zw. 
fagocytozy. W  samej rzeczy jednak odpo
wiednie wiadomości dopiero obecnie zaczy1 
nają się szerzej rospowszechniać, przeważ
nie w związku z nauką o chorobotwórczych 
własnościach mikrobów i o środkach do 
ich zwalczania i dlatego sądzę, że treściwe 
zestawienie tych wiadomości w szpaltach

J) Z ob . Tsr 14 i  15 W s z e c h ś w ia ta  z r .  b .

niniejszego pisma dla wielu czytelników  
będzie wcale pożądanem.

Już przy pierwszych doświadczeniach 
dokonanych w celu zabarwienia drobnych 
istot żyjących i świeżych tkanek przy po
mocy zwykłych barwników histologicznych, 
badacze nabrali przekonania, że twory ży
we odmiennie się zachowują od części mar
twych. Pierwsze okazują zw ykle odpor
ność względem działania barwników, gdy  
tymczasem drugie łatwo przyjmują charak
terystyczne zabarwienie, szczególnie gdy 
zapomocą środków, ścinających białko pro- 
toplazmy, zostały pozbawione własności 
żywotnych. Nietrudno też wykazać, że 
twory, okazujące pierwsze ślady zabarwie
nia, utracają zarazem swą żywotność, a to 
po większej części pod niszczącym w pły
wem samego barwnika. Tak np. rostwór 
karminu w amonijaku działa szkodliwie na 
żyjące wymoczki i pierwiastki tkankowe 
przy obecności choćby nieznacznej tylko 
ilości swobodnego amonijaku. Używany  
zw ykle w celach histologicznych rostwór 
hematoksyliny zawiera znaczną ilość ałunu, 
który powoduje kwaśne oddziaływanie bar
wnika i zabójczy jego w pływ  na protoplaz- 
mę. Niektóre barwniki smołowe odznacza
ją  się silnie zabójczem działaniem na twory  
żyjące i dlatego też mogą być zastosowane 
do bespośredniego ich zabarwienia, gdy 
tymczasem inne zachowują się mniej więcej 
obojętnie, podobnie jak  rostwór karminu 
zupełnie zobojętniony, t. j .  niezawierający 
ani śladu wolnego amonijaku. Żółty barw
nik nazwany auraminą (chlorek imidotetra- 
metylodwuamidobenzofenonu) i fijolet me
tylow y (heksametylopararozanilina) przed
stawiają przetwory, które silnie zabarwia
ją n^ywe bakteryje, w samej zaś rzeczy  
uprzednio je  zabijają. Na tćj zasadzie dr 
Stilling w Strasburgu zalecił przed rokiem  
zastosowanie tych przetworów w praktyce 
chirurgicznej w celach przeciwgnilnych  
(antyseptycznych) w miejsce jadowitego  
dwuchlorku rtęci (sublimatu), lub stosun
kowo słabiej działającego fenolu (kwasu  
karbolowego), lecz nowe te środki dotąd 
nie zjednały sobie licznych zwolenników.

W  każdym razie okazuje się ze wspo
mnianych doświadczeń, że protoplazma i ją
dra komórek przyjmują zabarwienie prze
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ważnie tylko w stanie martwym. W ystę- , 
puje tu więc istotna różnica pom iędzy sub- 
stancyją żywą i martwą, różnica w zacho
wyw aniu się względem  odczynników , czyli 
różnica składu chem icznego (konstytucyi), 
zapewne znaczniejsza, aniżeli istnieje po
między białkiem rospuszczonem i skrze
płem . Fakt ten naprowadza wraz z innemi 
fizycznemi zmianami tkanek obum arłych  
(np. z występującemi w  m ięśniach przy stę
żeniu pośmiertnem) na ślad istoty zjawiska  
śmierci w ogólności. Nasuwają się przy tój 
sposobności także wnioski, dotyczące obu
marcia pojedynczych części składow ych z ło 
żonego organizm u w przeciw staw ieniu do 
śmierci całej jednostki, do którćj należą. 
Lecz bliższy rozbiór tych pytań odprowa
dziłby nas zbyt daleko od głów nego zada
nia. W spomnę tu dlatego tylko o znanym  
fakcie, że po śmierci zw ierzęcia ciepłokrw i- 
stego pierwiastki różnych tkanek zacho
wują swą żyw otność do kilkudziesięciu mi
nut, u zim nokrwistych nawet do kilku dni, 
a przez ten czas opierają się też zw ykłem u  
działaniu barwników.

Zabarwienie pierwiastków organicznych  
nie występuje jednak wyłącznie tylko po 
ich śmierci, owszem przekonam y się poni
żej, że różne części ciała przyjmują ochoczo 
barwniki także w organizm ie żyjącym. K. 
Brandtowi udało się uskutecznić słabe za
barwienie jąder w wymoczkach przez do
danie słabego rostworu hem atoksyliny na 
kilka minut do wody zawierającej wym ocz
ki i następne usunięcie barwnika, po czem  
zwierzątka przez kilka godzin zachow yw a
ły  swą ruchliwość. Przez dodanie do płynu  
zawierającego wym oczki lub ciałka lim fa- 
tyczne (leukocyty) słabego rostworu cyja- 
niny (b łęk itnego barwnika otrzymanego 
z mięszaniny chinoliny z lepidyną) udało się 
p. Certes zabarwić w nich siln ie kropelki 
tłuszczowe. Brunatne zabarwienie tych kro
pelek otrzymał Brandtzapom ocą trójamido- 
benzolu (barwnika znanego pod nazwą we- 
zuw iny lub „Bismarck”). Pozostawiając 
przez kilkanaście godzin do kilku dni k i
janki różnych gadów (żab, trytonów, aksolo- 
tlów  i t. p.) w wodzie zawierającej odrobinę 
błękitu m etylenowego (chlorku tetram etylo  
dwuam idotiodwufenilijaku) otrzymamy silne 
zabarwienie pewnych giMidek ziarnistych

w różnych tkankach, jak również i zabar 
wienie nerwów podobne do tego, o którem  
poniżej szczegółowiej będzie mowa.

Ostatnie przykłady wskazują wprawdzie, 
że u żyjących zw ierząt barwniki nie pozo
stają zupełnie besskutecznemi, ale zabar
wienie pojawia się przeważnie tylko w pe
wnych cząstkach z właściwym  składem che* 
m icznym , np. w kroplach tłuszczowych, 
gdy tymczasem najistotniejsze pierwiastki 
ukształtowane, jak np. jądra, albo wcale 
się nie barwią, albo przyjmują tylko blade 
i rozlane zabarwienie. Taki ujemny rezu l
tat pierwszych usiłowań zastosowania bar
wników do żyjącego organizmu niebafdzo  
zachęcał do dalszych doświadczeń w tym  
kierunku, tembardziój, że większość bar
wników działa mniej więcej trująco na sam 
organizm. Zwrócono się wtedy przeważnie 
do m etody, która już oddawna znalazła za 
stosowanie przy badaniu najniższych zw ie
rząt, m ianowicie do wprowadzania w ciało 
ziarnistych nierospuszczalnych w wodzie 
barwników, jak np. sproszkowanego cyno
bru, indyga, tuszu czarnego, karminu czy
stego (bez amonijaku) i błękitu anilinow e
go, rospuszczającego się tylko w wyskoku. 
Sposób ten służył pierwotnie do wykazania 
dróg, po których pokarm dostaje się do 
wnętrza wymoczków. Jeżeli do wody, m ie
szczącej w sobie wymoczki żyjące, dodano 
znaczniejszą ilość nieszkodliwych barwnych 
ziarenek, można było wtedy pod mikrosko
pem wprost zauważyć, jak  te ostatnie dzia
łaniem  wirowego ruchu rzęs migawkowych  
zostały zapędzone do otworów gębowych  
i stamtąd dalej przedostawały się przez 
przełyk aż do miąszu ciała.

U  innych pierwotniaków (P rotozoa)  
z prostszą jeszcze organizacyją, a m ianowi
cie u korzenionóżek (Rhizopoda) i u peł
zaków (Am oebae), zmieniających bezustan
nie swą postać zewnętrzną, dostrzeżono ró
wnież przyjm owanie pokarmu do wnętrza 
ciała, pomimo, że oddzielnego otworu, prze
znaczonego na przeprowadzenie cząstek 
stałego pokarmu (drobnych zabarwionych 
wodorostów), nie można było odnaleść. 
M iękkie, protoplazmatyczne i prawie pół
płynne ciało zwierzątka oblewa poniekąd 
stykającą się z niem w jakiem kolwiek m iej
scu bryłkę pokarmu ze wszystkich stron
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i wciąga ją  tym sposobem do samego mią
szu, tam przetrawia jej części pożywne, nie- 
rospuszczalną zaś pozostałość wyrzuca znów  
na zewnątrz w miejscu również niestale 
oznaczonem. L ecz nietylko pokarm zostaje 
tą drogą wprowadzony do miąszu ciała, ale 
także inne obojętne i niestrawne cząstki, 
przypadkowo stykające się z powierzchnią 
zw ierzęcia, a zatem i ziarenka barwnika 
naum yślnie domięszane do płynu, w którym  
się mieszczą obserwowane istoty. Gdy tedy 
dalej dostrzeżono, że ciałka krw i zwierząt 
beskręgowych i tak zwane ciałka limfatycz- 
ne lub bezbarwne (leukocyty) we krwi krę
gowców okazują podobne ruchy, jak wspo- 
mnione pełzaki (Lieberkiihn), zaczęto te 
twory komórkowe również „karmić” ziaren
kami barwników nierospuszczalnych i prze
konano się przytem, że i u nich te ziarnka 
zostają w ciągnięte do miąszu ciała. Tak 
np. H aeckel stw ierdził doświadczeniami ta
kie przenikanie barwników w ciałka krwi 
u raków i mięczaków, Preyer u żab, a M. 
Schultze u zwierząt ciepłokrwistych, bada
jąc krew pod mikroskopem przy pomocy 
t. zw. stolika ogrzewanego. Recklinghau- 
sen wprowadzał barwniki do worków lim- 
fatycznych pod skórą u żab i przekonał się, 
że ziarenka zostają tam pochłonięte przez 
leukocyty i wraz z niemi przedostają się do 
obiegu krwi. Tenże sam badacz pierwszy  
dostrzegł komórki pełzające jak ameby 
{t. zw. komórki wędrujące) także zewnątrz 
naczyń krwionośnych pośród tkanek, szcze
gólnie w szparach pomiędzy pęczkami tkan
ki łącznej. Gdy dalej spostrzeżono, że róż
ne inne komórki okazują podobne ruchy 
„amebowe”, mianowicie komórki w dzielą
cych się jajkach i wogóle w tkankach 
zarodkowych, uznano nietylko te ruchy 
za charakterystyczną oznakę protoplazmy 
w ogólności, ale wspomniane spostrzeżenia J  

spowodowały przewrót w poglądach na isto
tę komórki w ogólności. Gdy dawniej przyj
mowano błonę za niezbędną i właściwą 
część składową komórki, obejmującą jądro  
i płynną jćj zawartość, to w następstwie 
uznano błonę za produkt wtórny i niestały, 
protoplazmatyczne kurczliwe zaś ciało wraz 
z jądrem za najistotniejsze części składowe 
pierwiastkowego (elem entarnego) organiz
m u czyli komórki. Tym  sposobem spostrze

żenia napozór małoważne przyczyniły s ię  
do uskutecznienia nader doniosłego prze
wrotu w morfologii istot organicznych, a l
bowiem i poglądy na istotny skład komórki 
roślinnej u legły również odpowiednim prze
mianom.

Doświadczenia, przy których zastrzyknię- 
to zwierzętom nierospuszczalny ziarnisty  
barwnik do krwi, spow odow ały zapytanie, 
co się dalej dzieje z tym barwnikiem, gdzie  
się podziewa, czy może przez dłuższy czas 
w organizmie przebywać bez szkody dla 
zdrowia i t. d.? D la rosstrzygnięcia tych  
pytań urządzono całe szeregi nowych sto
sownych doświadczeń, przy których zw ie
rzęta pozostawiono przez krótszy lub dłuż
szy przeciąg czasu przy życiu. (U skutecz
niając podobne doświadczenia tu na miej
scu w pracowni histologicznej uniwersytetu  
na królikach i psach, zabijaliśmy zwierzęta 
w 2, 4, 24 godziny, w kilka dni, tygodni, 
miesięcy, nawet w rok po zastrzyknięciu  
barwnika do żył). Ziarenka barwnika bes- 
pośrednio po zastrzyknięciu swobodnie za
wieszone w płynie krwi (t. zw. osoczu czyli 
plazmie) pomiędzy ciałkami czerwonemi, 
już po upływ ie kilku godzin znikają z ogól
nego krwi obiegu, gromadząc się w p ew 
nych organach, a mianowicie w śledzionie, 
wątrobie i w czerwonym szpiku kostnym. 
W  razie użycia cynobru do zastrzykiwań 
narządy te przyjmują zupełnie ceglaste za- 

! barwienie. M ikroskopowe badanie części, 
w których barwnik się nagromadził, wyka- 

| żuje, że jego ziarenka znajdują się wpraw- 
| dzie jeszcze w świetle naczyń, ale już nie 

w stanie swobodnym, lecz wypełniając c ia ł
ka bezbarwne, które je  „pożarły”. Jed y
nie śledziona odrazu nagromadza barwnik 
w swym miąszu, a to wskutek szczególnego  
układu naczyń krwionośnych, albowiem jój 
naczynia włoskowate, zakończające najdro
bniejsze tętniczki, nie łączą się wprost z ży
łami, jak to bywa we wszystkich innych 
częściach organizmu,!ale otwierają się jakby  
odrazu przerwanejjw oczka (lacunae) tkanki 
miąszowćj (pulpa), przedstawiającej budo- 

| wę gęsto siatkowatą. Krew przelewa się 
i więc z naczyń włosko watych do owój n ie

określonej (lakunarnej) przestrzeni, pozo- 
| stałej pomiędzy nitkamigsiatki, wypełnio- 
! nej jednocześnie licznemi ciałkami lim fa-
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tycznem i, a z niej dopiero wnika w  rurko
wate wydrążenia (sinus) licznie przerzyna
jące miąszową tkankę i łączące  się bespo
średnio z początkami prawdziwych ży ł śle
dzionowych. Tym sposobem miąsz śledzio> 
ny stanowi rodzaj sączka czyli filtru, przez 
który krew bezustannie się przeciska. Nor
malne jśj ciałka czerwone, odznaczające się 
w ielką giętkością i sprężystością, z ła tw o 
ścią zdołają przewinąć się przez oczka siat
ki, wszystkie zaś obce ciała, jak  również 
i chorobowo zm ienione ciałka krw i grom a
dzą się w owym  filtrze i zostają tam pożarte 
przez ciałka lim fatyczne (leukocyty) śle
dziony. Opisane tu urządzenie tłum aczy  
dostatecznie zatrzymanie ziarenek barwni
ka w miąszu śledziony. W  wątrobie zaś 
i szpiku kostnym nagromadzenie barwnika 
powstaje w następstw ie znacznego zw ol
nienia obiegu krwi w naczyniach w łosko- 
watych, spowodowanego przez szczególny  
roskład naczyń, którego bliższy opis odpro
w adziłby nas jednak zbyt daleko od w łaści
wego przedmiotu niniejszego artykułu.

W  kilka dni po zastrzyknięciu barwnika 
dostrzegamy jego dalsze przenikanie z na
czyń włoskowatych do miąszu wątroby 
i szpiku kostnego. Z wątroby ziarenka prze
chodzą do jój naczyń lim fatycznych i odpo
wiednich gruczołów lim fatycznych, a w czę
ści także do żółci. Ostatnia przelewając się 
do kanału pokarmowego daje tym sposo
bem możność wydalenia części barwnika 
z organizmu wraz z wypróżnieniam i. W ię
ksza część barwnika pozostaje jednak w ko
mórkach miąszu śledziony, szpiku kostne
go, a nawet i wątroby, gdzieśm y go obficie 
spotykali jeszcze po upływ ie całego roku. 
Zwierzęta w pierwszych tygodniach po 
wprowadzeniu barwnika zdawały się być 
zupełnie zdrowem i, lecz powoli zaczęły  
chudnąć i mizernieć, co nas skłoniło  do ich  
zabicia. Prócz obecności ziarenek barwni
ka nie dostrzegliśm y w organach żadnych 
wybitniejszych zmian.

Podobne zjawiska, jak  w  śledzionie, wy
stępują także w gruczołach lim fatycznych, 
gdy barwnik ziarnisty dostaje się do miejsc, 
w których biorą początek naczynia lim faty
czne, t. j . do tkanki łącznej różnych narzą
dów. G ruczoły te składają się z podobnej 
siatki jak  miąsz śledziony, lecz barwnik po

chłonięty przez leukocyty, zaniesiony tu zo
staje nie w naczyniach krwionośnych, ale 
w naczyniach limfatycznych doprowadzają
cych lim fę do gruczołów . Część barwnika 
przechodzi wprawdzie dalej do naczyń w y
prowadzających limfę, druga zaś i, zdaje sięr 
przeważająca część zostaje jednak zatrzy
maną w samych gruczołach przez czas nieo
graniczony. Tak np. część barwnika, w cie
ranego w nakłutą igłami skórę człowieka 
przy t. zw. tatuowaniu, przedostaje się tą 
drogą do gruczołów zbierających limfę z za
barwionej okolicy ciała. Zdrowe płuca czło
wieka dorosłego i starszych zwierząt domo
wych zawsze bywają obsypane drobtiemi 
czarnemi i szarawemi plamkami. Milcror 
skop wykazuje w tych miejscach okrągła we 
komórki (leukocyty) wypełnione ciemnym  
barwnikiem czyli „pigmentem.” Nie jest to 
jednak naturalny barwnik, jaki prawidło
wo się wytwarza w pewnych częściach 
ustroju, np. we włosach, w błonach oka, 
w skórze niższych zwierząt, ale popi*ostu 
pozostałość z wdychanych z powietrzem  
cząstek pyłu i sadzy. Ostre ig iełk i węgla, 
krzemionki i inne przenikają w samę tkan
kę płuc, w części tam się zatrzymują, w czę
ści zaś przechodzą dalój z limfą do gruczo- 

! łów  lim fatycznych, pomieszczonych przy 
większych oskrzelach, czyli kanałach po
wietrznych, przed ich wniknięciem do mią
szu płuc. Podobne zjawiska można także 
sztucznie wywołać, zniewalając zapomocą 
stosownego urządzenia młode zwierzęta do 
wdychania przez dłuższy czas miałko spro
szkowanego węgla.

Odkrycie komórek wędrujących spowo
dowało także w ielki przewrót w poglądach 
na pewne zjawiska chorobowe, a m ianowi
cie zm ieniło pojęcia o istocie procesu zapal
nego. Z badań anatomiczno-patologicznych  
było wiadomem, że przy stanach zapalnych 
w różnych częściach ciała zbiera się w do- 
tkniętem miejscu wielka ilość komórek 
czyli t. zw . ciałek ropnych, niezm iernie po
dobnych do bezbarwnych ciałek krwi czyli 
ciałek limfatycznych. P rzy nader silnem  
i dłużój trwającem zapaleniu nagromadze
nie tych ciałek niezmiernie wzrasta, a po
śród tkanki łącznej, ulegającej rospadowi, 
powstaje jama wypełniona gęstawym  żółto- 

1 szarawym płynem  czyli tak zwany ropień
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(abscessus). Ropa wyciekająca z przecięte
go ropnia składa się ze samych prawie cia
łek  ropnych, zawieszonych w nieznacznej 
ilości surowicznego płynu. W edle poglądów  
Rokitańskiego, ciałka ropne miały powsta 
wać przez rodzaj samorództwa w „organi
zującym się” zapalnym wysięku. Yirchow  
opierając się na zasadzie „omnis cellula  
e cellu la” utrzym ywał, że ciałka ropne po
wstają z komórek tkanki łącznej, dotkniętej 
procesem zapalnym, które pod wpływem  
„bodźca zapalnego” niezmiernie żywo miały 
się rozmnażać. Gdy zaś uczeń Yirchowa  
Recklinghausen odkrył w zupełnie zdrowej 
tkance łącznój wspomniane wyżej „wędru
jące kom órki”, przedstawiające wielkie po
dobieństwo tak do bezbarwnych ciałek 
krwi, jak  i do komórek ropnych, można już  
było przypuścić, że wszystkie te twory mają 
jednakowe pochodzenie. W  samej rzeczy 
drugi uczeń Yirchowa, Cohnheim, wkrótce 
wykazał, że przy sprawach zapalnych bez
barwne ciałka krwi gromadzą się w naczy
niach włoskowatych i przenikając zapomo
cą właściwych swych ruchów przez cienkie 
ścianki tych naczyń, rosprzestrzeniają się 
w otaczającej tkance łącznej, gromadzą się J  

tam w większych ilościach i mogą nawet 
wytworzyć ropnie. Ze ciałka ropne pocho- | 
dzą z naczyń krwionośnych, Cohnheim w y
kazał nietylko zapomocą bespośredniego 
badania przezroczystych błon pod mikro- | 
skopem, ale także w sposób następujący: 
Po zastrzyknięciu do naczyń krwionośnych 
żyjącego zwierzęcia pewnej ilości drobno- j  
ziarnistego, nierospuszczalnego barwnika, 
w yw ołał w stosownem miejscu proces zapal
ny, rozdrażniając np. azotanem srebra („ka
mieniem piekielnym ”) środkową część p rze
zroczystej błony rogowej oka. W odpowie 
dnio przygotowanych skrawkach z części 
dotkniętej zapaleniem znalazł wtedy liczne 
ciałka „ropne”, wypełnione ziarnistym bar
wnikiem. Ponieważ naczynia krwionośne 
znajdują się tylko na samym obwodzie b ło
ny rogowej, w ięc ciałka ropne musiały, za
pełnione ziarenkami, przewędrować z na
czyń aż do środka błony.

(c. d . nast.)
D r  H. Jloyer.

O OGRZEWANIU

C E N TR A LN EM .

Pisząc niedawno o nowych zadaniach 
oświetlania gazowego (W szechświat z r. b. 
str. 129), wspomnieliśmy, jak korzystnie 
wyzyskiwać się dają materyjały opałowe, 
jeżeli je poprzednio drogą suchej dystylacyi 
przeprowadzamy w stan lotny. Jeżeli je 
dnak substancyje stałe, obecnie na opał 
nam służące: drzewo, węgiel, torf, zastąpić 
mamy gazami palnemi, tlenkiem węgla lub 
węglowodorami, cały system obecnego ogrze
wania mieszkań naszych uledzby musiał zu
pełnemu przeobrażeniu. Zobaczmy więc, 
w jakim  kierunku, według zdania techni
ków, zmiana ta ma się dokonać, a to na 
podstawie pracy, zamieszczonej w piśmie 
niemieckiem „Prom etheus”.

Jest rzeczą aż nadto znaną, że metody, 
któremi chroni się mieszkaniec stron umiar
kowanych i zimnych od dolegliwości chło
du, są. bardzo niedołężne. N ie  brakło wpra
wdzie usiłowań zaradzenia temu, a mnóstwo 
pom ysłów znalazło urzeczywistnienie; da
leko też odbiegliśmy od pierwotnych komi
nów, które dozwalały korzystać jedynie  
z bespośredniego ciepła promienistego ogni
ska, pomimo to ogrzewanie mieszkań na
szych ustępuje znacznie metodom zaopa
trywania ich w wodę i w środki oświetla
jące.

Najważniejszą niewątpliw ie wadę wszel
kich urządzeń, do ogrzewania służących, 
stanowi znaczne marnotrawstwo materyja- 
łów  opałowych; najlepsze kotły  parowe do- 

j  zwalają zużytkowywać zaledwie dziesiątą 
! część zasobu ciepła, zawartego w węglu, 

a piece w mieszkaniach zwykłych działają 
daleko jeszcze gorzej. D o tego dodać należy 
stratę ubocznych produktów dystylacyi w ę
gla, na co w ostatnich dopiero czasach na
leżytą zwrócono uwagę. Przy wyrobie mia
nowicie gazu pozostaje koks, smoła, woda 
amonijakalna, a sprzedaż tych materyjałów 
w znacznej mierze pokrywa koszty fabry- 

j  kacyi; w zw ykłych natomiast ogniskach 
i substancyje te ulegają spaleniu i uchodzą
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bezużytecznie z dymem. A obok tych strat 
ekonom icznych używanie m ateryjałów opa
łow ych stałych wiąże się z w ielu do leg li
wościami, które często są bardzo dotkliw e, 
jak sprowadzanie w ęgli do piw nic i co
dzienne przenoszenie do m ieszkań potrze
bnej ich ilości, usuwanie popiołu, czysz
czenie kominów, a wreszcie niebespieczeń- 
stwo pożaru, w ypływające z takiego m nó
stwa ognisk oddzielnych.

Ze w zględów  nadto higienicznych w y 
wiązywanie dymu jest n iew ątpliw ie szko
dliwe. W  miastach lądu stałego nie zbie
rano wprawdzie w tym przedmiocie da
nych, natomiast wszakże znane są dobrze 
niebespieczeństw a m gły londyńskiej, „Lon
don fog”, która głów nie przez obciążenie 
cząsteczkam i w ęgla i gazami powstającemi 
ze spalenia staje się zupełnie nieprzezroczy
stą, a na płuca wyw iera w pływ  nader szko
dliw y. Podczas tygodni, w których m gła  
taka panuje, śm iertelność w L ondynie, w y
nosząca w ogólności 16— 17 na tysiąc m iesz
kańców, wzrasta do 40, co wyrównywa  
śm iertelności panującej w czasie cholery. 
Znaczy to, innemi słow y, że podczas m gły  
umiera w L ondynie dziennie o 170 do 200 
osób więcej, aniżeli w  warunkach zw y
kłych. K om isyje, zajmujące się z rospo- 
rządzenia parlamentu wyszukaniem  środ
ków zwalczenia m gły  i dymu, obm yślić ich 
dotąd nie zdołały. W  Nowym  Yorku jed y 
nie podjęto stanowczą reformę ogrzewania  
domów, polegającą na tem, że mieszkańcy, | 
nietylko wodę i św iatło, ale i ciepło otrzy
mują z zakładów centralnych za niew ielką  
zapłatę.

Metoda przyjęta w olbrzym iem  m ieście 
amerykańskiem jest w łaściw ie tylko rozw i
nięciem na większą skalę znanego sposobu 
ogrzewania całego domu parą, w yw iązyw a
ną ze wspólnego kotła, jeden bowiem za
kład centralny zaopatruje w parę znaczną 
część miasta. W  miejscu odpow iedniem , 
nad wodą, wzniesiono tam  m ianowicie w iel
ki budynek, zawierający znaczną liczbę  
kotłów  parowych, wytwarzających parę za 
dnia i w nocy; z budynku roschodzą się 
w ielkie rury, rozgałęziające się coraz bar
dziej i doprowadzające wreszcie parę do 
mieszkań oddzielnych, para ta, za odpow ie- , 
dnią zapłatą, służyć może nietylko do ogrze- 1

wania i gotowania, ale i do zasilania m o
torów parowych. O ile  sądzić można z o p i
sów, całe to urządzenie przeprowadzone 
jest bardzo dokładnie i działa pomyślnie. 
Rury tak są ochronione złemi przewodni
kami, że para na drodze swej niew iele tylko  
traci ciepła, a woda, powstająca ze skro
plenia pary usuwa się z rur i inną drogą 
wraca do kotłów, rury zaś tak są ze sobą 
złączone, że spojenia ich nie osłabiają się 
zgoła  skutkiem ciągłego rosszerzania się 
i kurczenia ich pod wpływ em  zmiennej 
wciąż temperatury. Przykład wszakże New  
Yorku nie znalazł nigdzie naśladowców, co 
zapewne pochodzi nietylko stąd, że zarządy 
miast w ielkich nie uważają dotąd za obo
wiązek swój dostarczania mieszkańcom c ie 
pła, ale i stąd także, że ogrzewanie parą 
nie rozwiązuje wszystkich trudności. U su 
wa ono wprawdzie niedogodności ognisk  
oddzielnych, rozrzuconych po całem m ie
ście, ale nie pokonywa plagi dymu. Zabu
dowania odległe od zakładu centralnego 
mają rzeczywiście powietrze czyste, tem- 
bardziój wszakże szkodliwe gazy dają się 
we znaki mieszkańcom sąsiednim. Z natu
ry rzeczy nadto rosprowadzać można parę 
tylko na odległości niezbyt znaczne, inaczej 
bowiem strata przez jej skraplanie staje się 
zaw ielką. Zakład przeto centralny m ieśjić  
się musi pośród gmachów, które obsługu
je , często zatem w najdroższych częściach 
miasta, a stąd urządzenie staje się zbyt ko- 
sztownem. Nadto, cały ten system ogrze
wania nie chroni bynajmniej od straty pro
duktów ubocznych, które z węgla otrzymy
wać się dają.

D latego też znaczenie rozleglejsze i o g ó l
niejsze przedstawia metoda inna, polegająca 
na przeprowadzeniu węgla w stan lotny, 
czyli raczej w związki lotne, w miejscu, 
gdzie on się wydobywa, zatem tuż obok ko
palni lub nawet w niej samej; gazy zaś, 
w ten sposób otrzymywane, m ogłyby do
chodzić do miast za pośrednictwem odpo
wiednich przewodów, biegnących wzdtuż 
dróg komunikacyjnych kraju.

Pom ysł ten nie jest nawet nowy, przed  
laty już bowiem znana firma przemysłowa  
Siemens i H alske miała zamiar takiej za- 

j miany w gazy pokładów swych w ęgla bru- 
1 natnego w Kćinigs-W usterhausen i dopro-
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wadzania gazów tych do Berlina. W roku 
zeszłym na zebraniu stowarzyszenia inży
nierów niemieckich w H alli prof. Schim- 
ming, ze względu głów nie na straty, jakie  
zachodzą przy bespośredniem spalaniu w ę
gla, w yłożył projekt podobnego ulotnienia 
węgla, choćby nie w kopalniach, ale w m iej
scu, gdzie węgiel ten ma być zużytym. P o 
zostający w retortach koks według proje
ktu tego mógłby być użyty do ogrzewania 
kotłów parowych, a wywiązująca się z nich 
para mogłaby z kolei znaleść zastosowanie 
do wprawiania w ruch maszyn elektry
cznych lub maszyn działających o pow ie
trzu zagęszczonem. Obliczenia wykazują, 
że przedsiębiorstwo, mające na celu takie 
scentralizowanie ogniska i przeróbkę mate- 
ryjalów opałowych, któreby stąd zyskiwało  
parę, powietrze zagęszczone, gaz oświetla
jący i ogrzewający, elektryczność, oraz pro
dukty dystylacyi sm oły i przetwory amonija- 
kalne, byłoby bardzo zyskownem; ponieważ 
wszakże zakłady te istniałyby w miastach, 
zanieczyszczałyby w nich dalćj powietrze, 
jak kominy obecne.

N ow y projekt, opracowany przez pana 
Thwaite i ogłoszony w piśmie ,,Industries” 
usuwa i tę ostatnią niedogodność, przyda
tnym jest wszakże tylko dla miast niezbyt 
odległych od pokładów węgla, w szczegól
ności zatem dla Londynu. W edług obli
czeń Thwaita ogniska Londynu pochłaniają 
rocznie około ośmiu, a fabryki gazu cztery 
milijony ton węgla, koszt zaś sprowadza
nia tego olbrzymiego zasobu, wraz ze stra 
tą, powstającą z bezużytecznego spalania 
wszelkich ubocznych produktów węgla, 
wynosi przeszło dziewięć milijonów funtów  
szterlingów.

Londyn mieści się w sąsiedztwie trzech 
potężnych obszarów węglowych, a miano
wicie pokładów Nowój W alii, oraz hrabstw 
Stafford i York. W edług więc projektu, 
o którym mówimy, w pośród każdego 
z tych obszarów ma być założona jedna, lub 
też kilka wielkich fabryk gazowych, skąd 
gaz przez rury największego kalibru, łączą
ce się pod Coventry, dochodziłby do L on
dynu, gdzie, przechowany w  gazometrach, 
byłby w zw ykły sposób dostarczany mie
szkańcom. Towarzystwo, któreby się zajęło 
urzeczywistnieniem  tego projektu, winnoby

zakupić wszystkie obecne zakłady gazowe 
Londynu i przenieść je  do wspomnianych 
obszarów węglowych; w takim razie dostar
czałoby miastu zarazem gazu oświetlające 
go i ogrzewającego, co znów wymagałoby 
podwójnćj kanalizacyi, zawsze bowiem gaz 
należycie oczyszczony, przydatny do oświe
tlania, byłby droższym aniżeli gaz wystar
czający do ogrzewania. M ogłoby zresztą 
towarzystwo ograniczyć się jedynie do do 
starczania gazu ogrzewającego, chociażby 
to było rozwiązaniem tylko połowicznem, 
fabryki bowiem gazowe zarażałyby dalćj 
powietrze londyńskie. K oszty przedsię- 
bierstwa ocenia Thwaite w pierwszym razie 
na 40, w drugim na 10 milijonów funtów  
szterlingów; na dowód zaś, że projekt jego  
nie może napotkać nieprzezwyciężonych  
trudności technicznych, przytacza on słu 
sznie kanalizacyją gazu naturalnego w P e n 
sylwanii i Ohio. Ogólna długość rur, ros- 
prowadzających ten gaz, wynosi już 3200  
kilometrów, a m iędzy innemi dochodzi gaz 
do Cleveland, w odległości 100 km  od źró
dła, gdzie się wywiązuje.

Jeżeli więc zgodzić się należy z autorem, 
że projekt jego jest pod względem techni
cznym możliwy do urzeczywistnienia, to 
zachodzi jeszcze wątpliwość, czy nie rozbija 
się on o szkopuły ekonomiczne. Z jednój 
bowiem strony nasuwa się pytanie, czy cen
tralny zakład gazowy znajdzie zbyt dosta
teczny na uboczne produkty dystylacyi wę
gla oraz na koks, co właśnie stanowi pod
stawę finansową całego przedsiębierstwa.- 
Z drugićj znów strony, kto ma ponieść o l
brzymi nakład na przerobienie obecnych 
urządzeń na piece i kuchnie gazowe? Przy
puszczać można, że mieszkańców zamo
żnych łatwo da się pozyskać, przeważną 
wszakże większość stanowią ludzie nieza
możni, dla których wydatek taki byłby nie
możliwym. Jeżeli zaś część dotychczaso
wych ognisk pozostać ma niezmienioną, to 
całe to przekształcenie naszego systemu 
ogrzewania znaczenie swe traci.

W  każdym razie projekty te świadczą, że 
reforma na tem polu jest niezbędna i w ysu
wają ją na porządek dzienny.

T. R .
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larzgd iia  p. D e p t a .
Pani H elena Dergintow a (gub. Permska, 

zakłady niżneturyńskie), przesyła nam w ia
domość o dwu narzędziach pom ysłu jźj mę
ża, p. Fr. Derginta:

Pierw sze z nich, nazwane m erydyjanosko- 
pem, służące do oznaczenia łatw ym  sposo
bem kierunku południka w danem miejscu 
na powierzchni ziemi przedstawia pierwszy  
z załączonych rysunków:

się w ten sposób: Na ustawionym poziomo 
stoliku mierniczym przytwierdzamy mery- 
dyjanoskop, naciskając głów kę B : ustawia
my linijkę B C  w kierunku promieni słońca 
i obracamy jój koniec w olny C  tak długo, 
póki cień deszczułki D  nie dojdzie do 
pewnego numeru podziałki. W tedy na
ciskamy sprężynę e i lin ijkę przytw ier
dzamy.

P rzy  drugiej obserwacyi obracamy zno
wu koniec wolny A  linijki A B , póki cień 
deszczułki E  nie sięgnie do takiegoż same
go numeru podziałki na linijce A B , do

(Objaśnienie rysunku: A B  i  BO  linijki, utkw ione w główce B  jak  nóżki cyrkla i opatrrone drobne- 
mi dowolnemi podziałkami; B —opiera się na trzech igiełkach pionowych długości około 1 -ej linii, de 
i  dfJ—sprężyny, na nich igiełki f  i / ' ,  dochodzące praw ie do dolnej pow ierzchni linijek, g i y1 igiełki 

pionowe w środkach zaokrągleń O i A , E  i D, deszczułki cień rzucające).

D la oznaczenia południka przeprowadza
my dwie obserwacyje: jednę przed połu
dniem, np. na dwie godziny przed 12-tą, 
drugą przed upływ em  dwu godzin po po
łudniu. P ierw sza obserwacyja uskutecznia

jakiego sięgnął cień deszczułki D  na’,linijce  
BO, naciskamy wtedy sprężynę e' i linijkę  
A B  przytwierdzamy.

Prosta, łącząca końce igiełek g i g '  przed
stawia nam kierunek linii południkowej, co
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łatwo okazać zapomocą elementarnego do
wodu.

Drugie narzędzie, nazwane poligrafem, 
służy do kopijowania planów i rysunków  
bez zmiany ich skali, a różni się od in 
nych narzędzi do tegoż celu służących tem, 
że kopija nie potrzebuje być trzymaną od
wrotnie do oryginału, że niepotrzeba przy 
kreśleniu każdej nowćj linii podnosić na- 
nowo ołówka i t. p., przyczem narzędzie to 
dawać może jednocześnie kilka kopij.

Rysunek narzędzia, niewymagający ob
jaśnienia, przedstawia druga z załączonych 
rycin.

K opijowanie odbywa się w sposób nastę
pujący: kreślim y na stole prostą równoległą 
od A B  W odległości od nićj mniejszej niż 
M E  +  CA\ pod narzędziem, nieco na lewo, 
kładziem y na stole oryginał tak, aby brzeg 
jego niższy zeszedł się z nakreśloną prostą. 
Poczem, ustawiwszy na brzegu lewym ory
ginału sztyfcik M, układamy papier w ten 
sposób, aby brzeg niższy papieru zeszedł się 
z tąż prostą, lew y zaś dotykał ostrza ołów
ka O. W prawiam y w ruch narzędzie, dzia
łając na listew kę /  lub wprost na ołówek O, 
gdy sztyfcik M  przebiega wszystkie punkty 
oryginału, ołówek O kreśli figurę równą 
i podobną.

Jeżeli idzie o jednoczesne skreślenie k il
ku kopij, trzeba mieć poligraf takiój dłu
gości, aby długość krótkiego boku danego 
oryginału zawierała się w długości IG  tyle  
razy, ile chcemy mieć kopij; prócz tego na 
równoległoboku E  G I T  trzeba mieć tyleż 
listewek rów noległych L F  z ołówkami.

Towarzystwo Ogrodnicze.

P o s i e d z e n i e  d z i e w i ą t e  K o m i s y i  t e o r y i  
o g r o d n i c t w a  i n a u k  p r z y r o d n i c z y c h  p o 
m o c n i c z y c h  odbyło się dnia 21 Maja 1891 
roku, o godzinie 8-ej wieczorem, w lokalu To
warzystwa, Chmielna K r 14.

1 . Protokuł posiedzenia poprzedniego został od
czytany i przyjęty.

2. Sekretarz Komisyi pokazywał gałązkę gruszy 
,,staśmionej“ , nadesłanej do redakcyi Wszechświa
ta  przez d ra  Franciszka Grodeckiego (z m. P reny 
gub. Suwalska).

3. Dr S. Grosglik mówił „0  zarazkach chorobo
tw órczych w mleku1'. Zaznaczywszy we wstępie 
wysokie znaczenie badań bakteryjologicznych dla 
nauki o zapobieganiu chorobom (profilaktyki), p. 
S. Grosglik zwrócił uwagę członków Komisyi na 
brak  w kraju naszym urządzeń sanitarnych, da
jących możność korzystania z nowoczesnych po
stępów higieny. Przechodząc następnie do kwe- 
styi w ty tu le zaznaczonej, au tor rospatryw ał prze
dewszystkiem szkodliwość mleka, pochodzącego od 
krów, dotkniętych chorobami zakaźnem i, m ianow i
cie gruźlicą, zarazą racic i pyska, wąglikiem, 
wścieklizną, przyezem szczegółowo zdał sprawę 
z poszukiwań bakteryjologicznych oraz z rezu lta 
tów szczepienia m leka, pochodzącego od krów tu- 
berkulicznyoh. W drugiej części prelegient m ó
wił o chorobach, przenoszących się z człowieka 
na człowieka za pośrednictwem mleka, do którego 
zarazki chorobotwórcze dostają się z otoczenia 
i przytoczył przykłady szerzenia sig epidemij ty 
fusu, dyfterytu, szkarlatyny i cholery, powstawa
nie Bwoje zawdzięczających mleku zakażonemu. 
Dalej potrącił autor o możliwość przechowania się 
zarazków w produktach mlecznych (ser, masło 
i  t. d.) i  w końcu wyłożył w krótkich słowach 
zasady racyjonalnego przyrządzania mleka oraz 
przem awiał za reform ą obory i całego gospodar
stwa mlecznego wogóle.

Przemówienie p. d ra  Grosglika wywołało oży
wioną dysku^yją, w której oprócz prelegienta brali 
udział prof. d r H oyer, d r Wojciechowski i inni.

4. P. Wł. Kozłowski mówił „Przyczynek do w y
jaśnienia związku pomiędzy budową roślin i gieo- 
graficznem ich rozmieszczeniem". Pan Wł. K. za
znaczywszy w krótkiej przedmowie nowy kierunek 
w anatom ii roślin, w ytknięty przeważnie przez pra
ce Schwendenera i H aberlandta, stara ł się wyka
zać, że nowa szkoła anatomii fizyjologicznej pro
wadzi do zbliżenia dwu odosobnionych dotąd od 
siebie gałęzi wiedzy botanicznej: anatom ii porów
nawczej i  gieografii botanicznej i że postaci ro 
ślinne, będąc wyrazem jednostsjności warunków 
zewnętrznych, oddziaływających na roślinę, naj
prędzej służyć mogą jako grupy, w których i b u 
dowa anatom iczna wykazuje pewną jednostajność. 
Dlatego opisując budowę anatom iczną organów 
wegietacyjnych E phedra (.przęśli), p. Wł. K. ze
stawia ją  nie z roślinam i pokrewnemi z rodziny 
Gnetaceae, lecz z roślinam i należącem i do tego 
samego typu gieograficznego, do postaci żarnow 
ców (Spartium ) i rzewni (CaBuarina) Grisebacha.

Rośliny należące do tego typu znajdujemy w kli
matach, odznaczających się suchością powietrza, 
z powodu małej ilości osadów powietrznych, m ia
nowicie w obszarze morza Śródziemnego, obszarze 
stepowym, przeważnie Azyi środkowej i  w obsza
rze Musonów i Sahary. Należą tu  głównie rośliny 
z rodzin motylkowatych (Papilionaceae), rzewni 
(Casuarineae) i gniotowych (Gnetaceae), zbliżone 
są, chociaż osobny typ stanowią, niektóre ko- 
mosowate (Chenopodiaceae), wykazujące w budo
wie anatomicznej cechy o3rgbne, a jako postać
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roślinna, stanowiące przejście od typu żarnowców 
do postaci roślin  soczystych ('Succulentae).

Cechą wspólną roślin typu, do którego należy 
E phedra , jes t to , że pozbawione będąc liści, lub 
posiadając te  organy bardzo słabo rozwinięte, całą 
czynność przysw ajania i parow ania przenoszą na 
korę pierw otną łodygi i je j naskórek. S tąd  wy
nika, że budowa miąszu korowego, pod każdym  
względem przypom ina budowę środkowej części 
liścia.

N askórek u przęśli posiada gruby  nadskórek; 
liczne szparki mieszczą się w niewielkich zagłę
bieniach, przebiegających w zdłuż pędu i zaopa
trzone są w dość głębokie jam ki oddechowe ze
w nętrzne. Wszystkie te  przystosow ania m ają na 
celu zmniejszenie parow ania. Godnem uwagi jest 
rozmieszczenie szparek u roślin  tego typu. Jeśli 
zestawimy je między sobą, widzimy, że jedne  z nich 
(Spartium  junceum ) m ają szparki n ieregularnie 
rozrzucone po całej pow ierzchni naskórka, inne 
znów (Ephedra, Genista erioclada, C rotolaria the- 
baica)—szparki ułożone w szeregi, w niewielkich 
zagłębieniach podłużnych łodygi, wreszcie u  licz
nych roślin tego typu, znajdujem y szparki scho
wane w głębokich brózdach łodygi, zaopatrzonych 
często we włoski (Casuarina, Cytisus radiatus, C. 
albus, Retama dasicarpa, Ulex genistoides). Jeśli 
uważać będziemy zagłębienie szparek za środek 
ochronny przeciwko parow aniu, przyjdziem y do 
przekonanie, że przęśla stoi pośrodku pomiędzy 
najm niej przystosow anem i pod tym  względem ro 
ślinami, jak  Spartium , a najlepiej przystosowane- 
mi, jak  Casuarina i  inne. Przejście od typu  bu
dowy przęśli do tego ostatniego da się urzeczywi
stnić, jeśli wystawimy sobie, że płytkie brózdki 
zagłębiają się coraz bardziej. Gdy roślina tracąc 
liście zmniejsza powierzchnię parującą, zmniejsza 
się jednocześnie i  pow ierzchnia poddana działaniu i
św iatła, a więc cierp i na tem  przyswajanie rośliny, j
Tę ostatn ią stra tę  równoważy zwiększenie powierz- |
chni przez tworzenie się bądź brózd, jak  u Casua- j
rina, bądź wyrostków skrzydlatych, jak  u Saro- j
tham nus yulgaris lub Jasm inum  nudiflorum. P ier- i
wszy lub drugi 3posób  przystosow ania będzie oczy
wiście zależał od tego, czy zm niejszenie parowa- j  

nia, czy zwiększenie asym ilacyi ma w danych j 
w arunkach dla rośliny znaczenie pierwszorzędne.

T k a n k a  z a s a d n ic z a  s k ła d a  sig  z k ilk u  w a rs tw  
k o m ó re k  p a lisa d o w y c h , z k tó ry c h  z e w n ę trz n e  są  
p o łą c z o n e  b e z  p r z e rw , g łę b ie j  za ś  le ż ą c e  tw o rz ą  
lic z n e  p rz e s tw o ry  m ię d z y k o m ó rk o w e . D a le j id ą  j  
lu ź n ie  sp o jo n e  k o m ó rk i m n ie j  o b f itu ją c e  w c h lo 
ro fil, a  o d p o w ia d a ją c e  tk a n c e  g ą b c z a s te j  ś ro d liś c ia .
W miąszu dają się dostrzedz liczne wiązki włó
kien sklerenchym atycznych, k tó re  tw orzą trzy  
grupy; 1 )  leżące w prost pod naskórkiem ; 2 ) m nie j
sze rozrzucone w miąszu; 3) leżące naprzeciwko 
wiązek naczyniow ych i odpowiadające im  liczbą. ! 
Ostatnia grom ada wiązek zdaje się, że pochodzi 
z tej samej tkanki pierw otnej (desmogen), z k tó
rej powstały w iązki naczyniowe. P ierw iastk i m e
chaniczne są obfite również i u innych roślin, n a 

leżących do tej postaci; znaczenie ich może po le
gać na utrzymywaniu położenia organów przy 
mogącem Jatwo zajść zmniejszeniu jędrności ko
m órek podczas dłuższej posuchy. W komórkach 
m iąszu znajdują się liczne kryształy, które, jak 
w ykazały reakcyje, składają się z w inianu wapnia, 
należy więc wnosić, że E phedra, podobnie jak 
w inorośl, należy do roślin  wydzielających winia
ny zam iast szczawianów. Sok komórek chlorofilo
wych młodych pędów wydziela przy działaniu kw. 
octowego liczne kryształy igiełkowate, które skła
dają  się z kwaśnego w inianu potasu, jak to poka
zało bliższe zbadanie ich własności chemicznych.

Przebieg wiązek naczyniowych je s t dość zawi- 
k łany i nie zupełnie odpowiada podanemu przez 
S trasburgera (w dziele p. t. Ueber Conifereu und 
Gnetaceen, 1872) opisowi. Oprócz opisanych przez 
Mohla naczyń z przedziurawionemi ukośnemi p rze
gródkam i, bardzo charakterystycznym  pierw iast
kiem drewna są równowymiarowe m ałe tracheidy, 
znajdujące się w miejscach spojenia wiązek naczy
niowych (w węzłach;. Oprócz zgrubienia siatko
watego posiadają one kropki obwódkowane bardzo 
liczne i umieszczone na ściankach rozm aitych kie
runków.

Rdzeń składa się z komórek o ściankach dość 
grubych, wykazujących reakcyje drewna; komórki 
te są w między węźlach o wiele dłuższe niż sze
rokie; w m iarę jednak zbliżenia się do węzła stają 
się coraz krótsze, w samych zaś węzłach widzimy 
kilka warstw komórek wydłużonych w kierunku 
prom ieni. W arstw y te leżą na tej wysokości, gdzie 
się znajduje pierścień tracheidów  równowymiaro- 
wych, utw orzony przez połączenie się wiązek na
czyniowych międzywęźli. Tracheidy te więc zo
stają  w wielokrotnem zetknięciu z wyżej opisane- 
mi warstwami kom órek rdzenia, k tóre w tych 
miejscach m ają obfite kropki. Ukształtowanie ta 
kie nasuwa przypuszczenie, że rdzeń służy za tkan- 
kg przechowującą zapas wody, która zostaje weń 
wciśnigtą z wiązek naczyniowych w czasach, gdy 
obfite deszcze sprowadzają podwyższenie ciśnienia 
w tych ostatnich. Zam iast promieni rdzeniowych 
wielkich, których niema w przgśli, znajdujemy 
prom ienie utworzone z komórek rdzenia i miąszu 
stykających sig z sobą w węzłach w przerwach 
pierścienia wyżej opisanych tracheidów . Prom ie
nie te przebiegają po dwa do każdego pączka k ą 
towego i służą oczywiście do zaopatrzenia go w wo
dę i m atery jały  odżywcze.

Na tem posiedzenie zostało ukończonem.

Wiadomości bibliograficzne.

— g. Pan S. Dickstein przedsięwziął opracowa
nie dzieła w rodzaju filo.oSi m atem atyk’, którem u
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dał tytuł: „Pojęcia i metody m atem atyki11. Tylko 
co właśnie wyszła z pod prasy część pierwsza to 
m u pierwszego tego obszernego dzieła, zawierająca 
teory ją  działań. Następujący spis rzeczy najlepiej 
objaśni czytelnika o zawartości tej części:

(Wstęp). Przedm iot m atem atyki. W ielkość. F or
my przerywane i ciągłe. System m atem atyki. Ma
tem atyka i logika. Analiza i synteza. Zasada ra 
chowania i w arunki stosowalności działań form al
nych. — (Roz. 1 '. Działanie i liczby nadskończo 
ne. — (Roz. 2). Teoryja działań formalnych. — 
(Roz. 3) nad liczbami ułamkowemi. — (Roz. 4) nad 
liczbami ujemnemu — (Roz. 5) nad liczbami uro- 
jonem i. — (Roz. 6) nad liczbami nadurojonemi. — 
(Roz. 7). Funkcyje całkowite.

Każdy z powyżej przytoczonych rozdziałów za
wiera bardzo cenne przypisy streszczające obszer
niej niż w tekście, a częstokroć tam  nie znajdu
jące m iejsca wywody cytowanych teoryj różnych 
autorów, jako też wskazania dotyczące literatury 
odnośnych kwestyj.

— sd. Bulletin International de 1’Academie des scien- 
ces de Cracovie. 1890, Decembre, 1891, Janyier, 
F errie r.

Zeszyt grudniowy z roku 1S90 zawiera stresz
czenie pracy F . M ertensa: „O funkcyjach całko
witych sym etrycznych" (poniemiecku); rosprawy
E. Godlewskiego: „O sposobie, w jak i światło opóź
nia wzrost roślin i o teoryjach tegoż wzrostu" (po
niemiecku); opis m ikrokalorym etru, nowego przy
rządu do m ierzenia małych ilości ciepła przez N. 
Cybulskiego (pofrancusku) oraz treść rosprawy
E . Janczewskiego p. t. „Badania porównawcze nad 
rodzajem zawilca11 (pofrancusku).

Zeszyt styczniowy z roku 1891 zawiera treść 
rosprawy W. Rubczyńskiego „O nieznanym  trak 
tacie filozoficznym z X III w itku i jego domniema
nym autorze Y itellionie1' (poniemiecku); dzieła B. 
Kotuli „Rozmieszczenie roślin naczyniowych w Ta- 
trach“ *) (poniemiecku) oraz pracy K. Olszew
skiego ,,0  widmie absorpcyjnem  i o barwie c ie 
kłego tlenu (poniemiecku).

Zeszyt lutowy z roku 1891 zawiera treść ros. 
prawy J . Puzyny „Kilka uwag z ogólnej teoryi 
krzywych algiebraicznych '1 (pofrancusku) oraz pra- j 
cy M. Raciborskiego „O florze retyckiej północ
nego stoku gór Świętokrzyskich11 (poniemiecka).

— sd. E. Dubois-Reymond. Naturwissenschaft und I 
bildende Kunst. Lipsk, 1891, 8-o. str. 64.

Jestto  mowa wypowiedziana d. 3 Lipca 1890 r. 
w  akadem ii um iejętności w Berlinie. Mówca kreśli 
obraz wpływu badań naukowych na rozwój sztuki 
plastycznej. A natom ija, optyka, fizyjologija barw, 
fotografija m om entalna, fizyjologija lotu—stały się 
dziś praw ie nieodzownemi dla artystów, którzy

*) Por. sprawozdanie we Wszechświecie Nr 9.

pragną być w zgodzie z przyrodą. W istotę twór- 
czośoi naukowej i artystycznej mówca głębiej nie 
wnika.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— as. P. Wandalin Szukiewicz n ad es ła ł (do o k reśle
n ia) do Redakcyi W szechśw iata, bardzo dokładny ry 
sunek, w raz z w ym iaram i zęba, znalezionego n a  dn ie  
rzek i U ły  w powiecie L idzk im , gub. W ileńskie j. Ząb 
ten  je s t doskonale zachow anym  zębem  konia kopalnego 
(E quus caballus fossilis).

— sic. W łoskie tow arzystw o meteorologiczne, założo
ne  przez księdza D enza, obchodziło  obecnie 25-sj ro cz
nicę sw ego istn ien ia . P o siad a  ono 250 obserw atary jdw  
i stacyj.

— tr. Ludność posiadłości angielskich w Indyjach,
w edług  spisu dokonanego w roku  bieżącym , wynosi 
220 400 000. Spis poprzedni, w r. 1881, w ykazał 
198 655 603 m ieszkańców .

— tr. Św iat naukow y w L ondynie  został bardzo 
w zburzony postanow ieniem  rządu , założenia  m uzeum  
sztuki w South K ensing ton , n a  g runcie  zakupionym  d la  
insty tucyj naukow ych. N ajznakom itsi przedstaw iciele 
nauki w A n g lii podpisa li przeciw  rozporządzeniu  tem u 
go rący  p ro test, k tó ry  n iew ątpliw ie cel pożądany o d n ie 
sie. S z tuka  jest p iękną zapew ne rzeczą, nie należy 
wszakże, aby w chodziła w d rogę pow ażnym  zadaniom  
nauk i.

l e k r o l o g i j a .

D w aj g łośnego nazw iska uczeni współcześnie praw ie 
zakończyli życie. 10 m aja  z m arł w M onachijum  zn a
kom ity  botanik  W ilh e lm  N iig e li, d. 11 zaś w P a ry żu  
n iem nićj zasłużony fizyk, E d m n n d  B e q u e r e l. O ich 
p racach  naukow ych podam y bliższą w iadom ość.

J e r z y  G iż y c k i, profesor akad em ii technicznej 
w A k w izgran ie , z m a rł tam że, w czterdziestym  zaledw ie 
ro k u  życia.

N iedaw no także z m arł F r . B a u m g a r te n , niegdyś 
prezes b. B anku  P o lsk iego , zasłużony entom olog  i ko- 
lekcy jon ista .

D n ia  1 m aja  z m a rł w B onn  w 69 roku  życia d y rek to r 
tam ecznego  o b se rw tto ry ju n i, E d . S rclio en fe ld , ucze
s tn ik  p rac  A rg e lan d ra  nad katalogow aniem  gwiazd* 
po k tó rym  też objął zarząd  obserw ato ry ju ra .
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ODPOWIEDZI REDAKCYI.

WP. B. J. w Choleniszczach. Najbogatsze kopalnie 
siark i znajdują sig w Czirkacie, na lewym brzegu 
rzeki Koisu w Dagestanie; w roku 1886 otrzym a
no tu  72000 pudów.

Prócz tego siarka znajduje się w L akan w obwo
dzie Fergańskim .

W  Polsce w Czarkowie, w gub. Kieleckiej.

Posiedzenie 10-e Kom. stalćj teoryi ogro
dnictwa i nauk przyrodniczych pom ocni
czych odbędzie się we czwartek dnia 4 
Czerwca 1891 roku, o godzinie 8-ój w ie
czorem, w lokalu Towarzystwa O grodnicze
go (Chmielna, 14).

Porządek posiedzenia:
1. Odczytanie protokułu posiedzenia po

przedniego.
2. Pani W . Szczawińska „Oko złożone 

w św ietle najnowszych badań”.

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 20 do 26 Maja 1891 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przem yślu i Rolnictwa w W arszawie).

D
zi

eń
■

B arom etr 
700 mm -j- T em peratura w st. C.

h
VCQ

•H

£

Kierunek w iatru
Suma
opadu

O w a g i.

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

90 Ś„ 49,3 51,3 51,3 13,4 15,3 14,6 17,6 10,8 66 SW6,W4,E3 2,7 Rano deszcz
21 0 . 49,2 47,4 44,4 17,0 21,8 19,9 23,5 10,2 57 SE, ,SE 6,S4 0,0 Pogoda
22 P. 42,8 43,1 41,7 20,6 22,8 2 1 ,1 25,6 16,5 53 Sn ,S4,S3 0,0 Pogoda
23 S. 45,4 48,4 49,2 17,9 2 1 ,1 17,0 2 1 ,2 13,5 56 W»,WS»,SW' 0,0 Pog-,g.7m .57 zaćm. ks.
24 N. 45,9 43,8 45,3 15,5 23,3 19,6 24,1 11,4 62 E S i’,S W6,Cisza 0,1 Rano d., w. bł. bez grzm.
25 P. 45,7 44,6 43,4 19,8 25,5 20,6 27,3 14,4 51 E N 5,EN5,ES3 0,3 Rano i pop. d., w. odl. b.
26 W. 42,5 41,9 43,3 20,2 24,1 18,4 25,2 16,5 66 E S5, W4, W4 0,3 Pop. deszcz

Średnia 45,7 19,3 59 8,4 mm

UWAGI. K ierunek w ia tru  dany je s t dla trzech  godzin obserwacyj: 7-ej rano, 1-ej po południu i 9-ej 

wieczorem. Szybkość w iatru  w m etrach na sekundę, b. znaczy burza, d. — deszcz.

U p ra sza m y  S za n o w n y c h  P re n u m e ra to ró w  n a szych  o w czesn e  odno
w ien ie  p r z e d p ła ty , j e ż e l i  z y c z ą  sobie, a b y  p ie rw sze  n u m ery  W sze c h 
św ia ta  z  p r z y s z łe g o  p ó łro c za , z a r a z  po  w y jśc iu  b y ły  im  w y s ła n e ,

T R E Ś Ć .  Głuszec, cietrzew  i ich m ięszańcy, napisał Jan  Sztolcman. — O zastosowaniu barwników do 
badań fizyjologicznych u zwierząt, przez d ra  H. Hoyera. — O ogrzewaniu centralnem , przez T. R. — 
N arzędzia pana D erginta. — Towarzystwo ogrodnicze. — W iadomości bibliograficzne. — Wiadomości 

bieżące. — Nekrologija. — Odpowiedzi Redakcyi. — Buletyn meteorologiczny.

W ydaw ca A. Ślósarski. R edaktor Br. Znatowicz.

Ho3B0JieH0 IJeH3ypoio. BapinaBa, 17 Mas 1891 r. Druk Emila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna, AS 26.
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WSZECHŚWIAT
TYGODHIK POPULARNY

POŚWIECONY NAUKOM PRZYRODNICZYM.
P R O S T E  D O Ś W IA D C Z E N IA  N A U K O W E .

Ciepło właściwe.

Ogrzewanie się ciał pod wpływem ciepła 
jest zjawiskiem  tak powszedniem, że uwagi 
ogółu na siebie zgoła nie zwraca, a naukaO O '
nawet sprawą, tą zajęła się przed 120 laty 
zaledwie, gdy Black, Deluc, a zwłaszcza  
W ilke poznali, że różne ciała do jednakiego  
ogrzania, czyli do jednakiego podwyższenia 
swój temperatury, potrzebują niejednako
wych ilości ciepła. Ważną tę zasadę uw i
docznić można wielu prostemi doświadcze
niami.

Jeżeli zmięszamy 1 kilogram wody ogrza
nej do 80° z 1 kg. wody, posiadającej tem-

a
peraturę 20°, otrzymamy 2 kg. wody o tem
peraturze 50°. K ilogram  zatem wody z i
mniejszej ogrzał się o 30°, a potrzebną do 
tego ilość ciepła otrzymał od kilograma 
wody cieplejszej, która się oziębiła od 80° 
do 50°, zatem również o 30°. Kilogram więc 
wody oziębiając się o 30° traci tyleż ciepła, 
ile  go potrzebuje do ogrzania swego o 30°,— 
rezultat ten był przewidywany i dla tego 
nie uderza nas bynajmniej. Jeżeli wszakże 
z kilogramem wody o temperaturze 20° 
zmięszamy 1 kg. rtęci ogrzany do 80°, p o
wstała stąd mięszanina posiadać będzie tem
peraturę, nie 5Ó°, ale zaledwie 22°; ilość cie
pła zatem, jaką oddaje kilogram rtęci, ozię

biając się o 58°, wystarcza do ogrzania wo
dy zaledwie o 2°. Z doświadczenia tego oka
zuje się przeto, że ilością ciepła, jaką wyło
żyć musimy na ogrzanie kilograma wody 
o 1°, ogrzać możemy kilogram rtęci o 29°; 
rtęć wymaga więc daleko mniejszej ilości 
ciepła do swego ogrzania aniżeli woda, jej 
„ciepło w łaściw e” czyli jej „zdolność ciepli
kow a” jest 29 razy mniejsza, aniżeli wody. 
Toż samo zachodzi, gdy z wodą mięszamy 
jakiekolwiek inne ciała stałe lub ciekłe; sil
nie rozgrzana bryłka żelaza, miedzi lub in
nego metalu, wprowadzona do naczynia, za
wierającego takiż sam ciężar wody, bardzo 
nieznacznie zaledwie temperaturę jej pod

niesie. Ze wszystkich w ogólności ciał sta
łych i ciekłych woda najznaczniejsze posia
da ciepło właściwe, najwięcej do ogrzania 
swego ciepła wymaga.

Rozmaitość ciepła w łaściwego różnych 
metali okazać można doświadczeniem na- 
stępnem, do którego posiadać trzeba kulki, 
miedzianą (lub cynkową), cynową i ołow ia
ną, jednakiego ciężaru i opatrzone w ha
czyki, zapomocą których uwiązane być mo
gą na nitkach. Tak uczepione więc kulki 
wprowadzamy do wody wrącej, a po pe
wnym czasie, gdy już temperaturę jej przy- 
ję ły , przenosimy je  na cienki krążek wo
skowy, umieszczony na trójnóżku (fig. 1,)
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który łatwo z drutu przygotować sobie mo
żna. Dostrzeżem y wtedy, że kulka miedziana 
przetopi zupełnie wosk i przez powstały  
stąd otwór wypadnie, kulka cynowa wytopi 
sobie tylko zagłębienie, a ołowiana mniejszą  
jeszcze ilość wosku stopi. Jednakże kulki te 
jednakowo ogrzane były do 100° i oziębiają 
się jednakowo do temperatury topliw ości 
wosku; skoro więc rozmaitą ilość wosku sta
piają, oddają różną ilość ciepła, czyli do je 
dnakiego ogrzania różnćj potrzebują ilości 
ciepła.

Zamiast wosku użyć można i lodu, w spo
sób podany jeszcze przez Blacka. B ry łę  lodu  
czystego wygładzam y starannie na górnój 
powierzchni i wyżłabiam y w nićj dołek ta- 
kićj w ielkości, by pom ieścić się w nim m o
gła każda z powyższych kulek; przygoto
wujemy również inną płytkę lodową, która 
ma służyć za pokryw ę. Ogrzawszy powyższe 
kulki, jak poprzednio, w wodzie wrącśj do 
100°, wprowadzam y każdą z nich zosobna 
do przygotowanego zagłębienia, które po
przednio za każdym razem należy starannie 
wytrzeć; po um ieszczeniu zaś kulki w otwo
rze, szybko nakładam y pokrywę lodow ą, by 
uchronić od straty ciepła na zewnątrz; w  lo 
dzie kulka m etalowa oziębia się, a oddawa
ne przez nią ciepło zużyw a się na stopienie 
lodu. Każda wszakże z naszych k u lek  stopi 
inną ilość lodu, którą można oznaczyć, j e 
żeli zważymy lub zm ierzymy powstałą ze 
stopienia wodę. D ochodzenie to wskazuje, 
że ilości wody pochodzące ze stopienia lodu  
działaniem kulki miedzianej (lub cynkow śj), 
cynowej i ołow ianśj są w stosunku 9 : 5 : 3 .  
K ulka żelazna, takiegoż samego ciężaru, sto
p iłaby ilość w ody wyrażającą się liczbą 11. 
D ośw iadczenie to zatem uczy, że ciepło w ła
ściwe żelaza, m iedzi lub cynku, cyny i oło
wiu, to jest ilości ciepła potrzebne do jedna
kiego ogrzania jednakich ilości tych metali 
są w stosunku: 11 : 9 : 5 : 3. S. K .

K alendarzyk  astronom iczny
na C zerw iec.

W  godzinach wieczornych droga mleczna 
przedstawia nam teraz najwspanialsze swe 
okolice, zwłaszcza w  miejscu, gdzie przecina 
się z równikiem  i gdzie b łyszczy gwiazda  
pierw szćj wielkości A tair w  Orle; dalój ku 
północy roskłada się w postaci krzyża Ł a
będź, a począwszy stąd, aż do poziomu po
łudniow ego, rozróżnić możemy dwie od
dzielne gałęzie drogi m lecznej, z których  
wschodnia przechodzi obok Strzelca, zacho
dnia obok Niedźwiadka, którego najświe
tniejsza gw iazda, Antares, zajm uje połu

dniow y kraniec południka. Pom iędzy Ł a 
będziem a zenitem występuje W ega w L i
rze. K u północy dalój prowadzi nas droga 
mleczna przez (Jefeusza, K asyjopeę do Per- 
seusza, który przypada tuż nad poziomem; 
Andromeda i Pegaz wynurzają się właśnie 
nad poziom północo-wschodni, gdy nad po
ziomem północo-zachodnim ciągną się gw ia
zdozbiory W oźnicy, B liźniąt i Lwa, każdy 
z gwiazdą pierwszej wielkości. Dwie jeszcze  
wreszcie podobnej jasności gwiazdy znaj
dujem y w kierunku południowo-zachodnim  
od zenitu, Arktura w W olarzu i K łos P an
ny. Łatwa do poznania po półkołowćj p o
staci Korona północna świeci w pobliżu ze
nitu, a m iędzy Arkturem a Herkulesem, 
który teraz w godzinach wieczornych prze
chodzi przez południk czyli góruje.

W enus jest gwiazdą poranną i widzialna 
jest przez pół godziny przeszło przed wscho
dem słońca, Mars jest niewidzialny, Jowisz 
wschodzi o północy, a Saturn, w tymże cza
sie w łaśnie zachodzi i przez pierwszą po
łow ę nocy błyszczy na zachodniej stronie 
nieba.

P L A N E T Y .
dnia W schód Zachód Przejście przez

po łudn ik  W konstelacji

g. ra. g. m. g. m.

M erkury .

10 2 . 50 r. 5 . 58 w. 10 .24  r. ) R .
20 2 . 4 2  „ 0 . 4 6  „ 10 . 44 „
30 3 .  2 „ 7 .54 „  1 1 .2 8  „ Bliźnięta

Wenus.
10 2 . 5 0  r. 6 . 5 w. 1 0 .28  r. )
20 2 . 2 1  „ 6 . 1 5  „ 10. 18 „ Byk
30 2 .18  „ 6 . 42 „ 10. 30 „ )

M ars.
10 2  . 37 r. 9 . 35 w. 1 . 6 w .)
20 4 . 2 8 , ,  9 . 2 2 , ,  0 . 55 „ f Bliźnięta
30 4 . 2 2 , ,  9 . 6 „ 0 .  44 „ )

Jow isz .
10 O . 28 r. ' 5 . 30 w. 5 . 59 r. j
20 11.51 w. 4 . 5 5  „ 5 . 2 3 , ,  }W odnik
30 1 1 .10  „ 4 . 2 0  „ 4 .  45 „ >

S a tu rn .
10 10. 46 r. 0 . 32 r. 5 . 39 w .)
20 1 0 .1 0 , ,  1 1 .5 4  w. 5 .  2 „ Lew
30 9 . 35 „  1 1 .1 5 ,,  4 . 2 5  „ )

10
20
30

6 . 2 8  „ 1 0 .3 0  „ Byk
5 .50  „ 9 . 52 „ )

N ów  przypada dnia 6 Czerwca, pierwsza 
kwadra dnia 14, pełnia dnia 22, druga kwa
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dra dnia 26. Podczas nowiu, dnia 6 Czer
wca, księżyc przechodzi właśnie przez węzeł 
wstępujący swój drogi, co powoduje za
ćmienie częściowe słońca, u nas widzialne; 
początek jego przypada o godz. 6 min. 18, 
koniec o godz. 7 min. 50 wieczorem. Za
ćmienie to wszakże obejmuje tylko niespeł
na połowę tarczy słonecznej.

Dnia 21 Czerwca słońce dochodzi krańco
wego swego oddalenia na północ równika 
i najwyżej wzbija się nad poziom; jest to 
więc na półkuli północnej dzień w roku 
najdłuższy, a nadto przedłuża go zorza 
trwająca teraz przez całą noc, co utrudnia 
obserwacyje nieba gwiaździstego. S. K.

PRZEBIEG ZJAWISK

METEOROLOGICZNYCH
i  E u r o p ie  ś r o d k o w e j ,

w miesiącu Styczniu 1891 roku.

Styczeń 1891 r. był bardzo niepogodny  
i śnieżny, chociaż opady śniegu nie były  
zbyt obfite i stale mroźny, jakkolw iek  
w niewielu tylko miejscach obserwowano 
bardzo niskie temperatury.

Ciśnienie atmosferyczne było w Europie 
zachodniej wogóle znacznie wyższe od nor
malnego i stopniowo lecz powoli zmniej
szało się ku wschodowi a znacznie prędzej 
ku północy; Europa środkowa tym sposo
bem znajdowała się prawie ciągle w pasie 
wysokiego ciśnienia przy panujących stale 
niskich ciśnieniach na północy. Chwilowo  
tylko przebiegające od czasu do czasu z pół
nocnej strony depresyje barometryczne stan 
taki na krótko zmieniały. Na uwagę zasłu
guje szybki spadek barometru, jaki się przy
trafił na naszych stacyjach zachodnich w cią
gu doby z dnia 13 na 14. P ierw szego z tych 
dni przypadł najwyższy stan barometru na 
wszystkich naszych stacyjach zachodnich; 
do wieczora następnego dnia 14 barometr 
spadł o 24 m m  i przez dwa dni następne 
utrzym ywał się dosyć nisko. P o  podniesieniu 
się znowuż ponad wartości normalne w cią
gu kilku dni następnych, spadł wskutek 
znacznój depresyi barometryczn6j, która 
wystąpiła dnia 20 na północo-zachodzie 
i przeszła przez całą Europę środkową. 
D nia 22 przypadł najniższy stan barometru 
na wszystkich naszych stacyjach zachodnich 
i po kilkodniowych ciągłych wahaniach, od 
dnia 27 począł się wznosić stale. Różnica po
między najwyższym i najniższym jego sta
nem była znacznie większa na naszych sta- j

cyjacli zachodnich niż na wschodnich. Na 
zachodzie wynosiła ona przeszło 30 mm; na 
wschodnich zaś dosięgała ledwo 24 mm.

Temperatura z wyjątkiem 25 i ostatnich 
trzech dni miesiąca utrzymywała się stale 
nisko, a nawet i w te dnie nocne tempera
tury prawie w szędzie były niższe od zera, 
tak że nie było ani jednego dnia w ciągu 
całego miesiąca wolnego od mrozu. Zachód 
i południe Europy wypadły stosunkowo zi
mniejsze aniżeli wschód, a szczególniej ani
żeli północ. Powłoka śniegowa, pokrywa
jąca prawie całą Europę, jakkolw iek w  tym  
miesiącu niezbyt jeszcze gruba, przyczyniła  
się znacznie do utrzymania tych niskich  
temperatur. Na zachodzie Europy tempe
ratury średnie miesiąca wypadły o 5° C. n iż 
sze od normalnych; we wschodniej części 
Europy środkowej są one cokolwiek tylko  
od normalnych niższe. Na naszych stacy
jach zachodnich temperatury średnie są za
warte pomiędzy —4,2° C. (Sucha) i — 5,7° 
(Ząbkowice); na wschodnich wszakże spa
dają do —8° C. i niżej a nawet w Mierzo- 
wie temperatura średnia wypadła — 11,1° C. 
Najzimniejsze dnie na stacyjach zachodnich 
były 15, 16, 17; — najcieplejsze 29 i 30. Na 
stacyjach wschodnich zaś zupełnie naod- 
wrót: — najzimniejsze dnie przypadły pod 
koniec, najcieplejsze w środku miesiąca. 
Najniższe temperatury obserwowano: —  
29,8° C. dnia 25 w Strychowcach, — 27,0°C . 
dnia 30 w Czehryniu. W Europie zacho
dniej temperatury najniższe dnia 17 dosię- 
gnęły a nawet przew yższyły wymienione 
poprzednio. Najwyższą temperaturę +6,C° 
C. notowano dnia 30 w Suchej, Jakkolwiek  
niebo było pochmurne w całej prawie E u
ropie przez cały miesiąc i śnieg wypadał 
często, to wszakże w tym miesiącu bardzo 
obfitym nie był. Największa liczba stacyj 
naszych otrzymała od 30 do 40 mm  wody 
spadłej prawie wyłącznie ze śniegu. Deszcze 
wyjątkowo tylko występowały. Pas wszakże 
którego północna granica zdaje się przypa
dać na linii łączącej Radom z Łodzią a po
łudniowa jest oznaczona liniją, idącą od 
Ząbkowic ku Ostrowcowi otrzymał przeszło 
dwa razy więcej wody. Na tćj przestrzeni 
zebrano w ciągu miesiąca: w Piotrkowie 
78 mm, w Silniczce 75 mm, w Suchej 70 mm, 
w Ząbkowicach 61 mm  wody. Na wschodzie 
wogóle opady były mniej obfite aniżeli na 
zachodzie i południu. D ni opadu na na
szych zachodnich stacyjach było wogóle 
przeszło 20; — chociaż w ciągu wielu z nich 
opad był tak nieznaczny, że niepodobna 
było go zebrać w pluwiometrze. Zbieranie 
to było jeszcze utrudnione dosyć częstemi 
zawiejami śnieżnemi.

W  W arszawie średnia wysokość barome
tru wypadła 751,6 mm, przy najwyższym
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jego  stanie 765,3 m m  (lnia 13 i najniższym  
735,4 mm  dnia 22. Temperatura średnia 
wypadła —4,3° C.; najcieplejsze dnie z tem
peraturą średnią. + 1 ,9 °  C. były 29 i 30; 
najzim niejszy dzień był 16 z temperaturą 
średnią — 11,5° C. N ajwyższą temperaturę 
+ 4 ,0 °  C. notowano dnia 30; najniższą —  
16,4° C. dnia 17. W ysokość wody spadłej 
w ciągu miesiąca z deszczu i śniegu w ynio
sła 32,7 mm-, najwięcej 6,2 mm  spadło d. 9. 
Liczba dni, w których obserwowano śnieg  
padający, była 24; lecz w ciągu sześciu dni 
nie zebrano w pluw iom etrze żadnego opadu; 
śnieg w tych dniach tylko polaty wał. Cztery 
razy notowano deszcz. W . K .

Ś w i e ż o  w y s z e d ł  z  d - r -u J - r u .  S I  t o m

P M Ę T M A  H O T O & m C Z m
z a  r o k  1 8 9 0 .

Tom X Pam iętnika Fizyjograficznego zaw iera 730 stronic druku wielkiej ósemki, 29 tablic lito- 
grafowanych i drzew oryty w tekście  i sk łada się z następujących rospraw:

D z ia ł I. M eteorologija i Hidrografija:

Spostrzeżenia meteorologiczne dokonać^ w ciągu roku 1889 na stacyjach meteorologicznych urzą
dzonych staraniem  sekcyi cukrowniczej W. O. T. P. P. i H.

A. Pietkiewicz. Jednoczesny stan pogody oraz jej zmiany na pewnej przestrzeni.
W ykaz spostrzeżeń fenologicznych z r. 1889 nadesłanych do red. Wszechświata.

D z ia ł II. G ieologija z Chemiją:

J . Morozewicz. Przyczynki do petrografii krajowej.
St. Kontkiewicz. Badania gieologiczne w paśmie formacyi Ju ra  między Częstochową a Krakowem.

D z ia ł III. Botanika i Zoologija:

K. Łapczyński. Zasięgi roślin krzyżowych w Król. Polskiem i w krajach  sąsiednich.
K. Drym m er. Rośliny najbliższych okolic Kielc.
K. Drym m er. D odatek do spisu roślin  pow. Kutnoskiego, mianowicie okolic Żychlina.
B. E ichler. Spis Desmidyj zebranych w okolicy Międzyrzeca.
F. Kwieciński. Spis mchów zebraoych w r. 188S w okolicach m. Białej (gub. SiedlO.
F. Kwieciński. Spis roślin skrytokw iatow ych naczyniowych i jawuokwiatowych, zebranych w r.

188“ na gruntach m ajątku W oronin (gub. Siedl., pow. Konstantynowski).
F. Błoński. W yniki poszukiwań floryatycznych skrytokwiatowych, dokonanych w ciągu la ta  1889 

w obrębie 5 powiatów Król. Polskiego.
F. Błoński. Mcby Kr. Polskiego (Conspectus Muscorum Poloniae). Część I. Mchy boczno-zarodnio- 

we, Bryinae pleurocarpae (dokończenie).
Wł. Kozłowski. Przyczynek do flory wodorostów okolic Ciechocinka.
M. Twardowska. Ciąg dalszy spisu roślin  z okolic Szemetowszczyzny i z Weleśnicy.
A. W ałecki. Przyczynek do fauny ichtyjologicznej.
A. L ande. M ateryjały do fauny skorupiaków widłonogich (Copepoda) Kr. Polskiego. Widlonogi 

swobodnie żyjące. I. Rodzina Cyklopy (Cyclopidae).
H. L indenfeld i J . Pietruszyński. Przyczynek do fauny pijawek krajowych (Hirudinei).

D z ia ł IV. Anfropologija:

T. Dowgird. W iadomość o wyrobach z kam ienia gładzonego, znalezionych na Żmujdzi i Litwie.

W yszła z druku książka p. t.:

Pojęcia i metody Matematyki
napisał l i i c h s t e i n .

Tom I. Część I.
T e o r y j ą  d z i a ł a ń .

8° str. 268.
Cena Rs. 2 kop. 50.

Obejmuje W stęp i 7 rozdziałów:
I. L iczby całkowite. — II. Teoryją działań 
formalnych. —  III. Liczby ułamkowe. —  
IV . Liczby ujemne. — V. L iczby zespolone 
zw yczajne.—Y I. Liczby zespolone wyższe.—  

VII. Funkcyje całkowite.

/i,03B0jieH0 U eH 3ypoio. Bapniusa, 17 Maa 1891 r. D ruk E m ila Skiwskiego. Warszawa, Chmielna A5 26.


