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BURSZTYN
I ROŚLINNOŚĆ LASU BUR SZTYNO W EG O .

Mato ciał kopalnych zdoła tak, ja k  bur
sztyn zająć uwagę szerokich kół inteligien- i 
cyi. W yrzucany z tajemniczych głębin nie
znanego starożytnym morza, wzbudzał on 
ju ż podziw greków  swą barwą, połyskiem 
i własnościami elektrycznemi, wskutek k tó 
rych Thales przypisywał mu duszę. Cho
ciaż obecnie znikła wartość bursztynu jako 
tajemniczego płodu natury, lub amuletu, 
chociaż moda obniżyła jego wartość jako 
klejnotu, to jednak wiąże się z nim tyle cie- j 
kawych kwestyj naukowych, że zająć on \ 
może fizyka i chemika, gieologa i gieografa, 
botanika i zoologa, wreszcie archeologa lub 
badacza historyi kultury.

Dość powszechnie pod nazwą bursztynu 
pojmują wszelkie żyw ice kopalne, do bur- j  

sztynu bałtyckiego podobne, często różne ! 
od siebie własnościami fizycznemi i che mi- 
cznemi, wiekiem gieologicznym  i rozmiesz- j  

czeniem gieograficznem, wreszcie pochodzą- i

ce z rozmaitych drzew szpilkowych. Obe
cnie zajmę się jedyn ie jedną z tych żywic, 
najlepiej poznaną, najpospolitszą i najcie
kawszą, t. j .  bursztynem bałtyckim czyli 
t. zw. sulccynitem.

Burszyn bałtycki (sukcynit) jest żywicą 
kopalną barwy zw ykle żółtśj, rzadziój czer
wonawej lub zielona wój, najrzadziej lekko 
niebieskiej. Odmiany nieprzezroczyste, bia
łe, brunatne lub ciemno-żółte zawdzięczają 
swą barwę bańkom powietrza różnej w ie l
kości i obfitości lub zanieczyszczeniom or
ganicznym. Skład chemiczny jest następu
jący: węgla 78,63, wodoru 10,48, tlenu 
10,47, siarki 0,42 procentów. P rzy  suchej 
dystylacyi wytwarza kwas bursztynowy 
w ilości 3 — 8°/0, dlatego pary bursztynu 
drażnią błony śluzowe i pobudzają do ka
szlu. W  wodzie nierospuszczalny, trudno 
i w niewielkiej ilości rospuszcza się w c ia 
łach rospuszczających żywice np. alkoholu, 
eterze, terpentynie, siarku węgla lub chlo
roformie. Ciężar właściwy 1,050— 1,096, 
zmienny, bo zależny od ilości baniek pow ie
trza w bursztynie; niektóre bursztyny o zna
cznej zawartości powietrza pływają po wo
dzie. N ie jest kruchy, daje się łatwo obra
biać, twardość 2 —  2 */2. Bardzo często ma
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w sobie zalepione istoty organiczne, najczę
ściej owady, rzadziej ślimaki, pióra pta
ków, włosy ssaków, kwiaty, liście lub ka
wałki drzewa.

Bursztyn znajduje się na przestrzeni zna
cznej. Granicę jego rozmieszczenia określa 
lin ija pociągnięta z wschodniego wybrzeża 
A ng lii, przez Holandyją,. Saksoniją, Szląsk, 
K raków , Lw ów , W ołyń , U ra l i zagięta do 
Fin landyi, Szw ecyi południowej i Danii. 
Na całej tej przestrzeni tylko na bardzo 
szczupłój powierzchni znajduje się w  war
stwach trzeciorzędowych, m ianowicie na 
kilkom ilowej długości wybrzeża sambijskie- 
go nad Bałtykiem , na zachód od K rólew ca 
oraz w  samym Lw ow ie. W e  wszystkich 
innych miejscach jest on w czasach później
szych naniesiony, bądźto falam i morza, w y 
rzucającego go aż na angielskie wybrzeże, 
bądźto jako dyluw ijalne g łazy narzutowe, 
razem z granitami i innemi eratycznemi 
blokami.

A le  i na wybrzeżu sambijskiem, podo
bnie jak  we Lw ow ie , bursztyn, znajdujący 
się w warstwach trzeciorzędowych, nie jest 
na łożu pierwotnem ale poehodnem.

D zięk i badaniom Marcinowskiego, .Ten- 
scha, a przedewszystkiem Zaddacha znamy 
dostatecznie warunki gieologiczne, towa
rzyszące występowaniu bursztynu w Sam- 
bii. Na warstwach formacyi kredowej le
ży tam około 75 metrów gruby kompleks 
warstw foi-macyi glaukonitowej, czy li bur- 
sztynonośnej. W  tym kompleksie zwłasz
cza siwe iły, t. zw. przez górn ików  ziemia 
„blaue E rde” , zawiera olbrzym ią ilość bur
sztynu, razem z kawałkami licznem i drzew, 
oraz skamieniałościami morskiemi, cechu- 
jącem i piętro dolno-oligoceńskie. W arstwy 
te leżą w znacznej głębokości prawie po
ziomo i urywają się pod powierzchnią m o
rza, które ciągle je  podmywa, niszczy a bur
sztyn bądź na brzegi wyrzuca, bądź w swych 
głębiach pochłania. Znajdowanie się obok 
bursztynu skamieniałości morskich jest do
wodem jasnym, że nie w  tem miejscu, gdzie 
bursztyn obecnie jest złożony porastał las 
drzew  bursztynowych wytwarzających cen
ną żywicę. Sosna bursztynowa rosła gdzie
indziej, może nawet w nieco wcześniejszej 
epoce gieologicznej, a je j żyw ica unoszona 
prądem potoków została pogrzebana w si

nym ile  dolno-oligoceńskiego morza. Na 
podstawie zawartych w bursztynie roślin 
uciera się coraz silniej zapatrywanie, że las 
bursztynowy rósł w epoce eoceńskiej, gdzie? 
tego nam dotychczasowe badania nie wyka
zały. Tak  więc las bursztynowy, którego 
roślinność i faunę lądową znamy dokła
dniej niż roślinność lub faunę jakiejkolw iek 
innej epoki, nie daje się zaznaczyć na kar
cie gieograficznej, nie znamy przestrzeni, 
jaką zarastał, ani czasu, gdy to miało m iej
sce. Na formacyi bursztynowej leżą w ar
stwy młodsze, oligoceńskiego węgla bruna
tnego, w nich odnaleziono piękną i bogatą 
florę kopalną odciśniętą w iłach. Opisał tę 
florę nestor paleobotaników O. K eer. R ó ż
ni się ju ż ona znaczuie od flory lasu bur 
sztynowego, niema w niej malowniczych 
palm tropikowych, przeważają zaś w aw rzy
ny (Laurus), banksyje i eukaliptusy podobne 
do australijskich, figi, andromedy i inne 
rośliny, które zdają się wskazywać, że k li
mat ówczesny tój okolicy miał średniej cie
płoty rocznej około 17° C. Na warstwach 
brunatnego węgla leżą wreszcie warstwy 
dyluw ijalne, niekiedy wskutek działania lo
dowców podruzgotane.

1. Sosna bursztynowa i tworzenie się 
bursztynu.

Wspomniałem już, że razem z burszty
nem znajdują się często pniaki, lub drzazgi 
drzew  rozmaitych. Nie byłoby słusznie 
przypuszczać, że te właśnie drzewa w yda
wały bursztyn, bliższe badanie poucza na
wet, że nie są to zw ykłe drzewa z roślin 
szpilkowych pochodzące, lecz topole, w rzo
sy i inne. Mimo to często można po zbio 
rach w idzieć kawałki tych drzew  bądź to 
pod nazwą drzewa bursztynowego, bądź to 
rajskiego (Paradiesholz). Natomiast znaj
dują się, lubo rzadko, w bursztynie kawałki 
zatopionej kory lub drzewa, a nawet całe 
gałązki lub korzenie, na których już go- 
łem okiem dostrzegamy bursztyn wypełnia
jący szczeliny i sęczki, oblewający je  z w ierz
chu lub zawarty jedynie w  rozmaitej budo
w y  przewodach żywicznych. Są to szcząt
k i drzewa wydającego żyw icę bursztynową, 
które dzięki balsamowi, w  którym długie 
leżały wieki, znakomicie są zachowane. Bu
dowa anatomiczna tych drzew, którą opiszę
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niżej, wskazuje, że były to sosny. Znał już 
te sosny Aycke w 1835 roku, lepićj opisał 
je  Goeppert, ale dopiero znakomita mono- 
grafija p. H. Conwentza, dyrektora muzeum 
przyrodniczego w  Gdańsku, która, wspom
nę tu nawiasowo, zachęciła mnie do pozna
nia kwestyi bursztynowej, wyświeciła w zu
pełności budowę i sposób tworzenia się ży 
w icy bursztynowój. To , co w tej sprawie 
piszę niżej, opiera się prawie wyłącznie na 
tej monografii (H . Conwentz. Monographie 
der baltischen Bernsteinbaume. Gdańsk, 
1890, 4-o, 18 tabl. i 151 str. tekstu).

Budowę anatomiczną, sosny bursztynowej 
zbadać można dokładnie na cienkich skraw
kach, najlepiej zaś na cieniuchnych blasz
kach z drzewa bursztynowego wyszlifowa- 
nych. Zachowanie jest tak dokładne, że 
lepszego trudno nawet wymarzyć, boć tu I 
sama natura uskutecznia ten techniczny 
proces, który od lat kilkudziesięciu wpro
wadzony do techniki histologicznej ogólnie 
się przyjął. D rzewa te są podobnie zalepio
ne w balsamie bursztynowym, który powoli 
wysechł i stwardniał, nietracąc jasności 
i przezroczystości, jak  my obecnie zalepia
my preparaty histologiczne w balsamie 
ze świerka kanadyjskiego (Abies balsamea), 
lub damary wschodniej (Dammara orienta- 
lis). A b y  dać pojęcie o ostrości obrazów 
mikroskopowych takich szlifów, nadmienię, 
że zupełnie dokładnie rozeznać na nich mo
żemy jamki podwórkowe i ich budowę (na 
przekrojach poprzecznych), sitka rurek sit
kowych, a nawet jądra komórek miękiszo- 
wych kory, które rozluźnione wskutek cho
robliwego zżywicenia tkanek leżą pojedyń- 
czo w masie bursztynowej.

Roczne przyrosty drzewa gołem w idzi
my okiem, wynoszą one średnio 0,4 mm  gru
bości, ale bywają i 3,3 mm  grube. R ów 
nież gołem okiem widzimy na przekroju 
poprzecznym drzewa liczne przewody ży
wiczne. B yw ają rozmaicie gęsto rozmiesz
czone. YV korzeniu zwykle 1 na pow ierz
chni 2 mm  kwadratowych, w pniu są nieco 
gęstsze, niekiedy nawet po 4 na powierzch
ni 1 mm  kw. Najobfitsze są w  gałązkach, 
tu bywa ich średnio 2, ale niekiedy do 8 na 
1 mm  kw. Przew ody te powstają przez 
rossunięcie się i rosklejenie ścianek w wiąz
kach miękiszu, rozrzuconych bez ładu po

drzewie. Oprócz tych podłużnych przewo
dów znajdują się i poprzeczne, biegnące 
w promieniach rdzennych. Główna jednak 
produkcyja żyw icy odbywała się w korze. 
Ta  była dość gruba, z zewnątrz warstwą 
martwicy pokryta, która podobnie j«k  u na
szej sosny leśnej, odpadała z pnia w postaci 
okrągłych łusek nieregularnie ograniczo
nych.

Oprócz tych przewodów żywicznych mię
dzykomórkowych, znajdują się u sosny bur
sztynowej inne, zw ykle większych rozm ia
rów, powstające przez rospuszczenie tkanek 
miękiszowych, bądźto normalnych, bądźto 
anormalnie wytworzonych. Często ścianki 
komórek miękiszowych otaczających prze
wód żywiczny m iędzykomórkowy ulegają 
procesowi zżywiczenia (resinosis, w tym w y 
padku succinosis), rospuszczają się, a prze
wód się powiększa. Często w pierścieniach 
rocznego przyrostu wytwarzają się anor
malne grupy miękiszu, niekiedy bardzo roz
ległe, które w krótkim przebiegu czasu ule
gają degieneracyi żyw icowej i zostawiają 
wreszcie znaczną przestrzeń w drzewie w y 
pełnioną bursztynem, podobnie, jak to mo
żemy niekiedy zauważyć na deskach świer
kowych. Ogromna ilość przewodów ży
wicznych, znacznych zw yk le rozmiarów do
prowadza nas do przekonania, że sosny bur
sztynowe tw orzyły więcej żyw icy, niż sosna 
nasza lub świerk, więcej nawet niż sosna 
austryjacka. Znamy jednak i dziś drzewa 

| iglaste o nadmiernej produkcyi żyw icy. Da- 
I mara wschodnia rosnąca na Sumatrze czę

sto kapie cała od żywicy; u stóp pni dama
ry  białej (H auri) na Now ej Zelandyi zb ie 
rają się często masy żyw icy kopalowej, 
ważące do 50 kilogram ów. Tak  znacz
ne ilości żyw icy wydzielają niekiedy i na
sze drzewa iglaste, ale jestto wtedy proces 
chorobliwy zwany zżywiceniem, rezynozą 
D rzewa takie zw yk le  w krótkim  przeciągu 
czasu giną wskutek wyniszczenia, wskutek 
nadmiernego przetwarzania mączki i celu
lozy w  terpeny, niebiorące ju ż udziału 
w przemianie materyi w roślinie. M oże 
właśnie takiemu procesowi patologicznemu 
zawdzięczamy te olbrzymie masy bursztynu 
jak ie są złożone w formacyi bursztynonoś- 
nej i on to zapewne był przyczyną w y g i
nięcia sosny bursztynowej.
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Budowa anatomiczna drzewa bursztyno
wego wykazała, że pochodzi ono z sosny 
i to jednego jć j gatunku, a nie jak  Goeppert 
mniemał z kilku. Sosna ta została przez 
Goepperta nazwana Pinitessuccinifer, którą 
to nazwę Conwentz zamienił na Pinus suc- 
cinifera. Nazwa Goepperta pochodzi z 1840 
roku, nie jest jednak najstarszą, i m iło jest 
przypomnieć, że na kilka lat przed Goep- 
pertem Józef Haczewski, w znakomicie jak 
na ten czas napisanój monografii burszty
nu polskiego (drukowanćj w Sylwanie 
z 1838 roku, nazwał drzewo wydające bur
sztyn Abies bituminosa. Szkoda, że niem- 
cy, którym nauka zawdzięcza praw ie całą 
obecną wiedzę o bursztynie, nie w iedzieli 
o pracy Haczewskiego, usprawiedliwia ich 
w części język , w  jak im  była pisana i pra
w dziw ie rzadkie pismo, w którem się ukaza
ła, jest jednak rzeczą przykrą, że u nas nie 
pobudziła nikogo do dalszych w  tym kie
runku studyjów, a nawet spotkała się z nie- 
zasłużonem lekceważeniem (B ib lijo teka  
warszawska 1844 i 1845). Dziś wprowadzać 
do nauki nazwę Haczewskiego na miejsce 
innój,już utartej, doprowadziłoby jedyn ie do 
zamięszania, nie czynię więc tego, ale chcia
łem podnieść fakt, że u nas • poraź p ierw 
szy ochrzczono sosnę bursztynową.

Co do wyglądu sosny bursztynowej ma
my tylko domysły, ale obracając się w gra 
nicach ciasnych Goeppert podaje j'ćj gru
bość na 12 stóp, Haczewski oblicza w yso
kość (w  sposób błędny) na przeszło 100 stóp. 
Co do jó j liści, kw iatów  i owoców rzecz się 
przedstawia jak  następuje. W  bursztynie 
znaleziono liście czterech gatunków sosien. 
Z tych trzy (P inus silvatica Goepp. et Men- 
ge, P . baltica Conw., P . banksianoides 
Goepp. et M enge) mają po dwie szpilki na 
pędzie skróconym, podobne są więc w tym 
kierunku do naszój sosny leśnój (P . silve- 
stris L .),  lubo przypom inają raczój gatunki 
japońskie lub północno-amerykańskie. G a 
tunek czwarty (Pinus cem brifolia Casp.) 
ma po 5 ig ie ł na pędach skróconych podo
bnie jak  tatrzańskie limby. K tó ra  z tych 
sosien jest tą, którój drzewo i korę, wyda
jące bursztyn wyżój opisałem, nie w iado
mo. L iśc ie  te są bardzo rzadkie, znamy 
ich razem zaledwie kilkanaście niezawsze 
dobrych okazów, może wskutek tego, że

opadały tylko wtedy, gdy żywica już stwar
dniała, wskutek czego nie ulegały zatopie
niu. Podobnie w  jesieni opadają szpilki 
naszój sosny. Natomiast obfitsze są w bur
sztynie męskie kwiatostany sosien, które 
w w ielkićj ilości opadają po okwitnięciu, 
w epoce żywego tworzenia się żyw icy. R ó 
wnież często napotykamy pyłek kw iatowy 
dla sosny charakterystyczny, zaś kwiaty żeń
skie są bardzo rzadkie, a właściwie do dziś 
w jednym  tylko znane okazie.

(c. d. nast.)

M aryjan Raciborski.

0 wylęganiu się jaj w p i j e ! .
Treść odczytu, m ianego w  sekcyi bijologicznej b ry- 
tańskiego stowarzyszenia postępu nauk, podczas 

zjazdu w  Leeds we W rześniu  1890 r.

G ady są po większój części jajorodne, 
z wyjątkiem niektórych jaszczurek i wężów, 
a mianowicie żmij i wężów morskich, będą
cych jajożyworodnem i, t. j .  jajka wylęgają 
się u nich wewnątrz matki, niekiedy pod
czas ich znoszenia, ja k  to ma miejsce u na- 
szój żmii.

N iew iele dotychczas pisano o wylęganiu 
się ja j wężych. Pierwszą nieledwie w iado
mością o tym przedmiocie, jak  się zdaje, 
są spostrzeżenia Valenciennesa, czynione 

I w Jardin des Plantes 1841 r. nad pytonem 
(Python  bivittatus) koło 10 stóp długim. 
Ten wąż w początkach M aja złożył piętna
ście ja j. P rzez pięćdziesiąt dni leżał on na 
nich zw inięty, poczem w ylęgło  się osiem 
ja j i powychodziły z nich młode węże, każ
dy koło pół metra długi. Ze względu na 
temperaturę matki, Yalenciennes podaje, że 
przez cały czas wylężniczy widoczne było 
podniesienie się temperatury, które w po
czątkach było największe i stopniowo ma
lało do końca tego peryjodu.

W  r. 1862 Sclater opisał w  Proceedings 
o f the Zoological Society pytona (Python
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Sebae), wylęgającego przez osiemdziesiąt 
dwa dni swe jajka, których było sto, po- 
czem je  usunięto; żadne z nich nie wylęgło 
się, a w pięciu lub sześciu znajdowały się 
zarodki. Ze względu na temperaturę po
daje on,że zawsze samica była cieplejsza od 
samca. Za każdym razem czyniono podwój
ne spostrzeżenie, umieszczając termometr na 
powierzchni ciała i pomiędzy jego  splotami. 
W  każdym razie temperatura węża była 
wyższa od temperatury otaczającego powie
trza, pomiędzy splotami wyższa aniżeli na 
powierzchni ciała.

W  tym samym roku pułkownik Abbott 
zawiadomił, że posiada w Indyjach samicę 
boa, która przez trzy  miesiące wylęgała 
ja jka, których zniosła czterdzieści osiem. 
W  końcu tego czasu otworzono jednę sko
rupę i znaleziono w  niój zupełnie uformo
wanego młodego węża.

W  r. 1880 Forbes dokonał kilka spostrze
żeń w ogrodzie towarzystwa zoologicznego 
w Londynie nad jajkam i Python malurus. 
W ąż miał koło dwunastu stóp długości 
i w nocy z 5 na 6 Czerwca zniósł blisko 
dwadzieścia ja j, poczem zwinął się naokoło 
nich, prawie zupełnie zasłaniając je  przed 
wzrokiem. W  mowie będąca samica w y
siadywała przez sześć tygodni, niebiorąc 
przez ten czas żadnego pokarmu, a jak  się 
zdaje, raz tylko w początkach Lipca opu
ściła je  zrana na kilka godzin.

Dnia 18 Lipca, t. j .  w czterdzieści trzy 
dni po złożeniu, ja jka  okazywały zjawiska 
psucia się i zostały usunięte; tylko jedno czy 
dwa były z zarodkami.

Począwszy od 14 Czerwca aż do 18 L ip 
ca, t. j.  do końca wysiadywania jajek, co 
dwa lub trzy dni o godzinie 12 w południe 
i o 2 po południu starannie mierzono tem
peraturę samicy i samca, trzymanego w tych 
samych warunkach. Temperatura samicy j 
była stale wyższa i bardziej stała, aniżeli 
samca. Pom iędzy skrętami ciała tempera- j  

tura była wyższa niż na powierzchni skóry.
W ąż wodny (Tropidonotus natrix) składa j 

od piętnastu do trzydziestu jaj i głównie 
umieszcza j e  w kupach gnoju, oraz w dziu
rach i szparach pomiędzy kamieniami lub ; 
pod niemi. Au tor często znajdował je  ku 
końcowi Lipca, a jeden z wężów trzymanych j  

w niewoli zniósł ja jka  już d. 11 t. m. Z po- :

wodu delikatności skorupy jajko bardzo ła 
two uszkodzić.

Pospolicie znajdują się one blisko po
wierzchni, a złożone głęboko w kupach 
gnoju zwykle się nie wylęgają, chociaż 
w późnój porze roku znajdują się w nich 
zupełnie uformowane, ale zdechłe węże. Za
raz po złożeniu ja jka  są napęczniałe i złą
czone lepką substancyją. Skorupa ros- 
patrywana pod mikroskopem składa się 
z błyszczących włókien, ułożonych w kilka 
warstw. Pomiędzy wTarstwami zewnętrz
nemu znajduje się mała ilość soli wapien
nych. Na świeżych jajkach, a jeszcze le
piej, na stwardnionych w kwasie chromnym 
widać dziesięć warstw włókien bardzo ści
śle ułożonych. Zewnętrzne warstwy wy
różniają się obecnością maczugowatych cia
łek rozmaitej grubości i wyglądu, położo
nych pomiędzy włóknami.

Jajka są pierwiastkowo koloru białawo- 
słomianego. Z biegiem czasu stają się nie
co ciemniejsze, następnie brunatne, a w koń
cu bardzo ciemne; barwa nie zmienia się 
jednak jednostajnie na całej powierzchni 
skorupy, lecz występuje w plamach bardzo 
zmiennój rosciągłości. Jednocześnie, sto
pniowo znika regularny zarys skorupy, któ
ra się marszczy i traci pierwotną spręży
stość, a dołek wygnieciony na jó j pow ierz
chni stale się zachowuje. Zmniejszenie ob
jętości ja jka prawdopodobnie zależy od pa
rowania zeń wody. Nadzwyczajna deli
katność jajek, oraz trudność utrzymywania 
ich w  odpowiedniej w ilgoci są głównym 
powodem kłopotów połączonych ze sztucz- 
nem ich wylęganiem.

Dnia 22 L ipca 1889 roku autor znalazł 
w nawozie inspektów ogórkowych w Surrey 
koło siedemdziesięciu ja j wężych rozdzie
lonych na dwie masy, położone tuż jedna 
obok drugiej i prawdopodobnie zniesione 
przynajmniej przez dwa węże. Jajka były 
napozór świeże, ale okazywały wielkie róż
nice w swym rozwoju, nawet oczywiście 
złożone przez tę samę samicę. Po  zabraniu 
kilku ja j do zbadania, pozostałe poki-y- 
to napowrót nawozem i pozostawiono na 
miejscu.

Dnia 8 Września znowu je  odkryto i nie
które spomiędzy nich zabrano do Londynu. 
P o  otworzeniu jednego z nich znaleziono
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w niem dobrze uformowanego zarodka, 
okazującego widoczne, ale słabe ruchy, 
W  powyżej wymienionym dniu ja jka prze
niesiono do Londynu i niektóre z nich 
umieszczono nazajutrz, dnia 9 W rześnia, 
w  zwyczajnym inkubatorze bakteryjologi- 
cznym, uregulowanym na 32° C. Jajka 
umieszczono w miseczkach szklanych z małą 
ilością gnoju, ułożonego na dnie miseczki 
i pokrywającego ja jka . N iektóre miseczki 
były otwarte, inne zaś pokryte luźno przy- 
stającemi pokrywkami szklanemi, pozwala- 
jącemi na swobodny przeciąg powietrza. 
Zawartość miseczek utrzymywana w stanie 
wilgotnym  zapomocą waty zmoczonej w w o
dzie. Jednocześnie niektóre ja jka umiesz
czono w podobnych warunkach, ale w tem
peraturze pokoju, którą utrzymywano w w y
sokości 17° C. Dnia 17 W rześnia inkuba
tor zaczął przeciekać i musiano oddać go 
do naprawy, a ja jka  umieszczono w  pokoju 
w temperaturze koło 17° O, w inkubatorze 
umieszczono je  napowrót d. 25 t. m.

Dnia 27 W rześnia dwa ja jka stale trzy
mane w  temperaturze pokoju okazywały 
znak wylęgania się, t. j .  g łów k i młodych 
wężów przedarły skorupę ja jek. Zauważono 
to o godzinie 10 wieczorem. Następnego 
dnia ja jka przedstawiały ten sam stan, t. j. 
ze skorup wystawały tylko głow y. M isecz
ki z jajkam i umieszczono teraz na wierzchu 
inkubatora, mniej więcej w temperaturze 
24° C. O godzinie 1 po południu żadna 
nie zaszła zmiana, o godzinie 10 wieczorem 
oba węże w yszły ze skorup.

Tego  samego dnia, 28 W rześnia, o godzi
nie 10 wieczorem dostrzeżono wewnątrz in
kubatora głów kę węża, który o 10 rano na
stępnego dnia zupełnie uwoln ił się ze sko- 
rupy jajka.

Przez następne dni w ylęg ło  się nieco 
ja jek  tak wewnątrz, jako też zewnątrz inku
batora.

N iektóre ja jka trzymane od 8 W rześnia 
w  nawozie w  temperaturze pokoju koło 
18° C wystawiono dnia 25 t. m. za okno. 
W  nocy najniższa temperatura wynosiła 
1,5° C. Następnego dnia znowu wniesiono 
jajka do pokoju, a 27 W rześnia umieszczo
no je  w  temperaturze 26° C. W y lęga ły  się j  

one później wraz z innemi. Jajka będące 
w inkubatorze leżały naprzód na bokach, !

a następnie spoczywały na swych w ierz
chołkach i w obu położeniach zdawały się 
zarówno dobrze wylęgać.

Czas wylęgania się ja jek  trwał tedy sie
demdziesiąt pięć do dziewięćdziesięciu dni, 
gdy tymczasem, według Yalenciennesa, w y 
nosi on u pytona pięćdziesiąt sześć dni- 
Zauważono, że pomiędzy wylęganiem się 
ja j tego samego miotu, nawet w tych sa
mych warunkach, często kilka dni upływa
ło. T ę  pozorną różnicę w czasie wylęga
nia się może tłumaczy rozmaity stopień roz
woju składanych ja j.

W ąż, trzymany przez autora w niewoli, 
złoży ł d. 11 L ipca  1890 r. osiemnaście ja j. 
N iektóre z nich umieszczono w  temperatu
rze 16° —  20° C. Ponieważ do końca Paź
dziernika nie wylęgały się, przeto niektóre 
z nich otworzono i znaleziono potomstwo 
dobrze uformowane, ale martwe. Inne ja j
ka tego samego łęgu posłano na wieś i umie
szczono w kupie gnoju; dnia 9 Września 
otworzono jedno z nich i znaleziono w niem 
dobrze uformowanego zarodka, który się 
jednak nie poruszał; ja jka  zaczęły się wy
lęgać d. 24 Września, t. j. w siedemdziesiąt 
pięć dni po złożeniu.

W edług pierwszego szeregu doświadczeń 
zdaje się, że temperatura niewiele wpływa 
na czas wylęgania się ja j, przynajmniej po 
upływie pierwszych tygodni od czasu ich 
złożenia. W ystawienie na działanie atmo
sfery także ich nie zabija, byleby tylko by
ły  trzymane należycie wilgotno, albowiem 
niektóre z nich w ylęgły się po przebyciu 
wielu dni w atmosferze pokoju. W reszcie, 
ja jka  przynajmniej kilka godzin mogą być 
wystawione na dosyć niską temperaturę 
i ostatecznie wylęgają się. Jak to można 
było przewidywać, jajka umieszczone w ma
łych kubkach hermetycznie zapieczętowa
nych, wcale się nie wylęgały.

Proces wykluwania się młodych wężów 
bardzo jest ciekawy. Naprzód w najwyż- 
szem miejscu jajka, bez względu na jego  
położenie, pojawia się szpara, która pospo
licie bardzo szybko przybiera formę litery 
Y ,  przyczem kształtem i położeniem odpo
wiada pyszczkowi młodego węża, to jest 
w ierzchołek V  odpowiada wierzchołkowi 

jego  dolnej szczęki. W ęże często przez 
kilka godzin pozostają w tem położeniu
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z pyszczkiem na zewnątrz wystawionym, 
a będąc zaniepokojone, znowu wciągają go 
do skorupy. W  stanie natury autor w idy
wał wężyki, znajdujące się zupełnie na ze
wnątrz skorupy, które w razie niebespie- 
czeństwa znowu się do niój chowały. M ło 
de węże zaraz po opuszczeniu skorupy są 
nader gładkie i w dotknięciu jakby aksa
mitne. Ich rogówka jest pospolicie nieco 
mętna, co wszakże znika po kilku godzi
nach; żółte plamy na karku są od samego 
początku dobrze odznaczone. Świeżo wy- 
lęgnięte osobniki są koło 15 cm długie i wa
żą koło 3 gramów; ja jko  waży koło 6 gra 
mów. N iekiedy rodzą się one z pęcherzy
kiem żółtkowym , ale w takim razie zawsze 
zdychają. W ęże natychmiast po opuszcze
niu ja jka nadzwyczaj są żwawe i po paru 
dniach wydają za podrażnieniem charakte
rystyczne syczenie.

A. W.

0 ZASTOS OWA NIU  B A R W N I K Ó W
DO B A D AŃ

F lI fJ O L O G IC IC H  U ZW IE R U T .
(C iąg dalszy).

Opisane powyżój doświadczenia nad za- 
strzykniętemi do krwi, ziarnistemi barwni
kami nabrały w ielk iego znaczenia, gdy zo 
stało dowiedzionem, że choroby zakaźne 
powstają przez działanie pewnych gatun
ków mikrobów, przenikających do organiz
mu różnemi drogami. Tak  samo, jak  zia
renka barwnika szybko ze k rw i znikają, 
gromadząc się przeważnie w pewnych ozna
czonych organach, tak też mikroby rzadko 
mogą być dostrzeżone pod mikroskopem 
w kropli krw i świeżo zebranej przez nakłó- 
cie skóry '), a po zastrzyknięciu większój

*) W y ją tk i przedstaw iają w  tym  względzie m i
kroby wąglika, c zy li karbunkułu (Bacillus antbra- 
cis), gorączki powrotnej (Spirochaete febris re- ! 
currentis), zim nicy (Coccidium  m alariae) i niektóre 
inne, nader szybko rozm nażające się i stosunkowo i

ilości mikrobów bądź nieszkodliwych, bądź 
chorobotwórczych wprost do krw i zw ierzę
cia po kilku godzinach większa część ich 
znika z ogólnego krw i obiegu. Pojmujem y 
teraz, dlaczego przy różnych chorobach 
zakaźnych dostrzegamy zajęcie wątroby, 
a szczególnie śledziony (np. przy tyfusie, 
zimnicy, gorączce powrotnej) i dlaczego 
w tych organach najłatwiój dają się odna- 
leść powodujące chorobę mikroby. Skrawki 
ze śledziony zwierzęcia zmarłego z zakaże
nia wąglikowego, właściwym sposobem za
barwione, przedstawiają wiele podobień
stwa do skrawków ze śledziony zwierząt, 
którym zastrzyknięto drobnoziarnisty bar
wnik, tylko że miąsz i naczynia znajdujemy 
wypełnione zabarwionemi mikrobami pa- 
łeczkowatemi, zamiast ziarenkami barw- 
nemi.

Pojm ujem y też teraz, dlaczego przy za
palnych stanach skóry, spowodowanych 
przez różne gatunki mikrobów, występuje 
obrzmienie i bolesny stan gruczołów lim- 
fatycznych, zbierających limfę z dotknię
tych okolic. Tak np. obrzmiewają gruczoły 
na szyi przy wysypkach na głow ie lub twa
rzy i zapaleniach gardła, gruczoły pachowe 
przy zastrzale na palcu i t. d. M ikroby 

j  chorobotwórcze, dostawszy się jakąkolwiek 
drogą do organizmu, zw yk le nie od razu 

j  zdradzają swą obecność, lecz, zatrzymawszy 
się przez czas niejaki w wyżój opisanych 
filtrach, rozmnażają się najpierw powoli na 

i  miejscu i dopiero przedostawszy się do ogól- 
! nego krw i obiegu i do bardziej sprzyja

jących ich rozrostowi organów rozwijają 
w całój pełni niebespieczną swą działalność. 
Tym  sposobem tłumaczy się dość zadawal- 
niająco okres spokoju, czyli inkubacyjny 
pomiędzy chwilą zarażenia i jawnem wystą
pieniem choroby.

Nareszcie wypada nam jeszcze wyjaśnić 
! zachowanie się bezbarwnych ciałek krwi, 
j  ciałek wędrujących i innych leukocytów 
j wobec mikrobów. Jeżeli te ciałka „poże

rają” niestrawne ziarenka barwników, to 
można przypuścić, że tem chętnićj powinny

nieliczn ie zjadane przez fagoc^ty. M ikrob w ąg li
kowy zastrzyknięty do krw i w  znacznej ilości po
czątkowo również gin ie i  dopiero po upływ ie doby 
zaczyna się znów pojawiać w większej ilości.
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się dobierać do m ikrobów złożonych z sub- 
stancyi organicznej. W  samej rzeczy tak 
też i bywa. Nieszkodliwe m ikroby zastrzy- 
knięte do krw i zw ierzęcia przedostają, się 
ostatecznie wszystkie do wnętrza leukocy
tów  i ulegają, tam zniszczeniu; to samo 
dzieje się w części i ze szkodliwemi m ikro
bami. Na takiem zachowaniu się leukocy
tów polega też w  części zdolność obronna, 
czyli odporność organizmu względem  róż
nych chorób zaraźliwych. Często jednak 
m ikroby odnoszą zwycięstwo w walce z leu
kocytami i w tedy organizm ginie, je że li 
istniejące w nim inne jeszcze środki obron
ne nie zdołają go wyratować. Leukocyty 
grają, więc poniekąd ro lę policyi sanitarnej, 
czuwającej nad bespieczeństwem organiz
mu. W  razie zjawienia się jakiegoś niepo
wołanego intruza w organizmie, leukocyty 
natychmiast się skupiają naokoło niego 
i n ietylko go chwytają, ale nawet zjadają.

Sprawy zapalne powstają po większój 
części pod wpływem  różnych gatunków mi
krobów. Jeżeli więc zapalenie rospoczyna 
się od skupiania się ciałek ropnych czyli 
leukocytów, można zgodnie z M ieczniko- 
wem uznać to zjawisko za rodzaj aktu 
obronnego czyli „reakcyi” organizmu prze
ciwko czynnikom chorobowym w pojęciu 
dawnój medycyny. Opisane tu skupianie 
leukocytów naokoło wprowadzonych do 
ciała ziarenek obojętnych i m ikrobów mniej 
lub więcej szkodliwych stw ierdził M ieczn i
ków  u różnych przezroczystych zw ierząt 
beskręgowych i pierwszy zw rócił uwagę na 
obronne znaczenie tego zjawiska, a dla „ko
mórek zjadających” obcego intruza zapro
ponował nazwę „fagocytów ” , która też pra
w ie powszechnie przyjętą została. Skupia
nie się tych komórek w  miejscu zagrożo- 
nem zostaje niewątpliw ie spowodowane 
przez szkodliwy wpływ , jak i wyw ierają 
na tkankę przenikłe do niej obce ciała, 
w  szczególności zaś m ikroby. Ciała m ine
ralne wolne od ostatnich zw yk łe nie w yw o
łują siln iejszego zapalenia, a mianowicie 
ropienia, które występuje przeważnie tylko 
przy obecności pewnych mikrobów. N o w - ’ 
sze doświadczenia, przeprowadzone w  czę
ści także w pracowni patologicznej i ana- 
tomo-patologicznój uniwersytetu warszaw
skiego przez pp. Steinhausa, Kryńskiego

i Janowskiego, wykazały, że tak samo jak  
mikroby wywołują ropienie, tak też działa
ją zupełnie wyjałow ione ich hodowle i n ie
które przetwory chemiczne (rtęć, olejek 
terpentynowy i in.), co dowodzi, że nie 
sama obecność mikroba wywołuje ropienie 
czyli zapalenie z nagromadzeniem fagocy
tów, ale wytwoi^y ich przemiany materyi. 
Produkty te, z jednej strony oddziały wając 
na nerwy, sprawiają, przekrwienie w części 
dotkniętój, z drugiej zaś powodują prawdo
podobnie zmiany normalnego stanu ściany 
naczyń włoskowatych, uspasabiające osta
tnie do przepuszczania na zewnątrz komó
rek wędrujących.

II .

W yśw ietlen ie ważnych zjawisk życio
wych przy pomocy doświadczeń z ziarni- 
stemi barwnikami, opisanych w  poprzedza
jących ustępach, nie nastąpiło od razu, lecz 
uskuteczniało się powoli i stopniowo. P rzez 
ten czas udało się niektórym badaczom 
przy pomocy barwników rospuszczalnych, 
wprowadzonych do organizmu żyjącego ze
brać szereg nader pouczających spostrze
żeń, które w dalszym ciągu niniejszego ar
tykułu postaramy się treściwie zestawić.

Pierwsze pomyślne rezultaty w tym kie
runku zawdzięczamy Chrząszczewskiemu, 
który w celu bliższego wyświetlenia roskła- 
du naczyń krwionośnych w nerkach wstrzy
k iw ał zwierzętom do żył zupełnie obojętny 
stężony amonijakalny rostwór karminu. Za
biwszy zw ierzę w kilka minut po wprowa
dzeniu barwnika, w'kładał on natychmiast 
małe kawałki nerek i innych organów do 
bezwodnego wyskoku i przygotow yw ał 
z nich po odpowiedniem stwardnieniu 
skrawki, które po sprzezroczyszczeniu w  
olejku terpentynowym zostały zamknięte 
pomiędzy szkiełkami w lakierze damaro- 
wym. Tym  sposobem Chrząszczewski o trzy 
m ywał wcale udatne okazy organów z niby 
„naturalną injekcyją,” naczyń krwionośnych, 
albowiem domięszany do krwi. karmin przy 
takiem postępowaniu ścina się w postaci 
miałkich ziarenek i uwydatnia dość w yraź
nie obrysy naczyń krwionośnych, prze
platających skrawek organu. Chociaż po 
wstrzyknięciu karminu wszystkie niezabar- 
wione części ciała przyjmują pozornie od
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cień różowy, to jednak właściwe zabarw ie
nie tkanek ciała powstaje dopiero po ich 
obumarciu; jeżeli więc działaniem wyskoku 
karmin zostaje od razu strącony, to nie 
może z naczyń w dostatecznej ilości przeni
knąć do tkanek i rozwinąć w nich własności 
barwiących.

Ponieważ Chrząszczewski przy wspo
mnianych doświadczeniach miał właściwie 
na widoku wykazanie, że odkryte wtenczas 
przez Henlego kanaliki pętlicowate nie są 
niczem innem, ja k  tylko naczyniami w ło- 
skowatemi nerek (co się jednak okazało 
mylnem), zwracał w ięc przy rospatrywaniu 
swych preparatów także uwagę na zawar
tość wydzielających kanalików nerkowych. 
Pokazało się wtedy, że kanaliki nerkowe 
zaw ierały również karmin, osadzony w po
staci ziarnistój i to tem więcej, im więcej 
pozostawiono czasu do przejścia barwnika 
ze krw i do kanałów organu wydzielające
go (godzinę i w ięcej) i że metoda „natu
ralnej in jekcyi” może oddać większe usłu
g i przy badaniach budowy i czynności 
gruczołów, aniżeli przy badaniu naczyń, 
w  ostatnim bowiem celu rosporządzamy ob
fitością wygodniejszych metod injekcyj- 
nych, dostarczających w części nawet bar
dziej pouczających okazów.

W  czasie opisanych tu doświadczeń bu
dowa wątroby, również ja k  i budowa nerek, 
nie była jeszcze w zupełności rozjaśniona, 
a mianowicie pierwsze początki kanałów 
żółciowych w  wątrobie stanowiły przedmiot 
żywych sporów pomiędzy badaczami. Chrzą
szczewski usiłował kwestyją tę rostrzy- 
gnąć przy pomocy karminu zastrzykniętego 
do krwiobiegu żyjącego zwierzęcia; próby 
te nie doprowadziły jednak do pożądanego 
rezultatu. W tedy Chrząszczewski zw rócił 
się do innego barwnika, który tak samo, 
jak  obojętny rostwór karminu, może bez 
szkody w znacznej ilości być wprowadzony 
do k rw i zw ierząt żyjących, a mianowicie 
do karminu indygowego. P rzetw ór ten 
otrzymuje się przez rospuszczenie błękitu 
indygowego w mocnym kwasie siarczanym 
i następne zobojętnienie tego rostworu so
dą. Powstaje tym sposobem sól, indygo- 
siarczan sodu, wymagająca jeszcze m ozol
nego oczyszczenia z różnych domięszek. 
Ten  czysty ,;indygokarm in” rospuszcza się

łatwo w wodzie, z której może jednak w zu
pełności być strącony zapomocą wyskoku 
lub nasyconych rostworów chlorku potasu 
i in. Gdy Chrząszczewski w 2 do 3 go
dzin po wstrzyknięciu wodnego rostworu 
barwnika do krwi w ilości 50—200 gramów 
(stosownie do wielkości zw ierzęcia) do
strzegł obfite wydzielanie się barwnika 
w moczu, zabił zw ierzę, w łoży ł małe ka
wałki ciemno-fijoletowo zabarwionych ne
rek i wątroby do bezwodnego wyskoku 
i przygotował z nich skrawki, postępując 
tak samo, jak  po zastrzylcnięciu karminu. 
Tym  sposobem udało mu się nietylko otrzy
mać zupełnie zadawalniające rezultaty, ale 
stanowczo rostrzygnąć kwestyją co do isto
tnego początku przewodów żółciowych. 
Okazało się, że początkowe drogi żółciowe, 
w  których wydzielający się obficie barwnik 
został osadzony w postaci prawie jednostaj
nej błękitnej masy, tworzą nader gęstą sieć 
cienkich kanalików, oplatającą wszystkie 
komórki w  tak zwanych zrazikach wątro
bowych. Każda komórka styka się jedną 
powierzchnią ze stosunkowo szerokiem na
czyniem krwionośnem włoskowatem, od
wrotną zaś powierzchnią z nader wąskim 
kanalikiem wyprowadzającym żółć, która 
z tych komórek się wydziela. Po  zastrzy- 
knięciu indygokarminu komórki i jądra 
okazują tylko blado-błękitnawe zabarwie
nie, po śmierci jednak zabarwienie jąder 
sztucznie się wzmacnia. Opisane tu spo
strzeżenia Chrząszczewskiego, dające się 
łatwo powtórzyć, zostały też wkrótce po
twierdzone przez różnych badaczów, do 
których należał także dr Peszke z W ar
szawy.

Podobne rezultaty jak w wątrobie otrzy
mał Chrząszczewski także przy mikrosko- 
powem badaniu nerek po zastrzyknięciu 
indygokarminu, z tą tylko różnicą, że bar
wnik wypełnia tu światło stosunkowo sze
rokich kanałów nerkowych w postaci dro
bnych kryształków igiełkowatych. Heiden- 
hain po powtórzeniu tych doświadczeń nad 
nerkami potwierdził spostrzeżenia Chrząsz
czewskiego, lecz zaprzecza jego  tw ierdze
niu, że barwnik wypełnia również i torebki 
stanowiące początki kanalików i obejmujące 
kłębki naczyniowe Malpighiego. W ed ług 
Heidenhaina, wydziela się z kłębków sama
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[tylko woda, do której dopiero przy prze
p ływ ie  przez długi labirynt kanalików skrę
conych przesączają się z komórek części 
moczu, a zarazem także indygokarinin. 
Kom órk i, wyścielające kanaliki skręcone 
(tubuli uriniferi contorti), odznaczają się 
charakterystyczną budową od komórek na
błonkowych w kanalikach prostych, czyli 
wywodowych nerek, zabierają właściwe czę
ści składowe moczu, jak  również i rospusz- 
czalne barwniki ze krwi w stykających się 
z niemi naczyniach włoskowatych i oddają 
je  w stanie zgęszczonym przepływającej 
koło nich wodzie, która bezustannie się są
czy z wym ienionych kłębków. P o  w strzy
knięciu indygokarminu nerki okazują wpra
wdzie barwę ciemno-błękitną, lecz komórki 
wydzielnicze stosunkowo słabo tylko się za
barwiają.

Indygokarm in oprócz żółci i moczu p rze
chodzi także do innych wydzielin  np. do 
śliny, lecz w zbyt małej ilości, ażeby można 
otrzymać obfitsze osady działaniem wysko
ku i zresztą tak szybko wydziela się z mo
czem i żółcią, że po upływie kilku do k il
kunastu godzin prawie w  zupełności znika 
z organizmu. Starano się wprawdzie za
trzymać go we k rw i na dłuższy przeciąg 
czasu przez podwiązanie przewodów  mo- j  

czowych i żółciowych, lecz ta dość okrutna [ 
operacyja nie doprowadziła do pożądanego 
rezultatu. N ierównie lepsze skutki osię- 
gnięto przez w ielokrotne wprowadzenie 
większych ilości barwnika do krw i w ciągu | 
kilkunastu godzin a nawet kilku dni. N a j
łatw iej daje się takie nasycenie organizmu 
barwnikiem osięgnąć u żab, trudniej u zw ie
rząt ciepłokrwistych. A rn o ld  i je g o  ucznio- I 
wie (Thoma, Kuttner, Z e lle r ) otrzym ali tą 
drogą bardzo ciekawe rezultaty. U  żab, po 
ubezwładnieniu mięśni ruchu dowolnego za 
pomocą trucizny kurary, używanej przez j 
Indyjan Am eryk i południowej do zatru
wania strzał, wprowadzali do grubej ży ły  
w ścianie brzusznej pow oli znaczne ilości 
indygokarm inu i zw yk le jednocześnie zra
szali pojedyncze części ciała słabym rostwo- 
rem soli kuchennej. Tym  sposobem udało 
im się spowodować osadzenie się barwnika \ 
w postaci drobnoziarnistej w rozmaitych 
organach. Doświadczenia te wykazały, że j  

z naczyń krwionośnych barwnik najpierw 1

przenika do otaczającej je  tkanki łącznej, 
zbierając się tam przeważnie w delikatnych 
rurkowatych szparach pomiędzy je j włókni- 
stemi pęczkami, czyli w tak zwanych kanali
kach sokowych, w których mieszczą się j e 
dnocześnie płaskie gw iazdowate i wrzecio
nowate komórki tej tkanki. Z tych kanałów 
sokowych barwnik przedostaje się z jednej 
strony do początków naczyń limfatycznych, 
z drugiej zaś do miąszu różnych organów. 
W szystkie bez wyjątku twory nabłonkowe 
(epithelium ) i przybłonkowe (endothelium), 
gruczoły, mięśnie, chrząstki zabarwiają się 
na ciemno-błękitno. Badanie mikroskopowe 
wykazuje jednak, że barwnik w pierwszych 
nie wypełnia samych komórek, lecz otacza 
je  w  postaci pięknej delikatnej siatki, osa
dzając się w stanie drobnoziarnistym w tak 
nazwanej substancyi sklejającej. Tak  samo 
zabarwia się substancyja spajająca pomię
dzy sobą włókna mięsne gładkie, a w po
przecznie prążkowanych włóknach mięsnych 
odkładają się ziarenka barwnika pomiędzy 
najdrobniejszemi niteczkami (fibrillae), z któ
rych włókno jest złożone. Indygokarm in 
przenika nawet do chrząstek szklistych 
i zbiera się tam poczęści w samych komór
kach, poczęści w otaczającej je  torebce. Inni 
badacze, ja k  Gerlach i Nykamp, otrzymali 
w chrząstce zw ierząt ciepłokrwistych podo
bne rezultaty jak Arnold , lecz niezupełnie 
zgodne ze spostrzeżeniami ostatniego, po 
nieważ stosowane przez nich metody były 
mniej odpowiednie. Prócz indygokarminu 
wprowadzał A rnold  do krw i żab także ros- 
twór żółtego żelazo-cyjanku potasu i zraszał 
organy silnie rozrzedzonym chlornikiem że
laza; dalej wstrzykiwał rospuszczony k ro
chmal i następnie poddawał tkanki działaniu 
jodu, albo używał też tuszu czarnego, zawie
szonego w wodzie, do nastrzykiwań i ros
tworu soli kuchennój do zraszania. W szyst
kie te odmiany doświadczeń doprowadziły 
do tegoż samego rezultatu, co i indygo
karmin.

Opisane tu spostrzeżenia dlatego wielkie 
mają znaczenie, że wskazują drogi, po któ
rych soki odżywcze przenikają ze krwi do 
tkanek, albowiem nie ulega wątpliwości, że 
barwnik do miejsc, w których się zbiera 
ostatecznie w większej ilości i osadza się 
w  postaci ziarnistej, zostaje zaniesiony
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przez osocze krwi sączące się bezustannie 
przez cienkie ścianki naczyń włoskowatych. 
Ktittner zabarwił zapomocą indygokarminu 
nietylko substancyją sklejającą komórki na
błonkowe w kanalikach i pęcherzykach 
płucnych u królików  i psów, ale także „ka
naliki sokowe” w ściankach tych pęcherzy
ków i naczynia lim fatyczne płuc, w ięc te 
same drogi, po których ig ie łk i węgla dostają 
się z powietrza do miąszu płuc i dalój do 
naczyń i gruczołów limfatycznych, jak to 
wyżćj było wskazane.

Nowsze badania wyjaśniły, że pomiędzy 
komórkami nabłonkowemi nie istnieje w ła
ściwie substancyja sklejająca, lecz drobne 
kanalikowate przestrzenie, w których prze
suwają się płyny odżywcze, a nawet i ko
mórki wędrujące. Tak  np. przy wysypkach 
skóry komórki wędrujące przenikają w w ię
kszych ilościach ze skóry właściwej (cutis) 
do naskórka (epiderm is) i przeciskają się 
we wspomnionych drobnych przestrzeniach 
pomiędzy komórkami głębszej warstwy na
skórka, czyli tak zwanego rete Malpighi. 

(dok. nast.).

D r  H. Jloyer.

GŁUSZEC, CIETRZEW
I  I O I K  M I Ę S Z A Ń C Y .

(C ią g  dalszy).

Początek toków cietrzewich zależny jest 
od pogody wiosennej, gdyż ptak ten nigdy 
nie tokuje podczas zimna, deszczu lub wia
tru. Zw yk le jednak w końcu Marca, gdy 
nadejdą ciepłe dnie wiosenne, gdy ledwie 
pierwsze pączki na drzewach się ukażą, cie
trzew rospoczyna swój śpiew miłosny: w y
biera na ten cel jaką polanę, łąkę lub pole 
w bliskości lasu położone i tam zgromadza 
się licznie, aby swe tąńce i śpiewy produ
kować. Zw ykle nocuje w bliskości toko
wiska i z pierwszym brzaskiem dnia, gdy 
jeszcze wszystko ptastwo uśpione i tylko 
m iły śpiew skowronka leśnego (A lauda ar- I 
borea) zwiastuje zorzę poranną, kogut wy- '■

daje swój dziwny, tajemniczy głos, który 
doskonale sylabami tszau-sziii... naśladować 
można. Jestto rodzaj wyzwania, posłanego 
wszystkim rywalom  sąsiedniego lasu. W net 
za nim słyszymy na wszystkie strony odzy
wające się w ten sam sposób cietrzewie, 
które z okolicznych drzew  dają znać światu, 
że i one gotowe są już do walki. T rw a  to 
zaledwie minut kilka, lub kilkanaście, gdy 
słyszymy w bliskości silny łopot zapadają
cego ptaka: to pierwszy kogut zleciał na to
kowisko i wnet potem wyrzucił w powietrze 
jeszcze jedno i drugie wyzwanie; znów słyszy
my trzepotanie skrzydeł; tak zlatują jeden, 
drugi, dziesiąty, zmrok jednak nie pozwala 
jeszcze widzieć samych ptaków. Gdy oto 
dochodzi nas głos przytłumiony i jakby sy
laby bu-łu-łum, powtórzone pojedyńczo, po
tem częściój, aż w końcu słyszymy to dzi
wne, niczem niedające się naśladować beł
kotanie cietrzewia, które przelewa się gamą 
chromatyczną do nieskończoności. Głos 
ten, który przy spokojnem powietrzu na 
pół mili słyszeć można, zbliska wydaje się 

j  cichym, przytłumionym, co zapewne stąd 
j  pochodzi, choć napewno twierdzić nie mo

gę, że ptak ma w czasie śpiewu dziób zam
knięty, czyli że jest brzuchomówcą.

Gdy promienie słoneczne rozedrą nieco 
pomrokę nocną, u jrzym y kilka lub kilkana
ście ptaków rosproszonych po pólku i wy- 
konywających najdziwaczniejsze ruchy. 
K ażdy z nich ma dziób opuszczony ku z ie 
mi, szyję silnie odętą, skrzydła zlekka uchy
lone i tak opuszczone, że niemal po ziemi 

| końcami szurają; ogon zaś lirowaty rostacza 
kompletnie i zadziera do góry, kładąc pra
wie na grzbiecie. Bełkocze zaś stojąc 
w miejscu spokojnie, lub chodzi, opisując 
nieforemne łuki; czasem, zaś pod wpływem 
niezwykłej ekscytacyi drepcze, okręcając 
się wkoło siebie. P rzeryw a na chwilę swój 
śpiew, podskakuje zabawnie do góry, w y 
dając owo wyzywające tszau-sziii... Gdy 
zaś spostrzeże w bliskości rywala, biegnie 
ku niemu szybko, wydając głos jakby do 
chichotania podobny. Dwa ptaki dopadł
szy do siebie, uderzają na siebie starając się 
zadać cios nieprzyjacielowi dziobem, noga
mi i skrzydłami; gdy jednak broń ich jest 
bardzo niedostateczną, walka podobna ni
gdy nie kończy się śmiercią, ani nawet po -
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kaleczeniem jednego z zapaśników; kilka 
uronionych piór stanowi całą. szkodę, j a 
ką sobie zacietrzew ieni rywale zrobić są 
w stanie.

Jeżeli stary kogut ma do czynienia z m ło
dym, zw ykle walka trwa ki^ótko, a najczę
ściej młodszy zapaśnik bez boju ustępuje 
z placu, goniony czas jakiś przez swego 
silniejszego i doświadczeńszego rywala, któ
ry uderzeniami nóg i dzioba karci go za 
śmiałość pokazania się na uprzyw ilejowa- 
nem miejscu. Inaczej rzeczy się mają, gdy 
się spotka dwu bojowników równej siły. 
Zw yk le  zapadają od siebie na przestrzeni 
kilkudziesięciu kroków  i bespośrednio b ie
gną ku sobie z wyciągniętem i szyjami, opu
szczając skrzydła, jak para kogutów bojo
wych. W  miarę jednak, jak  się ku sobie 
zbliżają, odwaga ich słabnie widocznie, 
gdyż zwalniają kroku, a często, gdy ju ż sta
nowcza chwila uderzenia nadejdzie, mijają 
się wzajemnie, zawracają, znów  mijają i tak 
powtórzywszy kilkakrotnie ten manewr, źle 
świadczący o ich osobistej odwadze, ude
rzają wreszcie na siebie, wydając owo chi
chotanie charakterystyczne i uderzając s il
nie skrzydłami, jakby kto w  dłonie klaskał. 
W alka  podobna trwa nieraz kwadrans cza
su, n iekiedy i w ięcej, aż póki jeden z za
paśników, zmęczony, z placu boju nie ustąpi. 
W ówczas zwycięsca, podskakując zabaw
nie, wydaje swe tszau-sziii — jakby mówił: 
„Chodźcie tu inni, jestem gotów  i z wami 
bój rospocząć” . G dy jednak żaden się nie 
stawia, schyla powoli g łow ę ku ziemi i ros- 
poczyna przerwane bełkotanie.

W  chwili, gdy słońce wychyla się z ponad 
horyzontu, wszystkie koguty przestają to
kować, pozostając nieruchome, jakby w m il
czeniu w itały powstanie gw iazdy dziennej. 
P rzerw a  ta trwa zw yk le 10 minut do kw a
dransa czasu, poczem rospoczyna się toko
wanie, ciągnące się, z małemi przerwami, 
średnio do godziny 8-ćj rano. W ówczas 
koguty pojedyńczo, lub po kilka razem 
opuszczają tokowisko, a zasiadłszy na po
bliskich drzewach, bełkoczą jeszcze do go 
dziny 10-ój rano. N iektóre z nich wracają 
na tokowisko pod wieczór, tych jednak licz
ba niew ielka i tok popołudniowy trwa zwy-. 
kle krótko.

K u ry  przybywają na tokowisko stosun

kowo rzadko, a tylko z pobliskich gąszczów 
wydają swe miłosne wabienie, które w yra
zić można sylabami ke-ke keu. Czasami 
przelatują ponad tokowiskiem, odciągając 
część samców, które za niemi do gąszczu 
podążają. N igdym  jednak nie widział, aby 
kogut pokrywał na tokowisku cieciorki 
a zapytywani przezemnie myśliwi, z w y ją t
kiem jednego, równie jak  i ja  byli pod tym 
względem nieszczęśliwi. Raz nawet w idzia
łem kurę, która usiadła na polu tuż obok 
tokującego cietrzewia, lecz ten ograniczał 
się jedyn ie na deptaniu wkoło niej i bełko
taniu, czem znudzona, po półgodzinnem 
oczekiwaniu odleciała do gąszczu.

Ta  okoliczność naprowadziła mnie na 
myśl, że może tokowanie cietrzewi lub in
nych kurowatych nie jest właściwem w a
bieniem samicy, jak  to powszechnie p rzy j
mowane bywa, lecz że ma inny, bardziej 
skomplikowany cel. W  samej rzeczy, zw a
żywszy, że im starszy jest kogut tem dłużej 
i zapamiętałej tokuje, gdy przeciwnie mło
de koguty trzymają się tylko sąsiednich 
gąszczów i tylko na krótki czas zalatują na 
tokowiska; dalej, że kury cietrzewia sto
sunkowo rzadko odwiedzają tokowiska, 
gdzie nadto prawie n igdy sam akt łączenia 
się nie bywa obserwowanym; że wreszcie 
przy sztucznem wabieniu stary kogut chę
tniej idzie na udawany głos koguta, niż na 
głos cieciorki, przyjść musimy pomimo w oli 
do wniosku, że tokowanie, tak jak  wogóle 
wszelki śpiew ptaków, nie ma na celu wa
bienia samicy. D o czego zaś służyć może, 
postaram się w kilku słowach objaśnić.

La t temu kilka rozwinąłem we W szech- 
świecie moje uwagi co do tak zwanego w y
boru płciowego. W  przyrodzie panuje cią* 
głe dążenie do nadmiernego rozwinięcia 
pierwiastku męskiego, czemu osobliwie pod
legają ptaki, a szczególniej ptaki żyjące 
w wrielożeństwie, jak  kurowate. W yb ór 
w ięc naturalny musiał różnemi środkami 
równoważyć tę przewagę samczego elemen
tu, gdyż inaczej danemu gatunkowi grozi
łaby zupełna zagłada. W ychodząc z tego 
punktu widzenia, łatwiej nam pojąć będzie, 
dlaczego stare koguty cietrzewia, zamiast 
oddawać się słodyczom haremowego poży
cia, spędzają godziny całe na nieużytecz- 
nem bełkotaniu lub na biciu się między so-
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gdy młodsze pokolenie swobodnie go
spodaruje wśród kurzego seraju. Z  jednój 
strony tokowanie zmniejsza niejako ilość 
działających samców, których zw ykle jest 
więcój aniżeli kur, a powtóre daje prze
wagę samcom młodym, które na podstawie 
obserwacyj i opartych na niój teoryj powin- 
nyby doczekać się w  potomstwie swem 
większój przewagi żeńskiego pierwiastku. 
W  ten to sposób, według mego zdania, w y
bór naturalny stara się zneutralizować szko
dliwą, dla gatunku dążność do rozwinięcia 
pierwiastku męskiego.

C ietrzewie tokują zw yk le do końca Maja, 
często jednak w Czerwcu a nawet i w L ip 
cu słychać jeszcze grę pojedyńczych kogu
tów. Brehm mówi o wypadkach tokowania 
na jesieni, n igdy jednak tego sprawdzić nie 
mogłem.

Samica niesie 8 —  14 ja j; zw ykle jednak 
stadka spotykane przezemnie na L itw ie  l i 
czyły średnio 5 —  7 młodych, co przypusz
czać każe, że znaczna część młodych ginie 
od  drapieżników. Gniazdo cietrzewia, po
dobnie ja k  i głuszca, jest prostem zagłębie
niem w ziemi, zlekka wysłanem zielskiem 
i trawą. M łode trzymają się kury aż do 
zupełnego wyrośnięcia; w L ipcu  i Sierpniu 
twardo dosiadują, tak, że zdarzyło mi się 
dwukrotnie wziąć ręką żywego cietrzewia 
wielkości kuropatwy. W  tym też czasie sta
re koguty pierzą się gwałtownie i ledwie 
latać mogą. Zw ą się wtedy w języku 
myśliwskim „w yp ióram i” . W yp ió ry  trzy
mają się wielkich gąszczów i tak dosiadują, 
że niemal z pod nóg zrywają się przed m y
śliwym.

Pod  jesień wylatują cietrzewie na pola, 
uczęszczając osobliwie na gryczyska, gdzie 
pokarm obfity znajdują. Są one wtedy tak 
głupie, że z łatwością lecą na drzewo, na 
którem umieszczamy wypchanego cietrze
wia lub wprost zrobionego bałwana z czar
nego sukna, któremu przyczepia się niby 
ogon dwie skrajne sterówki cietrzewia. Ten 
rodzaj polowania, zwany „z cieniem” prak
tykuje się u nas jedynie przez chłopów 
i kłusowników.

(dok. nast.).
Jan Sztolcman.

Nowy wynalazek”.
Kiedy w  dziennikach w dziale płatnych og ło 

szeń spotykamy się z szumny reklam ą środków 
tajem nych— eksykatorów, protektorów  i  t. p. uwa
żamy ją  za zjawisko w  trudnych i zaw iłych  sto
sunkach handlowych praw ie konieczne, naturalne. 
W iem y ile  jest prawdy w tych  pochwałach, św ia
dectwach i zapewnieniach obliczonych na łatw o
wierność prostaczków... i o ile nie dotyczą, one środ 
ków leczniczych to leru jem y je .

Inaczej zapatrujemy się jednak skoro mamy 
przed sobą reklamę środka rzekomo zabespiecza- 
jącego zdrow ie nasze i  naszego otoczenia lub środ
ka, które ma je  powracać. W ówczas niepodobna 
zachowywać się obojętnie, zważywszy, że reklama 
takiego rodzaju  jest już wprost szkodliwą. Z  tego 
zapatrywania wychodząc w  n iektórych państwach 
wydano też odpowiednie przepisy ograniczające 
zakres reklam y tajem nych leków w dziale ogłoszeń 
płatnych w  dziennikach.

Jeszcze inaczej zapatru jem y się na reklamę, 
umieszczaną w tekście czasopism. Ogólnie biorąc 
nie mamy w zasadzie nic przeciwko temu, aby pra
sa w ten sposób popierała niejeden pomysł, k tó 
rego  in icy jatorow i w początkach trudno może po
nosić kosztów ogłoszeń, żądamy jpdnak, aby re- 
dakcyja pisma staranny czyniła wybór, zwłaszcza, 
jeś li chodzi o zachwalenie pomysłu, lub środka, 
którego działanie niedostatecznie jest zbadanem, 
a przeznaczonego do ochrony zdrowia.

Przyk ład  n ieoględności autora i redakcyi w tyra 
kierunku znajdujemy w „K ury jerze  Codziennym11 
z d. 15 M aja r. b, w artykule zatytułowanym „N o 
w y wynalazek11. Autor, d r Just zaleca w  nim go
rąco świece dezinfekcyjne pomysłu dra A. W ein- 
berga, zdaniem naszem, nieposiadające żadnej 
wartości jako środek dezinfekcyjny, t. j. działa
jący  zabójczo na ustroje chorobotwórcze.

O ile to będzie m ożliwem  w tem  miejscu, p o 
zw olim y sobie jaknajtreściw iej to wręcz przeciwne 
poglądow i dra Justa zdanie nasze umotywować.

Dr J. rospoczyna swój artykuł od powołania się 
na prace Kocha i Fischera dla poparcia tw ierdze
n ia o energicznem  działaniu par bromu i chloru 
na ustroje chorobotwórcze. Prace pierw szego ba
dacza pochodzą z roku 1881 i dostarczają specy- 
ja ln ie  odnośnie dwu tych  środków bardzo n iew ie
le  m ateryjału doświadczalnego. W  r. 1884 F ischer 
i  Proskauer wykonali na szerszą skalę dośw iad
czenia i  przekonali się, że ty lko znajdujące się 
w  doświadczeniach tych  drobnoustroje niczem n ie" 
p rzyk ryte  g in ę ły  pod wpływem  chloru i bromu. 
D la osięgnięcia tego  wyniku należy koniecznie 
w  przestrzen i zupełnie zamkniętej, w ięc w pokoju, 
w  k tórym  drzw i i okna mają papierem zaklejone 
szczeliny, powietrze uprzednio m ożliw ie nasycić 
parą wodną a potem  w yw iązać na każdy m etr
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sześcienny przestrzen i 75 gram ów  chloru, t. j. na 
średni poków  o 30 m sześć. 2'/ł k ilogr. chloru, lub 
39 g brom u na m etr sześcienny, t. j. na taki sam 
pokój w ięcej n iż 1 k ilogr. bromu.

K to  ma choć cokolw iek wyobrażen ia o duszącym  
zapachu chloru i  bromu, pojm ie, że  taka dezin- 
fekey ja  odbywać się m oże po usunięciu ludzi i że 
samo je j rozpoczęcie wym aga w ie lk ich  ostrożności 
ze względu na wykonawców . T rw ać  ona musi co- 
najm niej 8 godzin . Św ieca dra W einberga  waży 
okoto 50 y, pali się kopcącym , n ieco silniej n iż 
zwykłe, płom ieniem , przyczem  produkty spalenia 
m ają słabą, woń chlorow ców  i są. n ieco kwaśne. 
Gdyby św iece dra W . b y ły  z czystego chloru (?!), 
potrzebaby ich na średn i pokój 45 sztuk, co kosz
tow ałoby 5 rb. 60 kop. i  wówczas nawet nie osię* 
gnęłoby się pożądanego celu, t. j. zniszczenia ustro
jó w  chorobotwórczych . U c ie rp ia łyby  ty lko  te, k tó
re znajdowałyby się tak jak  w doświadczeniach 
F . i  P . na pow ierzchni.

Tw ierdzen ia  dra J. o zaletach świec dra W . są 
tak bfssensowne, że z n iechęcią przystępuje się do 
łatw ej pracy wykazania ich charakteru. Trudno 
jednak  p rzem ilczeć poza wszystkiem  o tem  np. za 
patrywaniu dra J. „że  św iece odśw ieża ją pow ie
trze p rzez zw iększenie w  n iem  zaw artości azotu11. 
Naw et w  „E n cyk lopedy i zdrow ia'* n ie spotykam y 
się z takiem  tw ierdzeniem  zdradzojącem  bezdenne 
nieuctwo.

Gdyby w artykuliku dra J n ie traktowano 
o sprawie tak ważnej jak  ochrona zdrow ia, o de- 
z in fekcy i i  gdyby  n ie to, że dr J. w  .,K uryjerze  
Codziennym 11 zw yk ł reprezentow ać dzia ł h ig ijeny 
nie zaprzątalibyśm y jego  k ry tyką  uwagi czyte ln i
ków. W  tym  jednak razie obow iązkiem  każdego 
człow ieka szanującego naukę jest bezw zględn ie 
w ytknąć niesnm ienną reklamę. D oszliśm y do po
siadania w  m ieście naszem urzędowej pracowni 
chem icznej. K ierow n ik  je j, zdaniem  naszem, po
dobnie jak  to jest gdzie in dz ie j w zwyczaju , pow i- 
nienby zlec ić  wykonanie odnośnego badania i  og ło 
sić je g o  w yn ik i, aby ostrzedz przed wyrzucaniem  
grosza wszystkich tych , co w łatw ow iernośc i i oba
w ie o zdrow ie rod zin y  m ogą nabywać do celów  
dezin fekcyi owe św iece, aby uchronić b liższe  i dal
sze otoczenie od rosprzestrzeniania choroby zakaź
nej. Tam , gdzie brak zasadniczych pojęć  o h ig i- 
jen ie  i je j działach dotyczących  zd row ia pub licz
nego ju ż n iety lko u ogółu, ale pośród ludzi, k tó
rzy b iorą  się do in form ow an ia innych w tych  
sprawach, konieczną jest nawet in terw en cy ja  o r
ganów urzędowych, w  zakres działalności k tórych  
wchodzi z obowiązku ochrona zd row ia  publicz
nego.

Stanisław Prauss.
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Wiadomości bibliograficzne.

—  sd. V ic to r v. Lang. Kinleitung in die theore- 
tische Physik. W ydan ie drugie, przerobione i  po
większone. Brunświk, Y iew eg , 8-ka większa, str 
983. Cena 20 marek.

Au tor traktuje następujące dzia ły  nauki fizycz
nej: mechanikę, ciężkość, m agnetyzm , elek trycz
ność, ciała stałe, ciecze, gazy, światło, ciepło. R o z 
działy o m agnetyzm ie i  elektryczności mogą być 
z pożytk iem  czytane przez elektrotechników. O od
kryciach Hertza, ponieważ zostały ogłoszone w  cza
sie druku książki, znajduje się tylko wzmianka 
pobieżna.

—  kw. Die W ettervorhersage. E ine praktische An- 
le itnng zur W etteryorhersage auf Grundlage der 
Zeitungsw etterkarten  und Zeitungsw etterberichte 
fur alle Berufsarten. Im  Au ftrage der D irektion 
der deutschen Seewarte bearbeitet von Pr. D r W . 
J. van Bebber. Stuttgart. Ferd . Enke, 1891. Cena 
4 marki.

S ławny kierownik I I I  oddziału niem ieckiej „S ee 
warte11 w  Hamburgu, van Bebber wystąpił w  ro 
ku b ieżącym  z nowem dzięłem , którego tytu ł po

ił daliśmy. Książka ta jest w znacznej części stre
szczeniem  obszernego dzieła, ogłoszonego przed  
5-ma la ty  przez tegoż samego autora *) i  zaw iera 
w m ałej objętości (171 str.) wykład tego wszyst
k iego, na czcm op iera ją  się obecnie przepow iednie 
pogody. Zadaniem  I I I  go oddziału instytutu ham- 
burskiego jest w łaśnie spożytkowanie codziennego 
m ateryjała depesz m eteorolog icznych , nadsyłanych 
z całej Europy i  ułożeuie na ich podstawie pro
gnozy  o przyszłym  sŁanie pogody. Autor, przez 
ręce k tórego przechodzi codziennie, od lat 15-tu 
praw ie tak rozleg ły  m ateryjał, jest w możności le
piej n iż kto inny przedstawić teraźn iejszy stan 
wiadomości o prognozie m eteorolog icznej. D zie ło  
sw oje przeznacza głównie dla roln ików , m aryna- 
rzów , in żyn ierów  i  nauczycieli; chociaż mnóstwo 
przyk ładów  z tak długiej p raktyk i wziętych c zy 
nią je  bardzo pożytecznem  i dla m eteorologów  
z profesyi. W yk ład  jest wszędzie sch ły, jasny 
i przystępny.

K R G H łK A . H A U K O W A *

—  sk. Tem pera tu ra  Pam iru. Z  ciekawej tej k ra i
ny, znanej czyteln ikom  z opisu zamieszczonego we

' )  Handbuch der ausiibenden W itterungskunde, 
2 tomy. Stuttgart, Enke, 1H85— 1887 (patrz W szeoh- 
św iat t. V I, str. 92).
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W szechśw iecie , posiadamy dotąd bardzo mato ob- 
serwacyj m eteorologicznych, dlatego godne są uwa
g i rezu ltaty dostrzeżeń, przedstawione akadem ii 
nauk w  Paryżu  przez p. Capus. W  czasie podró
ży swej po te j okolicy, której wysokość średnia 
przechodzi 4000 m etrów  i  gdzie wszystkie p rze j
ścia są bardziej wzniesione, an iżeli Montblanc, au
to r dostrzega? często, m iędzy tem peraturą dnia 
a nocy, różn ice przechodzące 40° C. Przed wscho
dem  słońca rtęć w  term om etrach b y ła  zm arznię
ta, około południa tem peratura wynosiła prawie 
zero. N iek ied y  nawet dzienna ta chwiejność do
chodziła do 60 stopni. W yn ika ją  stąd warunki 
nader n iekorzystne dla pobytu człow ieka. Podróż
nik, idący przez k ilka godzin  w  jedn ym  kierun
ku, wystaw iony jes t z jedn e j strony ciała na bes- 
pośrednie działan ie prom ien i słonecznych, które 
go rozgrzewają, gdy  strona ciała od słońca odwró
cona doznaje silnego chłodu, tak dalece, że po
dróżnik zmuszony jest często się odwracać, by  uni
knąć następstw zbyt znacznych n ierówności tem 
peratury po obu stronach ciała. (Comp. rend.)-

—  m fl. A spergilina, ro ś lin n a  hem atyna. Czarny 
barwnik grzybka Aspergillus niger może być w du
żej ilości otrzym any z zarodn ików  przez dłuższe 
w ytraw ian ie słabo am onijakalną wodą. Gdy do 
silnie zabarw ionego rostworu dodać m ałego nad
m iaru kwasu solnego, opada barwnik, nazwany 
przez p. Lino^siera aspergiliną, w postaci bes- 
kształtnych kłaczków. Asperg ilina dużo ma podo
bieństwa do hem atyny ze krw i. Osuszona nad kw a
sem siarczanym w zw ykłe j tem peraturze i  sprosz
kowana, ma czarną barwę. Praw ie nie rospusz- 
cza się w  wodzie, alkoholu, w  roscieńczonych kwa
sach m ineralnych, słabo rospuszcza się w  alkoholu 
zakwaszonym kwasem octowym , lecz łatwo rospusz
cza się naw et w najsłabszych alkalijacb. Am oni- 
jakalny rostwór aspergiliny zostaje, podobnie jak  
tak iż rostwór hem atyny, osadzony wodą barytową. 
I  inne własności fizyczne aspergiliny, których tu  
nie w yliczam y, przypom inają hem atynę. Przy spa
laniu aspergilina pozostaw ia tlennik żelaza, tak 
jak  hematyna.

Nader jest interesnjącem  to  podobieństwo ciała 
znajdującego się w pleśni do związku zawartego 
we krw i. Zapewne ta analogija występuje także 
w  funkcyjach obudwu ciał. W łasność owej roś
linnej hem atyny11 w iązania się z tlenem  pow ietrza 
dla przenoszenia go  na substancyje działające re- 
dukająco, p row adzi do wniosku, że spełnia ona 
w  organizm ie roślinnym funkcyją odruchową- 
W ed ług Raulina, tw orzen ie  się zarodników  Asper
gillus zostaje powstrzymane, je że li w  c ieczy od
żywczej brak żelaza. Polega to najpewniej na 
tem , że wówczas w ytw orzyć  się nie m cże barwnik 
zarodników, zaw iera jący żelazo. (.Compt. rend., 
R er. scient.)

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  sk . Śm ierć spow odow ana p rzez s zarań czę  i c u 
dow na lam pa Edisona. N iedawno przesunęła się przez 
pisma codzienne wiadomość, że uczony francuski 
p. Herculais zjedzony, czy  też raczej zduszony zo
stał przez szarańczę; szczególniej zaś cechę rze 
telności m iała wieść ta w  „K u ry je rze  W arszaw
skim11, otrzym ał ją  bow iem  z Paryża drogą te le
graficzną. W ed ług telegramu tego, m ianowicie, 
p. Herculais, zajęty niszczeniem  ja jek  złożonych 
przez szarańczę w A lg iery i, zmęczony upałem, z a 
snął w cieniu krzewów i  podczas snu opadnięty 
został przez taką chmarę szarańczy, że choć się 
przebudził, uwolnić się ju ż nie zdołał i  poniósł 
śm ierć w  tej straszliwej walce z żarłocznem i owa-

I dami, które nadto ob jad ły  zupełnie jego  brodę
i  włosy. R zecz cała opisana była ze szczegółami 
tak  dokładnemi, że n ie dopuszczała żadnej wąt- 

| pliwości, ogół też czyteln ików „K u ry je ra “  wiado-
| mości tej uw ierzył. W szystko to wszakże jest ba j

ką wierutną, skomponowaną przez brukowy dzien- 
| nik paryski ,,Petit Journal11. P. Kunckel d’H er-

culais rzeczyw iście  znajduje się w A lg ie ry i i  za j
muje się badaniem środków tępienia szarańczy, 
ale chociaż jej dotąd nie zm ógł, sam od n iej by- 

[ najmniej nie zginął i cieszy się pożądanym sta
nem zdrow ia. Korespondent przy ją ł nędzną tę 
m istyfikacyją za fakt rzete ln y  i wprowadził w błąd 
,,Kuryjer“ , k tóry w in ien odwołać podaną przez 
siebie bajkę, by  nadal zapewnić w iarę swoim w ia 
domościom i in form acyjom .

P rzy  tej sposobności nadmieniamy, że równą* 
niedorzecznością jest podana przez „K u ry je r  W ar- 
szawski11 wiadomość o nowej lampie elektrycznej, 
w ynalezionej przez Edisona, a która ma się roz
żarzać i św iecić działan iem  prądów e lek trycz
nych naszych mięśni i  nerwów. Au tor artykułu 
tego, zapewniając, że cudowną tą lampą zachwy 
cali się członkowie zjazdu przyrodników  niem iec
kich w H eidelbergu , popełnia brzydk ie kłamstwo. 
Jestto zapewne również łatw ow iern ie powtórzona 
bajka z jak iegoś pismą niem ieckiego, które je  m o
że skomponowało jako  dowcip na „P rim a  A p rilis '1.

—  łr. S zarań cza  w ędrow n a jest tak chciwą na zia r

na kukurydzy, że ferm ierzy  w n iektórych  okoli
cach Stanów Zjednoczonych n ie m ają możności 
ochronienia od niej swoich zasiewów. Napróżno 
uciekali się do środków energicznych, jak  do po
krywania ziarn dymem, do napajania ich kwasem 
karbolowym, olejem  skalnym, sokiem tytun iowym  
szarańcza n ie daje się odstraszyć osob liwym  sma
kiem , jak iego  stąd nabiera kukurydza.

F erm ierzy  zatem próbują rozrzucać ziarna na 
powierzchni gruntu, szarańcza może zadowoli się 
tą zdobyczą i pozostawi zasiewy w spokoju. (R e -  
rue scient.).
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ODPOWIEDZI REDAKCYI.

Osobom, zaciekawionym mąką z aleuronatu, donosi

my, że produkt ten jest w Warszawie, sprowadzony 

przez aptekę pp. W endy i W iorogórskiego.

WP. K azim ierzo w i K. w K ie lcach . W  naszym kraju 

mieszkają dwa gatunki trytonów, tryton większy (T r i-

ton cristatus) i  tryton mniejszy (Triton  taeniatus 

s. punctatus); tryton górski (Triton  alpestris Laur.) 

znajduje się w Tatrach i w górach Europy środkowej, 

oraz południowej Szwecyi.

Wyczerpującą pracę o zwierzętach ziemnowodnych 

(Am phibia) czyli skrzekach napisał p. A . Wałecki, — 

w Pamiętniku Fizyjograficznym, tom II ,  1882 r., str. 

358— 394.

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 27 Maja do 2 Czerwca 1891 r.

(ze  spostrzeżeń na Btacyi m eteoro log icznej przy Muzeum Przem ysłu i Roln ictw a w  W arszaw ie).

•BCD

Barom etr
700 mm -J-

Tem peratura w st. C.
XB
jń
• r-i

Kierunek wiatru
Suma

opadu
« 7 r. l p . 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw. Najn. *

27 Ś. 45,5 46,7 46,8 15,2 17,0 15,1 18,8 13,1 82 W N 5,NE 3.E N 6 0,0
28 C. 47,9 47,8 48.1 15,5 20,4 15,4 21.8 12,6 77 E 5,E #,E N 3 10,7
29 P. 49,9 50,6 50,3 16,2 17,7 14,9 18,5 13,1 80 NW »,\V2,N4 0,0
30 S. 48.7 48,1 47,1 12,4 17,4 17,1 18,0 11,7 77 U 5,N E 5.NE3 0,2
31 N. 46 8 47,0 47,1 14.6 17,7 15,6 19.4 14,4 82 E N 6 N W a WN'2 0,0

1 P. 46.6 47.3 46,6 16.4 17,0 15,8 19 9 14 5 91 N E 4.E N ‘ ,N ł 1,6
2 W . 45,7 45,4 45,6 16,8 18,6 16,9 19,7 16,7 86 E *,N E 5,NE 3 4,1

U w a g i .

0  7 '/i b., deszcz do w.

Od 4 pop. do ó'/« deszcz

Deszcz 7'/j do 9'/a w.
R. d., pop. chw. dr. d. k r.

Średnia 47,4 16,2 82 16,6 mm

D W A G I. K ieru n ek  w iatru  dany je s t d la trzech  godzin  obserwacyj: 7-ej rano, 1-ej po południu i  9-ej 

w ieczorem . Szybkość w iatru  w  m etrach na sekundg. b. znaczy burza, d. —  deszcz.

Upraszamy Szanownych Prenumeratorów naszych o wczesne odno
wienie przedpłaty, jeżeli życzą sobie, aby pierwsze numery Wszech
świata z przyszłego półrocza, zaraz po wyjściu były im wysłane.

T R E Ś ć .  Bursztyn i  roślinność lasu bursztynowego napisał M aryjan  Raciborski. —  W a lter K. S ibley. 
O wylęgan iu  się ja j wężowych. T reść  odczytu , m ianego w sekcyi b ijo log icznej brytańskiego s tow arzy
szenia postępu nauk, podczas zjazdu w Leeds  w e W rześn iu  1890 roku, przez A . W . —  O zastosowaniu 
barwników do badań fizyjo logicznyoh  u zw ierząt, przez dra H. Hoyera. — Głuszec, c ietrzew  i ich m ig- 
szańcy, napisał Jan Sztolcman. —  „N o w y  wynalazek11, napisał Stanisław Prauss. — W iadom ości b ib li- 
jogra ficzne. —  K ron ika naukowa. —  W iadom ości bieżące. —  Odpowiedzi Redakcyi. —  Ba letyn  m eteo

ro logiczny.

W ydaw ca A . ŚIÓsarski. Redaktor B r. Z n a to w ic z .

fl03B0ieH0 I],eH3ypoio. BapmaBa, 24 Maa 1891 r. Druk Em ila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna, }6 26.


