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K a ł m u c y .
(notatka z podróży odbytej na wiosnę 1889 r.).

Stepy Kałm uckie należę do nielicznych 
obszarów Europy, które zamieszkuje lu
dność rasy mongolskiej, pędząca dotąd ży
cie koczownicze. Kałm ucy, czyli jak  ich 
p raw id łow ej zowią rossyjanie kałmycy, po 
tatarsku Khalim ik, stanowią jeden z g łów 
nych szczepów rasy i plemienia mongol
skiego. M ieszkają oni częściowo w A zy i 
środkowój, w obrębie cesarstwa Chińskie
go, a częściowo w Rossyi. Sami siebie zo 
wią Eletam i lub Durban O jrot (t. j.  czte
rech sprzymierzeńców); ostatnia nazwa po
chodzi stąd, że E letow ie dzielili się zdawna 
na cztery rody: Dzungarów, Turgotów , 
Choszotów i Derbetów. Do Rossyi kałmu
cy przybywali różnocześnie, dwie pomniej
sze hordy Choszotów przybyły w 1675 
i 1750 r. G łówna horda kałmuków nad- 
wołżańskich składa się z Turgotów , przy
byłych z okolic Kuku-Choto w 1656 roku. 
W skutek nadużyć urzędników w 1771 roku 
kałmucy postanowili opuścić stepy nadwoł-

żańskie i powrócić do Chin. W tedy to ros- 
począł się pamiętny exodus: 70000 rodzin, 
t. j. 350000 osób ruszyło w pochód, po
wstrzymywani przez hordy k irgizów  i k o 
zaków, walcząc z nadzwyczajnemu trudno
ściami drogi, przepołowieni przybyli do 
Chin. W  Rossyi pozostało 15000 rodzin. 
Obecnie zamieszkują oni brzegi Uralu, W o ł
gi, Kum y i Manyczu w ilości 120000. Z te
go 73%  zamieszkuje gub. Astrachańską. 
W ięcćj niż połowa kałmuków wyznaje bud
dyzm (lamaizm), część przyjęła chrześci
jaństwo i zamieszkuje przeważnie gubernię 
Symbirską, reszta zaś, zamieszkująca gub. 
orenburską wyznaje mahometanizm. Język 
należy do grupy mongolskiej; literatura 
składa się przeważnie z przekładów re li
gijnych ksiąg buddajskich. Najciekawszym 
zabytkiem literatury świeckićj, jest zbiór 
powieści ludowych — Siddikur.

Mieszkanie kałmuka stanowi t. zw. k ib it
ka, zbiór kibitek zow ie się Chotonem. K i 
bitka kałmucka doskonale jest zastosowana 
do życia koczowniczego, składa się ona 
z lekkiego szkieletu drewnianego, obcią
gniętego wojłokam i i umocowanego sznu
rami. Dolna część kibitki jest walcowata, 
górna ma kształt płaskiego stożka lub pół
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kuli. Ściany są tak niskie, że człow iek nie 
może stanąć pod samą ścianą. Taką kibitkę 
można rozebrać lub postawić w przeciągu 
godziny. Czynnością tą wyłącznie zajmują 
się kobiety, gdyż mężczyźni, nadzwyczaj le 
niw i, trudnią się tylko chowem bydła, lub 
polowaniem. Na wierzchu kibitki znajduje 
się duży otwór, którym uchodzi dym z ogn i
ska, otwór ten w celu zabespieczenia kibitki 
od letniego skwaru, lub zim owego mrozu, 
zakrywa się kawałkiem wojłoku. K ib itka  
ustawia się na gołój ziemi, stąd mieszkańcy 
jó j marzną przez całą zimę, pomimo, że n i
gdy nie zrzucają kożucha.

W  środku kibitki rospala się ogn isko) 
nad którem praw ie cały dzień gotuje się 
herbata cegiełkowa.

Opał stanowi suchy nawóz bydlęcy i ty l
ko w niektórych miejscach palą oczeretem. 
K oc io ł jest najważniejszym sprzętem kał- 
muka, który do niego przyw iązu je nadzwy
czajną wagę: dobry i duży kocioł stanowi 
chlubę rodziny. Kałm ucy tw ierdzą, że smak 
herbaty nietyle zależy od sposobu przyrzą
dzenia, ile od dobroci samego kotła. Po  
kotle najwyżćj cenione są kufry, których 
bogaci kalmucy posiadają czasami znaczną 
ilość. K u fry  te rosstawionę są dokoła ścian. 
Reszta sprzętów składa się z naczyń dre
wnianych, w których kiśnie mleko, lub ku
mys, z pokrywy do kotła opatrzonśj rurą, 
służącój do pędzenia wódki (a rk i) z prze- 
fermentowanego mleka i z miseczek dre
wnianych do picia herbaty, mleka lub czej- 
ganu (kwaśnego mleka, w  którem ju ż się 
rospoczęła fermentacyja alkoholowa). M i 
seczki te wytoczone z drzewa lub korzeni 
drzewnych cenią się czasem bardzo drogo. 
U  bogatych są one oprawne w srebro 
i kosztują czasem do 50 rubli. O to wszy
stko, co znajdujemy wewnątrz kibitki. B ie 
dni i bogaci różnią się tylko ilością i ja 
kością tych sprzętów. W yją tek  stanowią 
tylko niektórzy bogaci zajsangowie, którzy 
prowadzą życie na sposób europejski. Je
dyne rzeczywiste bogactwo kałmuków sta
nowią stada bydła, które zimą i latem pasą 
się na tych rozległych  równinach praw ie 
bez żadnego dozoru.

Do dziś dnia u kałmuków istnieje pod
daństwo, pop.ie’'?"*. jsdaak  przy koczującym 
sposobie życia praca fizyczna poddanych

nie ma żadnój wartości, obowiązki ich ogra
niczają się tylko do wnoszenia pewnćj 
opłaty.

Książęta pobierają rocznie po 6 rubli od 
każdćj kibitki. Kałm ucy, jako  pozostający 
w poddaństwie, dotychczas wolni są od 
obowiązkowój służby wojskowej. Oprócz 
tego płacą jeszcze podatki rządowe na u trzy
manie urzędników i t. d. Ziemia nie sta
nowi osobistój własności, lecz jest własno
ścią całego narodu.

Kałm ucy są wogóle wzrostu niskiego, 
tw arzy szerokiój i płaskiój, oczy ukośnie 
roscięte i, równie jak  włosy, bez wyjątku 
czarne jak  węgiel. Zarost słaby, ogranicza 
się zwykle na wąsach, broda zaś bardzo 
mała i rzadka. D la europejczyka kałmucy 
wydają się pomiędzy sobą niezmiernie po
dobni, tak, że z trudnością można rozróż
nić ich pomiędzy sobą. Są oni, wogóle, cha
rakteru dosyć łagodnego, nadzwyczaj g o 
ścinni i ciekawi.

U biór mężczyzn składa się z wysokich 
butów, z oryginalnie przyszytemi wysokie- 
mi obcasami, spodni i zwierzchniego ubra
nia przypominającego krojem strój kauka
ski, lecz bez charakterystycznych ozdób, na 
g łow ie noszą baranią czapkę, z którą nie 
rosstają się nawet w czasie największych 
upałów, krótki nóż u pasa dopełnia stroju. 
Kob iety, stosunkowo o wiele brzydsze od 
mężczyzn, ubierają się w perkalowe cha
łaty, przeważnie koloru czerwonego. U  za
mężnych, wystające z pod czapki warkocze 
zaszyte są w aksamitne woreczki i wraz 
z niemi przywiązane do pasa. W idok ta
kich warkoczy nadzwyczaj jest oryginalny, 
chociaż nieestetyczny. Z fajką kałmuczka 
prawie się n igdy nie rosstaje i nawet po 
wypaleniu trzyma ją  w ustach. Ponieważ 
cały dzień pali się ogień w kibitce, dla za
palenia fajki wkłada się w nią kawałek tle
jącego nawozu. Zapach tćj mięszaniny tru
dno sobie wyobrazić.

M łode dziewczęta noszą włosy krótko 
podstrzyżone. Na głow ie noszą zw yk le 
czerwone, czworokątne czapki, obszyte z ło 
tym lub srebrnym galonem, czapka taka 
przedłuża się w dół z jednćj strony więcej 
niż z drugiój. Prócz tego dziewczęta noszą 
płócienne gorsety, któremi ściskają biust tak, 
aby piersi były jaknajmnićj widoczne, o na
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szych pod tym względem pojęciach odzy
wają się z ironiją. Dzieci do lat kilku cho
dzą zupełnie nago, starsze zaś w jednćj 
koszuli. W łosy  u dzieci strzygą przy sa- 
mćj głow ie, ale za każdym razem zosta
wiają kosmyk nieostrzyżony, który rośnie 
do tój pory, dopóki splątawszy się, sam się 
nie oderwie. U  starszych dzieci można w i
dzieć po kilka takich kosmyków.

Kalm ucy wogóle są nadzwyczaj brudni 
i prawie n igdy się nie myją, poczęśc.i 
wynika to stąd, że w stepach często bra
knie nawet wody do picia. N ie myją oni 
także swoich drewnianych naczyń, co przy 
wspólnem ich użyciu nie mało się przyczy
nia do rospowszechnienia zarazy syfilitycz- 
nćj w przerażających rozmiarach, pomimo, 
że kalmucy są bardzo moralni.

(dok. nasł.).

Józef Paczoski.

0 ZASTOSOWANIU  B A R W N I K Ó W
DO B A D AŃ

FIZJOLOGICZNYCH U M U T ,

(D okończenie ).

Stosując metodę Chrząszczewskiego do 
badań bijologicznych u zw ierząt beskręgo- 
wych, różni badacze (M ieczników, Solger, 
Schindler, Claus, Meyer, E is ig ) zebrali 
w wielu razach dość pouczające spostrzeże
nia, które jednak z powodu dorywczości 
i braku systematycznego planu doświadczeń 
nie dostarczyły ogólniejszych wniosków. 
Dopiero w ostatnich latach zasłużony ba
dacz m orfologii zwierząt, A . Kowalewsky 
w Odesie, wykonał całe szeregi systematy
cznie przeprowadzonych doświadczeń, które 
rzucają ciekawe światło na czynności pew
nych organów i pozwalają wyciągnąć wnio
ski, mające ogólne znaczenie dla bijołogii 
zwierząt. Zastanowimy się dlatego nieco 
szczegółowiej nad spostrzeżeniami znako
mitego badacza.

Kowalewsky przy swoich doświadczeniach

prócz jednoprocentowych rostworów indy- 
gokarminu, amonijakalnego karminu i mię- 
szaniny tych przetworów stosował jeszcze 
różne inne barwniki, które mu dostarczyły 
bardzo ważnych rezultatów, a mianowicie 
lakmus i niektóre barwniki smołowe (błę- 

j  kit alizai^ynowy, biel indofenolową, błękit 
metylenowy i wezuwinę czyli trójamidoazo- 

! benzol), o których wypadnie nam poniżćj 
jeszcze ' oddzielnie pomówić. Prócz tego 

| wstrzykiwał niektórym zwierzętom jedno- 
i  procentowy rostwór chlorniku żelaza, a na- 
| stępnie po slabem zakwaszeniu organów 
■ oblewał je  słabym rostworem żółtego żela- 
! zocyjanku potasu (postępował więc odwro- 
' tnie, jak  A rnold ). Rostwory wymienionych 

j  ciał wstrzykiwał po większej części wprost 
do jam y ciała i zestawiał zw ierzęta przez 

J  jeden do kilku dni przy życiu, ażeby dać 
j  barwnikom czas do nagromadzenia się we 

właściwych organach wydzielniczych. Cza- 
J  sami okazała się potrzeba kilkakrotnego 
J powtórzenia zasirzyknięcia. U  szkarłupni 
i wprowadzał Kowalewsky rostwory barwni

ków także do systemu naczyń wodnych 
| przez wstrzyknięcie do nóżek. U  niektórych 

j  zwierząt, mianowicie u takich, którym nie
można było wstrzykiwać barwnika z pow o
du szczupłości ich rozmiarów, Kowalewsky 
wprowadzał go do kanału pokarmowego, 
żywiąc je  silnie zabarwionym pokarmem, 
który zw ierzęta chętnie przyjmowały. L i-  

| ście pożerane przez gąsienice motylów ob- 
sypywał także sproszkowanym błękitem 
metylenowym.

Niepodobna zestawić tu całego, nader ob
fitego szeregu spostrzeżeń zebranych tą dro
gą przez Kowalewskiego, postaramy się ty l
ko o uwydatnienie najciekawszych i najdo
nioślejszych faktów. Okazuje się mianowi
cie, że różne organy wydzielnicze tego sa
mego zwierzęcia, a nawet różne oddziały 
tegoż samego organu przedstawiają stale 
powinowactwo do pewnych barwników. 
Tak np. jedne przyciągają i odkładają 
w swoich komórkach wyłącznie tylko indy- 
gokarmin, inne tylko karmin, co następuje 
nawet i wtenczas, gdy wstrzyknięto do cia
ła mięszaninę obudwu barwników. Usku
tecznia się więc w oddzielnych organach 

| segregacyja zmięszanych ciał, podobnie jak  
1 w ślimaku ucha mięszanina dźwięków ros-



kłada się na pojedyńcze tony. B arw n ik i 
zostają przedewszystkiem pochłonięte przez 
komórki przyrządów  wydzielających, za 
barwiając przeważnie zawarte w  protoplaz- 
m ie drobne ziarenka, kropelki, lub nawet 
większe ciała o określonćj postaci, gdy tym 
czasem jądra komórkowe pozostają w  nor
malnych warunkach bezbarwnemi. Z  ko
mórek gruczołowych przechodzą barwniki 
zw yk le  dalój do przewodów , zbierając się 
tam w postaci kryształków lub barwnych 
ziarenek. Z  innych komórek, pomieszczo
nych w innych częściach ciała, które nie 
mają żadnój komunikacyi nazewnątrz, jak  
np. jama ciała, barwniki albo znikają nie
znaną jeszcze drogą, albo pozostają do koń
ca życia. T a k  np. sztucznie zabarwione 
komórki, otaczające serce w ielu owadów; 
czy li tak zwane komórki perykardyjalne 
przechodzą nawet z gąsienicy do zw ierzęcia 
dojrzałego (im ago). Po  zastrzyknięciu lak
musu różne komórki i organy przyjm ują 
zabarwienie czerwone, które pod działa
niem pary amonijakalnój przechodzi w b łę
kitne. Kow alew sky wnosi stąd, że takie 
części mają odczyn kwaśny. T e  same czę
ści zabarwiają się zw yk le  także karminem 
na czerwono, cyjankiem zaś żelaza (w ed le 
opisanój wyżój metody) i alizaryną b łęk i
tnie, n igdy zaś nie gromadzą w sobie indy
gokarminu, który wydziela się w ięc tylko 
w  przyrządach z odczynem zasadowym lub 
przynajm niej obojętnym. A lizaryna  zbiera 
się w ostatnich w postaci brunatnych ziare
nek. Ponieważ K ow alew sky po wstrzy
knięciu lakmusu do jam y brzusznój u m y
szy i kijanek ropuchy (Bu ffo  cinerea) o trzy
mał zabarwienie błękitne wielu kanalików 
nerkowych, gdy tymczasem mocz przedsta
w iał zawsze kolor czerwony i ponieważ in 
dygokarmin wydziela się zawsze tylko w  ka
nalikach nerkowych, n igdy zaś w torebkach, 
otaczających kłębki M alp igh iego, K ow a 
lewsky nabrał przekonania, że części ciała 
zw ierząt beskręgowych z kwaśnem oddzia
ływaniem, t. j.  zabarwiające się na czerwo
no lakmusem i karminem, odpowiadają to
rebkom nerkowym kręgowców, części zaś 
z oddziaływaniem zasadowem, zabarwiające 
się indygokarminem, odpowiadają kanali
kom skręconym.

Ze szczegółów dostrzeżonych przez K o-
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walewskiego wymienimy tylko następujące-, 
indygokarmin wydzielają obwodowe kana
lik i gruczołu, pomieszczonego przy osadzie 
rożków wielu skorupiaków; dalćj tak zwane 
naczynia czyli kanaliki M alpighiego u wszy
stkich owadów; organ Bojanusa u ślimaków 
i małżów; przysadki ży ł u głowonogich. 
U  pierściennic (Annelides) indygokarmin 
przyjm ują tylko ciałka krw i i gruczołki j e 
dnokomórkowe rozrzucone w powłoce ciała, 
tylko u rzędu Gephyrei wydziela się indy
gokarm in w organach segmentalnych, które 
u reszty pierściennic okazują przeciwnie 
odczyn kwaśny, t. j .  zabarwiają się czer
wono po zastrzyknięciu lakmusu lub kar
minu. U  osłonnic znajdują się w miękkiój 
masie wypełniającej przestrzenie pomiędzy 
organami liczne pęcherzyki wypełnione sta- 
łemi wytworam i wydzielniczem i (concre- 
menta), w tychże samych pęcherzykach osa
dzają się także drobne kryształki indygo
karminu. U  szkarłupni Kowalewsky nie 
otrzymał żadnych rezultatów po zastrzy
knięciu tego barwnika.

Zabarwienie czerwone karminem lub lak
musem wystąpiło w końcowych torebkach 
gruczołu rożkowego skorupiaków (którego 
obwodowe kanaliki wydzielają indygokar
min). Tak ie saine zachowanie okazują sze
regi komórek nabłonkowych na oskrzelach 
i przysadkach nóg skrzelowych i komórki 
w torebkach końcowych gruczołu pow łoko
wego (Schalendruse) u skorupiaków. U  M y- 
sis zabarwiła się średnia część kanali
ków wąti-oby czerwono działaniem lakmusu, 
reszta wątroby tylko działaniem karminu. 
U  owadów i ich gąsienic liczne komórki tak 
zwanego ciała tłuszczowego okazują w ie l
kie powinowactwo do karminu i lakmusu, 
w  szczególności zaś ta ich część, która ota
cza serce (komórki perykardyjalne), lub 
przylega do skrzydlatych mięśni serca. T e  
same komórki zabarwiają się zw yk le także 
wyżój opisanem skombinowanem działaniem 
chlorniku żelaza i żelazo-cyjanku potasu.

U  m ięczaków (ślimaków i małżów) p rzy
sadki przedsionków sercowych, czyli tak 
zwane gruczoły perykardyjalne, przybierają 
podobne zabarwienie jak  komórki ciała tłu
szczowego u owadów. T o  samo dostrzegł 
K ow alew sky w sercu oskrzelowem g łow o
nogich. U  większości pierściennic karmin

W SZECHŚW IAT.
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i lakmus wydzielają się obficie w organach 
segmentalnych, u jeżowców zaś w tak zwa
nym gruczole ja jow atym  Kohlera czyli ser
cu; u osłonnic zabarwiają się tylko ciałka 
krw i i mięśnie.

Prócz tych danych zasługują na wzmian
kę jeszcze następujące spostrzeżenia: u pod
jadka (G ry llota lpa ) tylko żółte naczynia 
M alpighiego przyjm ują idygokarmin, białe 
zaś wypełnione ciałami wydzielniczemi (con- 
crementa) pozostają bezbarwnemi. U  mszyc 
kanaliki M alpighiego nie istnieją, zastępują 
je  komórki wyścielające tylną część kanału 
pokarmowego. U  muchy domowój, jó j gą
sienicy i robaka mącznego (gąsienicy Tene- 
brio m olitor) karmionych lakmusem, tylko 
tylna część średniój kiszki okazywała czer
wone zabarwienie, reszta kanału pokarmo
wego błękitne. U  pająków i kosarza (Pha- 
langium) wątroba wydziela indygokarmin, 
który u większych pająków także występuje 
w kanalikach M alpighiego, karmin zaś i lak
mus zabarwiają pewne komórki ciała tłusz
czowego, ciałka krwi i silnie rozwinięte 
gruczoły biodrowe czyli koksalne, U  skor- 
pijonów biodrowe gruczołowe w jednćj czę
ści wydzielają karmin lub lakmus, w dru- 
gićj zaś indygokarmin, podobnie jak  gru 
czoł rożkowy u skorupiaków. Wątroba 
skorpijona okazuje odczyn kwaśny (ezer 
wone zabarwienie lakmusem), podobnie jak 
Mysis, komórki ciała tłuszczowego zabar
wiają się karminem. Takie zachowanie się 
gruczołów wykazuje łącznie z innemi da- 
nemi większe powinowactwo skorpijona ze 
skorupiakami, aniżeli z pająkami.

U  skorupiaka Nebalia okazały się po za- 
strzyknięciu barwników silnie zabarwione 
ziarenka także w komórkach zwojowych 
(nerwowych) tak zwanego przyrządu w ę
chowego, a mianowicie błękitne po błękicie 
alizarynowym, czerwone po karminie i lak
musie. U  rozw ielitek (Daphnidae) wystą
p iły  w owych komórkach zwojowych po 
lakmusie błękitne, a nieco późnićj także 
drobne czerwone kropelki, co dowodzi j e 
dnoczesnego istnienia cząstek kwaśnych 
i zasadowych w jednćj komórce.

U  mięczaka H aliotis znajduje się, według 
Wegmanua, podwójny organ Bojanusa. P rzy  
doświadczeniach Kow alewskiego tylko pra- 
wy gruczoł miał znaczenie nerki, w ydzie la

jąc indygokarmin, przez lew y zaś przecho
dziła krew; zawieszone w ostatniej liczne 
kosmki wypełniały się często karminem po 
zastrzyknięciu mięszaniny ostatniego z in- 
dygokarminem. U  mięczaka Pleurobran- 
chus z rzędu Opistobranchia indygokarmin 
wydziela się przez nerkę, karmin zaś zbiera 
się w podobnym organie, jak  u Haliotis. Po« 
nieważ ten organ gromadzi także W swoich 
komórkach nierospuszczalne barwniki z ia r
niste i inne drobne cząstki wstrzyknięte do 
ciała (np. ciałka czerwone krw i kręgowców, 
krople tłuszczowe i t. p.) i powoli je  prze
trawia, więc Kowalewsky uznał ten przy
rząd za rodzaj śledziony, przypuszczając, że 
ma u tego mięczaka podobne znaczenie, jak 
śledziona u kręgowców. Ciekawe te spo
strzeżenia będą przedstawione czytelnikom 
Wszechświata w obszerniejszym referacie 
jednego ze współpracowników.

Rezultaty doświadczeń K ow ale wskiego są 
j  niezmiernie pouczające, albowiem wykazują 

ściśle, że najistotniejszą rolę p rzy wydzie- 
j  laniu odgrywają same komórki i że złożonćj 

budowie organu należy przypisywać dopie
ro drugorzędne znaczenie. Wskutek w ła
ściwego składu jedne komórki przyciągają 
z płynu odżywczego organizmu jedne zw iąz
ki chemiczne lub barwniki, inne komórki 
przyjmują ciała lub barwniki innego skła
du. Ta  właściwość komórek znajduje się 
w ścisłym związku z ich odczynem kwaśnym 
lub zasadowym, który znów jest zależnym 
od obecności szczególnego rodzaju ciałek, 
ziaren lub kropelek w protoplazmie. N ie 
sama protoplazma przyciąga więc barwniki, 
ale te ciałka lub ziarenka kwaśne lub zasa
dowe, które zwykle są rozmieszczone w róż
nych organach, lecz mogą także jednocze
śnie występować w jednój komórce. Tym  
danym należy przyznawać fundamentalne 
znaczenie dla wyjaśnienia ogólnych zjawisk 
życiowych.

I I I .

W  roku 1742 Duhamel doniósł akademii 
francuskiej, że u zw ierząt karmionych ko
rzeniem marzanny (Rubia tinctorum), do- 
mięszanym do pokarmu, kości przyjmują 
zabarwienie czerwone. Marzanna do n ie
dawna jeszcze w ielce była rospowszechnio- 
na w farbiarstwie. G łówny jć j produkt bar
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w iący stanowi alizaryna, którą, obecnie dro
gą sztucznej syntezy otrzymują z antracenu. 
W  r. 1847 Flouren? przy żywieniu młodych 
zwierząt marzanną doszedł do przekonania, 
że ostatnia zabarwia tylko nowo tworzące 
się warstwy kości i dostarcza tym sposobem 
wybornego środka do zbadania warunków 
wzrostu kości. Jeżeli np. zw ierzę rosnące 
przez pewien czas będzie karmione marzan
ną, a następnie znów przez kilka miesięcy 
otrzyma pokarm bez domięszki barwnika, 
wtedy na przekroju długiej kości najstarsze 
i najmłodsze warstwy przedstawią się bez- 
barwnemi, gdy tymczasem części powstałe 
podczas karmienia marzanną okażą wyraźne 
zabarwienie czerwone. Tw ierdzen ie F lou  
rensa zostało z jednej strony w zupełności 
potwierdzone przez L ieberkiihna i K o llik e  
ra, z drugiej zaś znalazło licznych p rzec iw 
ników (Rutherford, Gibson, Bibra, Strel- 
cow, Kaszczenko i in.), którzy utrzymują, 
że barwnik zabarwia wszystkie części kości, 
do których się dostaje drogą naczyń i kana
lików sokowych, a zatem i starsze warstwy 
kości, a po wstrzymaniu dowozu barwnika 
znika znów powoli z tkanki. Ponieważ K o l- 
liker,pom im o tych zarzutów, w najnowszem 
wydaniu swój histologii obstaje przy pier- 
wotnem zdaniu, nie można kwestyi spornej 
uznać za ostatecznie rosstrzygniętą. W e 
dług spostrzeżeń Kaszczenki, poczynionych 
na żabach, marzanna zabarwia n ietylko ko
ści, ale także wszystkie inne tkanki, choć' 
z innem natężeniem i wydziela się ze krwi 
do moczu; najsilniej barwią się, prócz kości 
i zwapniałych chrząstek, pewne warstwy 
skóry, ziarenka żółtkowe w jajkach i pewne 
ziarenka w przewodach żółciowych. L ie -  
berkuhn otrzymał błękitne zabarwienie ko
ści po wstrzyknięciu związku sodu z aliza- 
ryną do krw i albo u żab do podskórnych 
worków lim fatycznych. Strelcow  u trzym y
wał, że podobne zabarwienie kości ja k  ma
rzanną można otrzymać już w pół god z i
ny po wstrzyknięciu indygokarminu do żył 
młodych gołębi.

L ieberkiihn  i Edinger dostrzegli, że po 
wstrzyknięciu do krw i związku sodu z ali- 
zaryną wszystkie organy przyjmują zabar
wienie mniej w ięcej wyraźne, lecz odmien
ne pod względem koloru, a m ianowicie j e 
dne okazują kolor różowy, inne kolor żó ł

tawy, jak  np. mózg i rdzeń pacierzowy. P o 
nieważ wspomniany zw iązek alizaryny z za
sadami daje zabarwienie czerwone, z kwa
sami żółte, można było tą drogą oznaczyć 
odczyn organu podczas życia. Błona śluzo
wa żołądka u królików podczas trawienia 
nie przedstawiała jednostajnego zabarwie
nia żółtego, ale większe i mniejsze żółte 
plamy na tle różowo fijoletowem; u psów 
była cała żółta w czasie trawienia, czerwo- 
no-brunatna zaś przy pustym stanie żołąd
ka. Gruczoły w błonie mogą przy pow ierz
chni okazywać odczyn kwaśny, w głębi za
sadowy lub obojętny. Już dawniej starał 
się K I. Bernard wykazać miejsce tworzenia 
się kwasu w żołądku zapomocą wstrzyki- 
wnń do krwi żyjącego zw ierzęcia najpierw 
żelazo-cyjanku potasu, a następnie mlecza
nu żelaza, lecz te doświadczenia nie dopro
w adziły do stanowczych rezultatów. Po  
wstrzyknięciu masy klejowej zabarwionej 
rospuszczalnym cyjankiem żelaza (błękitem 
berlińskim) do naczyń krwionośnych na
tychmiast po śmierci zw ierzęcia wszystkie 
organy okazują z początku zabarwienie cie- 
mno-błękitne, które jednak nader szybko 
zaczyna blednąc w  niektórych organach, 

i szczególnie w wątrobie. Pochodzi to nie 
wątpliw ie z zasadowego oddziaływania tka- 

! nek. D la  przywrócenia pierwotnego koloru 
wypada często poddać przygotowane skraw
ki przed ostatecznem ich zamknięciem dzia
łaniu słabych kwasów. W  nerkach, kwaśno 

' oddziaływających za życia, takiego zbiednie
nia masy nigdy nie spostrzegaliśmy.

Prócz zasadowego odczynu w żyjących 
■ organach występuje jeszcze drugi skuteczny 

czynnik odbarwiający, a mianowicie potrze
ba tlenu do utrzymania żywotności tkanek. 
Żyw e pierwiastki (kom órki) zabierają chci
w ie tlen nietylko z hemoglobiny, czyli czer
wonych ciałek krwi aż do ostatniego śladu, 
ale także z przetworów chemicznych łatwo 

| oddających tlen, jeże li ostatnie zostaną 
wprowadzone do krw i obiegu. W ykaza ł to 
bliżćj Ehrlich przez zastrzyknięcie do żył 

i rostworów błękitu metylenowego, błękitu 
alizarynowego, ceruleiny i bieli indofenolo- 
wej (b łękitn ie zabarwionej przy zetknięciu 

1 się z powietrzem ). Rostwory tych zw iązków 
łatwo się odbarwiają pod wpływem ciał od- 
tleniających, zamieniając się na tak zwane



leuko-związki, ciemnieją zaś znów przy ze t
knięciu się z wolnym tlenem. Wszystkie 
organy, które chciwie chwytają barwnik, 
lecz całego tlenu od razu mu nie zabierają, 
przyjmują ciemne zabarwienie po wprowa
dzeniu barwnika do krw i obiegu, jak  np. 
biała substancyja ośrodków nerwowych, ga
łązki i zw oje nerwowe i większość gruczo
łów  wydzielających, z wyjątkiem  części ko
ro wój w  nerkach i wątroby, które pozostają 
bezbarwnemi wskutek silnego odtleniania 
barwników. Tak  samo jak  ostatnie zacho
wują się i płuca pomimo obfitego ich prze
wietrzania. M ięśnie i nabłonki przedsta
wiają zabarwienie pośrednie, tkanka łączna 
tylko częściowo przyjm uje barwnik, kora 
mózgowa wcale się nie zabarwia. W  nie
których częściach występuje pociemnienie 
w pierwszej chw ili wystawienia ich na bes- 
pośrednie działanie powietrza, lecz nastę
pnie wszystkie części zabarwione coraz bar
dziej blednieją. Indofenol łatw iej się od- 
tlenia od innych wspomnianych przetwo
rów. Serce czynne po jego  zastrzyknięciu 
okazuje kolor błękitny, przy czasowem je 
dnak wstrzymaniu przystępu powietrza do 
płuc blednieje, a po przywróceniu oddycha
nia powtórnie ciemnieje.

Doświadczenia dokonane z błękitem me
tylenowym naprowadziły Ehrlicha na inne 
nader ważne odkrycie. P rzy  przeglądaniu 
tkanek żab, zabarwionych tym przetworem 
przez wstrzyknięcie do żył, dostrzegł, że ze 
wszystkich pierwiastków włókna nerwowe 
najcliciwićj chwytają barwnik i przez cie- 
mno-błękitne zabarwienie wyraźnie się uwy
datniają pośród innych tkanek. Dalsze do
świadczenia wykazały, że wszystkie zaw ie
rające siarkę indaminy czyli t. zw. barwni
ki Lautha, których pierwowzór stanowi tio- 
nina i do których należy także błękit mety
lenowy (czterometylotionina), zachowują się 
względem  włókien nerwowych w istotnie 
jednakowy sposób. Odkrycie Ehrlicha otwo
rzyło drogę do rozjaśnienia wielu jeszcze 
ciemnych kwestyj w histologii układu ner
wowego. W ie lk i postęp poczynił ten dział 
nauki już przed 20 laty przez zastosowanie 
rostworów złota według metody Cohnhei- 
ma do zabarwienia obwodowych zakończeń 
nerwowych, lecz w wielu razach nie można 
było tą drogą osięgnąć rezultatu zadawal-

N r 24.

niającego. Usiłowania badaczów zwrócone 
są obecnie ku najszerszemu wyzyskaniu me
tody Ehrlicha i w samej rzeczy osięgnięto 
już nader ciekawe rezultaty. Dostrzeżono 
w wielu miejscach niezmiernie bogate splo
ty najcieńszych nitek nerwowych i istotne 
ich zakończenia, wyjaśniono już w części 
nader zawiłą budowę komórek zwojowych 
i wzajemne ich zw iązki; otrzymano także 
w siatkówce oka zupełnie nowe dane, w y 
kazujące wzajemny zw iązek pierwiastków, 
składających ten zaw iły organ i n iewątpli
wie z czasem nauka osięgnie jeszcze liczne 
inne ważne zdobycze przy stosowaniu me
tody Ehrlicha. W  ostatnich czasach badacze 
otrzymali najlepsze rezultaty nie po wstrzy
knięciu błękitu metylenowego do obiegu 
krwi, ale po zastosowaniu go do oddziel
nych błon wyciętych z organizmu bespo- 
średnio po zabiciu zwierzęcia.

Zastrzyknięty do organizmu błękit mety
lenowy prócz włókien nerwowych zabarwia 
także szczególnego rodzaju ziarenka znaj
dujące się w różnych organach, mianowicie 
w komórkach nabłonkowych, mięśniach, ja j 
kach, jajnikach, ciałkach białych krwi i in 
nych. O tych ziarnkach wspominają różni ba
dacze, mianowicie A .K ow alew sky, Arnstein,
O. Schultze i M itrofanow. Znaczenie ich 
nie jest jeszcze rozjaśnione; M itrofanow 
przypisuje im ważny udział w procesach ży 
ciowych tkanek. P rzy  oddziaływaniu błęki
tu metylenowego na skrawki ze sztucznie 
stwardnionych organów, a zatem uległych 
zmianom pośmiertnym, zabarwiają się naj
silniej jądra komórkowe i mucyna (śluz), 
słabiej protoplazma, lecz wspomniane zia 
renka nie przyjmują zabarwienia, przeci
wnie —  zabarwione w  stanie żywym tracą 
barwnik po przełożeniu tkanek do w y 
skoku.

P rzy  pomocy innych przetworów bar
wiących wstrzykniętych do krw i można za
barwić inny rodzaj ziarenek występujących 
tak obficie w pewnych organach, że ostatnie 
przyjmują jeszcze za życia jaskrawy kolor. 
Pokazyw ał mi odpowiednie preparaty doś
wiadczony badacz, który szczegółów swych 
doświadczeń jednak jeszcze nie ogłosił. 
W  każdym razie okazuje się z tych spo
strzeżeń, że wielkie "pole badań jest gotowe 
do uprawy i że można z niego spodziewać
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się nader obfitego plonu. Różne zw iązk i | 
chemiczne odznaczają się specyjalnem po
winowactwem do ciał wchodzących w skład 
pewnych pierwiastków i tkanek. T łum aczy 
to nam specyficzne oddziaływanie pewnych 
leków  na ściśle określone części ciała, np. 
ubezwładnienie nerwów  ruchowych przez 
kurarę, skutki środków narkotycznych i t. p. 
M ieliśm y w niniejszym  artykule k ilkakrot
nie sposobność do wykazania, że spostrze
żenia wydające się pierwotnie małoważnemi 
zyskują w następstwie pierwszorzędne zna
czenie i doprowadzają do rezultatów, któ
rych skromny badacz wcale nie przew idy
wał. W szelk ie  usiłowania nad rozjaśnie
niem zasadniczych kwestyj pozostają często 
płonemi, póki jakieś poboczne spostrzeże
nie nie wskaże, po jakiej drodze należy po
stępować, ażeby dopiąć pożądanego celu. 
Jak do szczytu stromej góry prostą drogą 
wspiąć się niepodobna, lecz bez trudu 
i w krótszym czasie zajdzie się tam „zako
sami” , tak też i w  nauce prosta droga często 
zawodzi, a tylko ścieżki niepozorne i zba
czające na wszystkie strony prowadzą do 
upragnionego szczytu z obszernym w idno
kręgiem. Taką ścieżkę dla nauk b io lo g i
cznych otw ierają barwniki.

D r  H . Hoyer.

BURSZTYN
I ROŚLINNOŚĆ LASO  B O R S Z T Y N O W E G O .

(C ią g  dalszy).

W spomniałem ju ż, że nadmierna produk- 
cyja żyw icy bursztynowej jest zjawiskiem 
chorobliwem. W praw dzie  produkcyja ży 
w icy jest dla drzew  o tyle pożyteczna, że 
zalewa rany i chroni je  przed szkodliwemi 
wpływam i atmosfery, pasorzytami i t. d., 
że otacza stare, w  procesie przemiany mate- 
ry i niebiorące ju ż  udziału, części drzewa 
warstwą nieprzepuszczającą wody, atem sa
mem utrudnia lub opóźnia ich gnicie, ale 
terapija taka kosztuje niekiedy drogo ro 
ślinę samę, która nietylko swój kapitał za

pasowy, ale i tkanki do życia potrzebne na 
żyw icę przemienia. Sosna bursztynowa już 
w stanie normalnym miała liczniejsze i w ięk
sze przewody żywiczne od drzew  obecnie 
żyjących, a każde je j uszkodzenie w yw o ły 
wało tworzenie się przewodów nowych, ros- 
szerzenie dawniejszych. A  uszkodzeń nie 
brakowało, przewody nazewnątrz otwarte 
sączyły żyw icę twardniejącą na powietrzu. 
Już samo odpadanie łusek martwicy otw ie
rało żyw icy drogę nazewnątrz, wysychanie 
i odpadanie dolnych rozgałęzień pni w c ie
niu leśnym ukrytych i pozbawionych świa
tła, uszkodzenie drzew przez wichry lub 
bu rze, pasorzyty roślinne lub zwierzęce, 
ptaki lub zw ierzęta ssące, oto czynniki po
wodujące uszkodzenia sosny bursztynowej, 
pośrednio zaś wzmożenie się i wylewanie 
nazewnątrz żyw icy.

I  w dzisiejszych drzewach żywicznych 
pod wpływem takich czynników natural
nych wzmaga się produkcyja i wysięk ży 
wicy. U  sosny bursztynowej w pływ  w y 
wierała nadto okoliczność, u dziś żyjących 
sosien albo nieistniejąca, albo w słabym 
występująca stopniu. M ianowicie po pew
nym przeciągu czasu, zazwyczaj po latach 
kilku od chwili powstania przewodu, części 
jego  w środku lub u spodu drzewa położo
ne zarastały t. zw. tyllam i (thyllen). N ie 
które z komórek miękiszowych otaczają
cych przewód żyw iczny wrastały weń, tam 
dzie liły  się bardzo żywo tworząc tkankę 
miękiszową bardzo szczelnie wypełniającą 
cały przewód, lub też część jego , a on tem 
samem nie m ógł nadal przeprowadzać ż y 
wicy. T o  też gdy wielka ilość żyw icy 
u drzew  naszych nągromadza się w  pniu, 
w środkowych i dolnych jego  częściach, to 
u sosny bursztynowej droga do tych części 
była dla żyw icy zapomocą ty lli zamknięta, 
a nadmiar żyw icy przy lada skaleczeniu 
wylewać się musiał nazewnątrz.

Żyw ica  wyciekająca z sosny bursztyno
wej nie była czysta, ale mętna od zawarto
ści organicznych i powietrza. Cieknąc z ran 
drzewa, zasychała powoli w kształcie mniej
szych lub większych kropli, lub wydłużo
nych sopli, kapała na ziemię próchnicową, 
jaka tworzyła glebę lasu bursztynowego 
i zlepiała ją  w czarną lub brunatną masę 
żywiczną, w ielkich często rozmiarów. Scie-
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kając i usychając na pniu pozbawionym 
kory, odciskała na sobie dokładnie ślady 
drzewa, nowe zalewy pokrywały żywicę 
starszą, tworząc coraz nowe warstwy, okry
wające się płaszczowato. T e  nieczyste, mę
tne żywice pod wpływem  ciepła słoneczne
go wyjaśniały się, męty opadały, bańki po
wietrzne zlewały się w większe i unosiły, 
opuszczały wreszcie czystą, płynną żywicę. 
Rzucone wichrem na lepką żyw icę liście, 
kwiaty, nasiona lub owady tonęły w niój 
zwolna pod wpływem  ciepła słonecznego, 
niekiedy były pokrywane świeżo wyciekłą 
warstwą żyw icy. Tak  samo ginęły owady 
lub ślimaki, które przy braku przezorności 
po cieknącym bursztynie odbywały spacery, 
utrwalały się włosy w iew iórek lub koszatek 
(M yoxus), ocierających się o pnie, wreszcie 
pióra dzięciołów.

Jednak nietylko z pni żyjących, ale 
i z martwych, powalonych kłód sosien bur
sztynowych wyciekała pod działaniem cie
pła słonecznego żółta żywica tak samo, 
jak  to często w idzim y na ramach okien, 
drzwiach lub parkanach. W  ten sposób 
cieknąca żyw ica jest zazwyczaj zupełnie 
czysta, bez zanieczyszczeń lub baniek po
wietrza, przezroczysta. Czasem kropelka 
wyciekłego bursztynu wisi na cienkiej ni
teczce, zaschnie i wtedy nowy zalew ją  
otoczy.

2. Las bursztynowy.

Szczątki organiczne zatopione w burszty
nie nie należą do rzadkości. Zwłaszcza 
niektóre grupy owadów, np. mrówki, mu
chy, komary znamy w bardzo w ielkiej ilo 
ści okazów i gatunków. Zachowane są zw y
kle jaknajlepiój, lupą lub mikroskopem ro 
zeznajemy na nich najdrobniejsze szczegóły 
morfologiczne. L iście  i kwiaty roślin rza
dziej się trafiają, ale sposobem zachowania 
mogą zachwycić botanika. W ystarczy wspo
mnieć, że z kw iatów  flory bursztynowej 
można równie ścisłe kreślić narysy (dyja- 
gramy), jak  z kw iatów  roślin obecnie żyją* 
cych. Ze opracowywanie takiego matery- 
jału  jest rzeczą ponętną dla badacza, pojmie 
każdy, najlepiej jednak ten, kogo przypa
dek zmusił kiedy do studyjowania literatu
ry paleobotanicznej. Zdarza się niekiedy, 
że gieologow i przy sposobności studyjów

I gieologicznych wpadną w rękę skamienia- 
| łości roślinne, do których opracowania się 
j  poczuwa. W  rezultacie nadaje z całą po

wagą naukowe nazwy zwęglonym drzazgom 
; drzewa, które na podstawie przypadkowe

go kształtu oznacza, zgniłym  lub poszarpa
nym liściom i t. p. śmieciom, a tym sposo
bem mnoży balast niby naukowy, którego 

| usuwanie z nauki niezawsze jest p rzy je
mne. Że przy takiej sposobności oznaczano 
paprocie za wije (myriapoda), łuski szyszek 
za łuski ryb, paprocie za sagowce, sagowce 
za paprocie, strzępy równoległe, ale trzy
mające się razem za skrzypy, zaś strzępy 
rozluźnione za g lony i t. d. dostarcza paleo
botanika przykładów aż nadto. Z tego 
właśnie powodu trzeba należycie oceniać 
doniosłość tak wzorowo zachowanego ma- 
teryjału, jakim  jest flora lub fauna burszty
nowa, a znacznie większą wartość należy 
przypisać spostrzeżeniom lub wnioskom ro
bionym na podstawie tak znakomitego ma- 
teryjału, niż innym, robionym na podstawie 
materyjału gorszego.

Że zaś materyjał, jakiego dostarczyły 
bursztyny, jest bardzo rozległy, a w prze- 

j  ważnój części został już przez specyjalistów 
opracowany, przeto nietrudno na tej ścisłej 

i podstawie wysnuć obraz ówczesnego życia,
I krajobraz roślinny, ożyw iony tysiącem ga- 
| tunków zwierzęcych.

Krajobraz roślinny świata ówczesnego 
| różnił się zarówno ód naszego dzisiejszego, 

jak  od obecnego zwrotnikowego. Znakomitą 
część jego  zajmował dziki, ciemny bór so
snowy, pełen pniów powalonych wichrem, 
o gałęziach obwisłych od szarych porostów, 
pniach błyszczących od sopli i powłok bur- 

j sztynowych, pokrytych hubami pasorzy- 
I tnemi (Polyporus i Trametes). Na ciemnej 
| zieleni ig ie ł sosnowych odbijały jaśniejszą 

barwą krzaki jem io ł pasorzytnych (Loran- 
thus i Patzea), tu i owdzie pnące lijany, 
wyrastające z gleby leśnej pokrytej pniami 
gnijącemi, czepiając się sosien, szukały 

j n szczytów tychże światła dla swych liści, 
j  Na powalonych pniach zielen iły się kobier- 
! ce mchów i wątrobowców, wznosiły kępy 

paproci. W  powietrzu tysiące owadów, na 
ziemi tłumy mrówek, topiących się całemi 
rojami w bursztynie, tu i owdzie sieć paję- 

1 cza zdobyczą obciążona. Z  drzewa na drze-
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wo skaczą, w iew iórki, zaś z oddali dolatuje 
stuk dzięcioła łow iącego owady. Słowem 
dziki bór, matecznik, nieznacznie ty lko róż
ny od dziewiczych puszcz polskich i litew 
skich.

Zato gdy sięgniemy okiem poza brzeg 
boru sosnowego, dostrzegamy krajobraz zu
pełnie inny, zw rotn ikowy. P a lm y wachla- 
rzowate (Sabal) i pierzaste (Ph oen ix ) obok 
cyprysów, sagowce obok dębów, wawrzyny 
obok buka lub kasztana (Castanea), euka
liptusy przy jałowcach, m agnolije razem 
z licznemi wrzosami. Słowem pomięszanie 
roślin, które dziś wyłącznie żyją w  zw ro tn i
kowej strefie z innemi, właściwemi naszój. 
Ten to mięszany charakter, który nam dziś 
trudno pojąć lub obrazować, by ł znam ie
niem lasu bursztynowego, znamieniem kraj
obrazu górnokredowego i eoceńskiego.

Ogółem  znamy z bursztynu 130 gatun
ków roślin kw iatowych, nadto znaczną, ilość [ 
grzybów , porostów a zwłaszcza mchów i wą- j 
trobowców. A b y  pojąć należycie różnicę, i 
jaka zachodziła m iędzy florą bursztynową j 
a obecną, czy to Prus, czy też nawet ziemi 
całój, wystarczy przejrzeć następującą ta
belkę porównawczą:

R ośliny 
w bursz

tynie 
(130 gat.)

|Obecna flora 
1 Prus (K ling - 
jgrueff 1204)

O becn a  flora 
z iem i (H o o k e r  

i B en tham  
100000 ga t.

Sagowce 1 . 0 83

Iglaste 24 4 3C0

Gniotowe l) 0 36

Jednoliścienne 9 297 19600

Bespłatkowe 39 110 12100

W olnopłatkowe 37 430 2&300

Zrosłopłtitkowe 19 3G3 37800

W idzim y przeto, że rośliny bespłatkowe, 
wolnopłatkowe i szpilkowe dominują ilo 
ścią, gatunków, natomiast najbogatsza gru 
pa roślin obecnych, t. j.  zrosłopłatkowe 
miała skąpą jeszcze ilość przedstaw icieli 
w epoce bursztynowej. Toż samo jedno- 
liścienne. Sagowce w poprzednich epo
kach, jurajskiej i kredowej, dosięgły maxi- 
mum swego rozwoju , jedyny gatunek bur
sztynowy świadczy, że jeszcze wtedy rosły |

j . pod naszem niebem, a gatunek Zamia sam- 
j  biensis był może ostatnim sagowcem na tak 

dalekiej północy. Natomiast brakuje zu 
pełnie tych rodzin, które dziś są najbogat
sze w gatunki, niema główkozrosłych (obe
cnie jest ich przeszło 10000 gat.), brak trę- 
downikowatych (2000), wargowych (2 700), 

i psiankowatych lub akantowatyeh (po 1500) 
wreszcie storczyków, tój najwspanialszej 

! gfupy naszych roślin (dziś do 5000 gat.).
| Brakuje we florze bursztynowej zupełnie 
[ roślin o kwiatach przystosowanych w bar

dziej zaw iły sposób do zapylania przez 
j owady, większość ówczesnej roślinności sta- 
[ nowią gatunki zapylane za pośrednictwem 
i wiatru. Tem  można wytłumaczyć nikłość 
: i małe wym iary kwiatów flory bursztyno

wej, najokazalszy z nich Stuartia Kow a- 
lewskii (Ternstraemiaceae) ma 2,8 cm  śre- 
dnicy.

Znajomość świata zwierzęcego, jaki oży
w iał bory bursztynowe, jest z łatwo zrozu 
miałych powodów bardzo nierównomierna. 
Podczas gdy drobne zw ierzęta, zwłaszcza 
owady tysiącami topiły się w płynnej ży
wicy, niepodobna o taki wypadek ze zw ie
rzętami większemi, zwłaszcza kręgowcami. 
A le  i te pozostawiły ślady po sobie w bur
sztynie. Zdarzają się tam nierzadko włosy 
ssaków przyschłe do żyw icy. K . Eckstein 
odróżnił ich kilka gatunków, do jakich 
zw ierząt należały trudno określić, ale są 
m iędzy niemi takie, które zgadzają się zu
pełnie z włosami wiewiórek i koszatek. A .
B. M eyer zbadał pióra ptasie zachowane 
w bursztynie, pochodzą one z trzech róż
nych gatunków, z tych jeden zgadza się 
zupełnie z dzięciołem pstrym. To  co cza 

j  sem można czytać (lub nawet w zbiorach 
osobliwości oglądać) o żabach i jaszczór- 
kach zawartych w bursztynie należy w czę
ści do dziedziny fantazyi, w części zaś jest 
produktem sztucznym. Ze ślimaków op i
sali K lebs, Sandberger i H ełm  9 gatunków, 
wszystkie różnią, się od obecnie u nas ży ją 
cych, a przypominają najwięcój gatunki ży- 

| jące obecnie w Japonii oraz Am eryce pół
nocnej. Takie samo podobieństwo ma cała 
fauna owadnicza, wykazują je  w części i ro
śliny.

Owadów zebrano z bursztynu przeszło 
2000 gatunków, niewszystkie są jednak po
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dzień dzisiejszy opracowane. W rażenie bes- 
pośrednie, jakie odbieramy po zbadaniu fau
ny bursztynowej owadziej, jest nader mala 
różnica gatunków wtedy żyjących od obec
nych. D opiero bliższe obejrzenie poucza, 
że niema w bursztynie ani jednego gatunku, 
któryby dotrwał niezmieniony do dziś dnia; 
zmiany jednak, jakim  gatunki bursztynowe 
następnie uległy, są bardzo nieznaczne. To  
też słusznie zauważył O. Heim, że trudno 
o lepszy dowód zmienności gatunków w cią
gu czasu dłuższego, jak  studyjum zawarto
ści bursztynowych, zwłaszcza zaś owadów 
zachowanych zw yk le znakomicie.

II . A . Ilagen  badał szczegółowo zmiany, 
jakim rodzina psotników (Psoridae) uległa 
od epoki bursztynowej. Znalazł on dwa 
szeregi zmian, tworzących się równolegle, 
a sobie przeciwnych. Z  jednej strony, upra
szcza się coraz bardziej budowa maćków, 
nóg, protoraxu, nawet zanikają pojcdyńcze 
ich części, z drugiej strony budowa oczu, 
pazurków i skrzydeł staje się coraz bardziej 
skomplikowaną, przez co lepiej rozwinięte 
zwierzęta osięgały większą swobodę ruchów, 
lepsze przystosowanie do warunków życio- i 
wych.

Badania fauny owadniczój wykazały j 

w bursztynie obecność wielu form przej- i  

ściowych, nie ju ż m iędzy gatunkami lub 
rodzajami obecnemi, ale m iędzy rodzinam ! 
owadów. N ie będę jednak obecnie woho- j  

dzil w te szczegóły, zaznaczę tylko obfitość ; 
termitów, grupy owadów, naszemu podnie- 
biu dziś zupełnie obcój.

Gdzie się rosciągał ten las bursztynowy, 
którego florę i faunę tak dokładnie znamy, 
niewiadomo. Przypuszczają jedni, że za
rastał powierzchnię, obecnie zatopioną w o
dami morza Bałtyckiego. Mnie inne zapa
trywanie wydaje się prawdopodobniejsze 
Znamy bursztyn nietylko z pokładów trze
ciorzędowych Sambii, ale i z trzeciorzędo
wych warstw Lw ow a. Ma się znajdować 
także w  eoceńskich warstwach okolicy K i 
jowa. Bursztyn lwowski zawiera, podobnie 
jak  bałtycki, szczątki roślin, bardzo obfite 
włosy gwiazdkowate dębów, drzazgi drze
wa sosnowego, łuski szyszek niewyraźne. 
N ie znamy przyczyny, aby przypuszczać, że 
pochodził z innego drzewa ja k  bursztyn 
bałtycki (sukcynit), oba posiadają te same

własności chemiczne i fizyczne. W ydaje 
się przeto rzeczą naturalną szukać siedziby 
lasu bursztynowego na północ od eoceń
skich i oligoceńskich, morskich warstw kar
packich, na przestrzeni między Bałtykiem, 
K ijowem  a Lwowem.

Jak długo las bursztynowy zarastał na
sze okolice, dociec trudno, zapewne tysiące 
lat. Sosny bursztynowe, tworzące coraz 
obficiej żywicę, chorzały i marły, przyspie
szały ich zgon liczne pasorzyty roślinne lub 
zwierzęce. Tymczasem ląd zapadał się co
raz głębiej, fale morskie coraz szerzej się 
rospościerały, wreszcie morze zalało cały 
las bursztynowy, zniszczyło wszystkie orga
nizmy, jak ie  w nim żyły. N ie zniszczał 
jedyn ie bursztyn, ale pogrzebany w mule 
oligoceńskiego morza, został dla nas jakby 
kroniką, opowiadającą prastare dzieje kuli 
ziemskiej.

(dok. nast..).
M aryjan Raciborski

GŁUSZEC, CIETRZEW
i  i c h : m i ę s z a ń c y .

(D okończenie).

Zdarza się niekiedy spotkać mięszańców 
cietrzewia z głuszycą, lub naodwrót głuszca 
z cieciorką. Ptaki te do niedawnego sto
sunkowo czasu uważane były za oddzielny 
gatunek i opisywane pod różnemi nazwi
skami, jak  Tetrao medius, T . intermedius, 
T . urogalloides i in. Jeszcze nietak daw
no nasz ornitolog, hr. Tyzenhauz, zb ija ł sta
nowczo mniemanie, jakoby ptak ten miał 
być pokurczem głuszca i cietrzewia, p rzy
taczając na poparcie swego twierdzenia 

| fakt, że dostarczono mu trzy takie mięszań- 
J  ce z miejscowości Rakiszek, na granicy Kur- 

andyi, gdzie jakoby cietrzewie były nader 
rzadkie, a głuszce oddawna wytępione. Dziś 
wszelako nie ulega wątpliwości, że są to mię- 
szańce wspomnianych powyżej dwu gatun
ków, gdyż nawet otrzymano potomstwo 
z chowanych ptaków, a liczne obserwacyje 
myśliwych przyczyniły się jednocześnie do 
utrwalenia tego mniemania.
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Mięszańce cietrzewia i głuszca są. p rze 
ważnie dwu typów, choć właściwie trudno 
znaleść dwa osobniki zupełnie podobne 
do siebie, gdyż cechy obu gatunków mogą, 
występować w  różnym stopniu. D w a j e 
dnak wybitne typy „głuszca średniego” , 
jak  go Tyzenhauz nazywa, zależą od tego, 
czy przeważa pierwiastek jednego lub dru
giego gatunku, co zw yk le  zależy od tego, 
czy ojcem był cietrzew  lub głuszec, gdyż 
cechy ojcowskie przeważają najczęściej nad 
matczynemi. O  ile  mi się udało w idzieć

u głuszca, lecz przeciwnie, kształtem bar
dziej zbliżony do dzioba cietrzewia, choć 
dłuższy od niego stosunkowo. Ogon ma 
zlekka w idłowaty, ze sterówkami skrajnemi 
i przy skrajnemi zlekka odwiniętem i na bo
ki, co już do pewnego stopnia przypomina 
lirę cietrzewia. Całe ciało, z wyjątkiem 
skrzydeł, jest pokryte czarnemi piórami 
z metalicznym połyskiem, różnych jednak 
odcieniów na różnych częściach ciała. I  tak, 
na piersi połysk ten jest najsilniejszy, w y
bitnej fijoletowo-purpurowej barwy (tam,

nieznaczną liczbę tych ptaków, wnosić mo
żna, że pokurcze typu cietrzew ia trafiają eię 
znacznie częściej, aniżeli głuszcowate, co się 
tem objaśnić daje, że cietrzew ie są wszędzie 
znacznie liczniejsze od głuszców i że zna 
czna ilość kogutów cietrzew ia szukać musi 
na stronie efemerycznych małżonek.

Egzem plarz pokurcza o typie cietrzewia, 
znajdujący się w muzeum we Frascati, na
leży do najbardziej typowych tego rodzaju. 
W ielkość ma pośrednią m iędzy cietrzewiem 
i głuszcem (n ieco w iększy od głuszycy), 
dziób silny, nietak jednak hakowaty, ja k

gdzie u głuszca jest ciemno-zielony, a u cie
trzew ia granatowy). Na brzuchu i bokach 
ciała odcień ten słabo bardzo występuje i to 
jedyn ie  na obrzeżeniach piór. Na wierzchu 
głow y, policzkach i na karku połysk ten 
jest słaby i z lekkim  oliwkowym  odcieniem. 
Na plecach i kuprze znów spotykamy dość 
silny połysk fijoletowo-purpurowy, lecz ty l
ko na obrzeżeniach piór. Złożone skrzydło 

I jest barwy ciemno-rdzawo brunatnój,z nad
zwyczaj drobnem czarniawem prążkowa- 

I niem, ku krawędzi kolor rdzawy jest sła- 
! biej rozwinięty, a zastępuje go odcień czar
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niawy. Obrzeżenie lotek drugorzędnych 
białe; takież są brzegi 2 ó j,  3 ój, 4-ój, 5-ój 
i 6-ój lotki. Podogonie b ia łe ,  grabo upstrzo
ne czarnemi plamami. Skok pokryty czai- 
niawemi piórami, z drobniutkiem białawem 
upstrzeniem. Ponad oczami dość słabo ro z 
winięte i księżycowato ułożone korale.

Inne odmiany tego typu są mniej więcój 
podobne do opisanego przed chwilą egzem
plarza, z tą jednak różnicą, że purpurowy 
połysk wpada niekiedy w odcień oliwkowy, 
lub że w skrzydłach, na lotkach drugorzę
dnych znajduje się duże białe lustro. Ogon 
też może być mniój lub więcój widłowaty, 
zawsze jednak w bardzo małym stopniu.

Innym zupełnie ptakiem jest mięszaniec 
typu głuszca (prawdopodobnie z koguta 
głuszca i cieciorki). Dziób ma silny i ha
kowato zagięty, ogon równo ścięty jak 
u głuszca. Ubarw ienie całe prawie niczem 
się nie różni od ubarwienia głuszca, tylko 
sterówki są jednolicie czarne, bez białego 
upstrzenia. W iększym  jest też nieco od 
zwykłego pokurcza, przedtem opisanego. 
D r M eyer w swój monografii głuszców 
wspomina jedynie o dwu egzemplarzach 
tój odmiany, znanych mu. Jeden z nich 
zabity został w 1883 roku w Czechach pół
nocnych i tego rysunek podał nam drez
deński uczony.

Zdarzają się też niekiedy pokurcze cie 
trzewia i głuszca podobne do kur obu ga 
tunków, są one mniejsze od głuszycy a w ięk
sze od cieciorki i ubarwieniem do pierw
szych bardziój zbliżone.

Dotychczas nie sprawdzono jeszcze, czy 
głuszec średni, czyli pokurcz jest w stanie 
rozmnażać się. Prawdopodobnie, jak  w ięk
szość metysów, tak i ten jest niepłodnym, 
nie wypada jednak z tego, aby i między 
niemi nie zdarzały się niekiedy osobniki 
płodne, skoro muły, uważane zw ykle za ab
solutnie ja łowe, wydawały niekiedy potom
stwo. Faktem jest, że pokurcze cietrzewia 
i głuszca przylatują często na toki cietrze
w i, czem zdradzają niejako swój zapał m i
łosny, a nawet za przykładem swych nie
prawych rodziców tokują w sposób orygi
nalny. W ed łu g Brebma, głos ich bardziój 
jest zbliżony do głosu cietrzewia, niż głusz
ca. Znajomy mój zabił w Królestw ie mię- 
szańca, który wraz z cietrzewiami tokował.

Jest on podobno wtedy nadzwyczaj w ojo
wniczy, a jako  silniejszy od cietrzewi, z ła
twością je  z tokowiska odpędza.

Oprócz opisanych wyżój mięszańców, zna
ne są jeszcze pokurcze z koguta cietrzewia 
i kury pardwy (Tetrao lagopus), oraz z ko
guta pardwy i cieciorki. P ierw sze z nich 
są wielkości pośredniój m iędzy obiema for
mami matczynemi, całym kształtem przy
pominają więcój cietrzewia, a upierzenie 
mają mięszane czarne z białem. Palce, jak 
u pardwy, mają zawsze upierzone aż po sa
me paznogeie. Tam, gdzie przeważa pier
wiastek samca, ogon mają zlekka w idłowa
ty i zawsze znacznie dłuższy niż u pardwy. 
U  tych zaś egzemplarzów, u których wybi-

M i ę s z a n i e c .

tniój występują cechy matki (pardwy), za
miast piór czarnych występują pióra rdza
we, przypominające letnie ubarwienie par
dwy. U  pokurczów, pochodzących ze skrzy
żowania pardwy z cieciorką, cechy tój osta- 
tniój występują dość wybitnie pod postacią 
pstrych piór właściwych kurom cietrzewia 
ze znaczną przymięszką piór białych, odzie
dziczonych po pardwie. Jeden z egzem
plarzy, wyobrażonych u M eyera, posiada 
całą głowrę, szyję i plecy tak ubarwione, jak 
u cieciorki, spód zaś czysto biały. Kolor 
też biały występuje silnie na skrzydłach 
pod postacią dużych białych plam i obrze- 
żeń pojedyńczych piór, oraz na ogonie, 
gdzie wszystkie sterówki są szeroko biało 
zakończone, inny znów egzemplarz w tym-
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że samym atlasie posiada tylko głowę i szy
ję  jak  u cieciorki, reszta zaś ciała jest po
kryta białemi piórami, o czarnych płom y
kach pośrodku. Gabinet zoologiczny w W a r
szawie posiada jeden okaz takiego mię- 
szańca, nadesłany przez pana B ilk iew icza 
z Petersburga. Znany też jest pokurcz 
z cietrzewia i pardwy szkockiej (Tetrao 
scoticus)

Ciekawy jest pokurcz z cietrzew ia i kury 
jarząbka (Bonasia betulina). Na pierwszy 
rzut oka robi wrażenie jarząbka, znacznie 
jest odeń większy, ogon ma dłuższy i nieco 
w idłowaty, gdy u jarząbka, przeciwnie, jest 
on dość mocno zaokrąglony. S terówki są 
czarne, biało zakończone, gdy u jarząbka 
są siwe z czarnem marmurkowaniem i czar
ną szeroką pręgą przed końcem ogona.—  
Cały spód pokryty jest piórami czarnemi 
pośrodku i szeroko biało obrzeżonem i bez 
domięszki koloru rdzawego, jak i u ja rząb 
ka silnie, osobliwie na Lokach ciała, wystę
puje.

Powyżej opisane bastardy pochodziły ze 
skrzyżowania dwu form  bardzo bliskich 
siebie, gdyż należących do jednćj i tćj sa
mej rodziny zoologicznej. C iekawszy jesz
cze jest pokurcz pochodzący ze skrzyżowa
nia cietrzewia ze zw ykłym  bażantem cze
skim (Phasianus colchicus). P ierw sze tego j  

rodzaju mięszańce znane były w  A n g lii I 
i jeszcze w roku 1833 H erbert opisał ten 
rodzaj ptaków. D r M eyer podaje figurę 
mięszańca koguta bażanta i cieciorki, znaj
dującego się w muzeum praskiem. Jestto 
postać najciekawsza i najbardziej pośrednia i  

dwu typów tak różnorodnych. O gólny wy
gląd ptak ten ma kury bażanta. G łowę, 
całą szyję i spód ma czarne z połyskiem 
metalicznym silnego purpurowego odcienia 
podobnie jak  u głuszca średniego. Płaszcz 
i ogon, mocno wydłużony i ja k  u bażanta 
ostry, jest szary, czarno upstrzony i mar- 
murkowany. Wąskie, pólksiężycowate ko
rale ponad okiem przypominają cietrzewia; 
korale te jednak wydłużają się poza oko 
tak ja k  u bażantów. Nogi pozbawione ostróg, 
jak  u kury bażanta.

N a  zakończenie niniejszej pogadanki | 
wspomnę jeszcze, że otrzymano także mię- ! 
szańce z głuszca i indyczki, z cietrzewia j  

i kury domowej, z koguta dom owego i głu- i

szycy oraz z cietrzewia i z bażanta srebrne
go (Nycthemerus argentatus), wszystkie j e 
dnak ginęły jako pisklęta.

Jan Sztolcman.

Towarzystwo Ogrodnicze.

P o s i e d z e n i e  d z i e s 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  ei§ dnia 4 Czerwca 1891 
roku, o godzin ie 8-ej w ieczorem , w lokalu l o -  
warzystwa, Chn^ielna N r  14.

1. Protoku ł posiedzenia poprzedniego został od 

czytany i  przyjęty .

2. D r p. W . Szczawińska m ówiła „O  oku złożo- 
nem w św ietle nowszych badań11.

Przedstaw iwszy schematycznie budowę oka w ca
łym  szeregu isto t zw ierzęcych, p relegientka zazna
czyła, że oczy dojrza łych  raków i owadów zdają 
się przedstawiać odrębny n iejako typ  tej budowy. 
W  każdem  bow iem  oku dwu tych klas stawono- 
gich  je s t ty le  środków, załamujących prom ienie 
św ietlne, ile  jest elementów, zbierających wrażenia 
św ietlne. Pon ieważ każdy środek łam iący światło 
wraz z odpowiadającym  mu elementem  czuciowym 
uważano za jedn o  oko, stąd i  zb iór oczu pojedyń- 
czych, jak i przedstaw iają oczy owadów i raków 
dojrzałych  nazwano okiem  złożonem.

T ak  przynajm niej zapatrywali się na oczy zło
żone dawniejsi badacze, jak  Muller, M ilae Edwards, 
Claparede, Schultze, G ren ad ier i  wielu innych.

W yn ik i nowszych badań, dotyczące budowy oczu 
raków  i  owadów, n ie wyznaczają bynajm niej od
m iennego stanowiska m orfolog icznego oczom do
tąd za złożone uważanym, ale stawiają je  w  je 
dnym rzędzie z oczam i prostem i.

Najgruntowniejszych dowodów w tym  względzie 
dostarczyła praca Pattena „E y es  o f Mallusc3 and 
A rtropods" 1886. Badając oczy stawonogich, Pat- 
ten przekonał się, że składają się one z tych  sa
m ych  elementów, które znajdował też w oczach 
m ięczaków i innych typów  zw ierzęcych czy li w  tak 
zwanych oczach prostych; elem enty te nazwał Pat- 

j  ten ,,ommatidia“ . Każda „om m atid ia“  jest zbio- 
| rem  kilku okółków  kom órek, z których środkowy 

bezbarwny, „retinophora“ , posiada nerw  osiowy, 
j obw odowe „re tin u lae" są zaopatrzone w barwnik. 

T o  w ięc, co dawniej uważano za oko pojedyńcze 
w  oku złożonem , według badań Pattena, należy 
uważać za część zasadniczą każdego oniemal oka.

Do wyznaczenia nowego stanowiska m orfo log i
cznego oczom raków i owadów niem niej p rzyczy
n iają się badania em bryjolog iczne K ingsleya, Rei- 
chenbacha, Nusbauma, Perkera i Herricka. P o 

m imo różnic, dotyczących szczegółów  rozwoju oczu 
raków, będących przedm iotem  badań, występuje
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jeden  n iezm iernej wagi fakt, że oczy raków  po
wstają albo jako „pojedyńcze11 wpuklenie albo jako 
„pojedyncze11 zgrubien ie epiblastu.

Tak  w igc wobec nowszych badań trudno jest 
uw8Żać oczy raków i  owadów za złożone; są to ra 
czej oczy proste, w których nastąpiło praw idłowe 
uszeregowanie „om m atid ia“  i  odpow iednie zróżn i
cowanie rogówki.

Ze  zm ianą poglądów  na budowę oczu złożonych, 
zm ien iły się zarazem i poglądy na w idzen ie zapo- 
mocą tych oczu. Patten  przypuszcza, że obrazy 
przedm iotów  świata zewnętrznego rysują się w każ
dym  ,,om m atidia<‘ i  że zw ierzę sprowadza je  do 
jednego, co pozostaje w  sprzeczności z teory ją  
m ozajkowego w idzenia Mullera.

W  końcu m ówiła prelegientka o badaniach Pla- 
teau nad zdolnością rozróżn iania form  przez owady.

W yk ład  p. W . Sz. w yw oła ł ożyw ioną dyskusyją, 
w  której oprócz p. W . Sz. przyjm ow ali udeiał prof. 
Hoyer, S. Dickstein, W ł. Kozłowski i A . Ślósarski.

N a  tem posiedzenie zostało ukończone.

N r 24.

Wiadomości bibliograficzne.

—  zn. F. Vogel i A. Rossing, Handbuch der E lek 
trochem ie und E lek trom eta llu rg ie, Sztutgard u En- 
kego, 1891, str. 280, 68 d rzew orytów  w  tekście, 
cena 8 marek.

Część teoretyczna tej książki na 46 stronicach 
daje pom iary elektryczne i wogóle podstawy do 
wszelkich obliczeń, z jak iem i elektrochemik spo
tkać się m oże. W  obszerniejszej daleko części prak
tycznej spotykam y przepisy, odnoszące się do gal- 
wanoplastyki, e lektrom eta lurgii, sztuki b ielenia 
i garbowania przy pom ocy elektryczności, nako- 
n iec —  sztoki przygotowyw ania kilkunastu prze
tworów ważnych w zastosowaniach również przy 
pom ocy elektryczności. W spom niane przepisy po 
większej części są dosłownem powtórzeniem  słów 
samych wynalasców, użytych  w  żądaniach pa

tentów.

—  as. Dr Julius W iesner. Elem ente der wissen- 
schaftlichen Botanik. Organographie und Systema- 
tik  der Pflanzen. W ydan ie  I I .  W iedeń, 1891, str. I 
368, 270 drzew orytów . Cena 9 mar.

Dziełko to  składa się z dwu części: 1-a zawiera 
organografiją roślin  nasionowych i zarodnikowych, \ 
obszernie i starannie traktowaną; 2-a część, syste- ! 
matykę roślin  niższych, dość wyczerpująco napi- i 
saną, roślin nasionowych, m ianow icie zaś jedno- 
i dwuliściennych zbyt krótko. W ydan ie  bardzo 
staranne.

K R Ó W K A  N M iK O W A *

—  sh  Piec elektryczny. W ytwarzanie prądów 
elektrycznych działaniem  ciepła, za pośrednictwem  
najdoskonalszych nawet stosów term o-elektrycz- 
nych, jest zbyt kosztownem, aby prądy te do ja 
k ichkolw iek  celów  praktycznych  służyć mogły. 
Jeżeli wszakże g łów nym  celem przyrządu jest w y 
twarzanie ciepła, a energija  elektryczna uważaną 
być może jedyn ie za dodatek, drożyzna ta nie m o
że nas razić. W edług te j myśli dr Giraud z Chan- 
tilly  zbudował piecyk, k tórego ściana zewnętrzna 
złożona je s t z ogniw term oelektrycznych, p iecyk  
w ięc  ten, służąc przedewszystkiem  do ogrzewania 
pokoju, dostarcza zarazem  prądu, który zasilać 
może lam py e lek tryczne. Jestto p iecyk  walcowy, 
podobny z wejrzen ia do zwykłych p ieców  żelaz 
nych, ale pow łokę jego  stanowi 700 ogn iw , z k tó 
rych każde składa się z blaszki niklowej lub że
laznej i stopu antymonowo cynkowego oraz kilku 
innych metalów w drobnym  stosunku, a to dla na
dania stopow i temu wytrzym ałości i  trwałości. 
D la ochrony ogn iw  od żaru otoczone są one od 
strony, wystawionej na w p ływ  ciepła, listkiem az
bestowym; krążenie zaś gazów tak jest zapewnio
ne, aby ogrzew anie ogn iw  było jednostajne. P ie 
cyk zw yk łych  wym iarów  zasilać m oże lampę e lek 
tryczną o sile 10— 12 świec; za dnia można w yw ią
zującą się energiją e lektryczną grom adzić w aku
mulatorach i przechowywać na ośw ietlenie w ie 
czorne. P róby, p rzeprow adzone p rzez znanego 
elektrotechnika, p. H ospita lier, wydały rezultat ko
rzystny dla pieca elektrycznego; koszt opału n ie 
znacznie za ledw ie jest wyższy, an iżeli w  piecu 

zw yk łym  podobnych wym iarów .

—  mfl. Z m iędzynarodow ej statystyki śm iertelności.
W  pracach cesarskiego urzędu zdrowia w  Berlin ie 
p. dr Eahts zestawia interesujące dane, dotyczące 
śm iertelności w rozm aitych krajach europejskich. 
W  pierwszej części swego sprawozdania porów ny
wa najważniejsze p rzyczyny śm ierci w  większych 
miastach państwa niem ieckiego z n iektórem i m ias
tami poza niem ieckiem i. W  drugiej części znaj
duje się porównanie przyczyn  śm ierci w rozm ai
tych krajach korony niem ieckiej z przyczynam i 
występującem i w Austry i, Anglii, B elgii i  Holan- 
dyi. W yjm u jem y tu najciekawsze rezultaty.

Ludność m iejska w  państwie niem ieckiem , w 
Szwajcaryi, W ęgrzech  i  W łoszech m niej jest p ło 
dna, niż przeciętn ie cała ludność odnośnych kra" 
jów . Odwrotnie ma się rzecz w A n g lii, F rancy i’ 
Szw ecyi i  Belgii. Najw iększa Ijczba urodzeń przy
pada w miastach węgierskich (przeszło 39°/oo>> naj
mniejsza w miastach Szw ajcaryi i  F rancyi (25,4%o> 
Inaczej jest z cyfram i śm iertelności Najczęściej 
śm iertelność w miastach jest większa niż w calem 
państwie; ty lko w miastach niem ieckich jest ona 
mniejszą, lub najwyżej równie wysoką jak  w pań
stwie niem ieckiem  (w yjątek  stanowią trzy  zacho
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dnie prow incy je pruskie). M iasta szwedzk ie i an
g ie lsk ie  zawdzięczają, m ałą swą cy frę  śm ierte lno
ści (oko io  20%o) przeważn ie nieznacznej śm ierte l
ności n iem ow ląt połączonej ze znaczną liczbą u ro 
dzeń. W  węgierskich, a po części też w  n iem iec 
kich miastach d zie je  się odwrotn ie: c y fra  śm ier
te lności jest duża wskutek znacznej śm iertelności 
n iem ow ląt.

P rzyczyny śm ierci co do swej częstości różn ią 
się w  rozm aitych krajach. M iasta n iem ieck ie od 
znaczają się osob liwą częstością b łon icy i szkarla
tyny, w angielskich przeważają odra i koklusz, we 
francuskich tyfus brzuszny i ospa, do k tórych  to 
dwu chorób p rzy łącza ją  się w miastach włoskich 
zapalne choroby narządów  oddechowych. Suchoty 
płucne zw łaszcza często występują w miastach au- 
stryjackich i w ęgiersk ich . Sam obójstwa zdarza ją  
się stosunkowo najczęściej w  m iastach szw a jcar
skich, najrzadziej w e włoskich.

Posiedzenie 11-e Kom. stałćj teoryi ogro 

dnictwa i nauk pi-zyrodniczych pomocni

czych odbędzie się we czwartek dnia 18 

Czerwca 1891 roku, o godzinie 8-ćj w ie

czorem, w lokalu Towarzystwa O grodnicze

go (Chmielna, 14).

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie protokulu posiedzenia po
przedniego.

2. P . W ł. Kozłow sk i „Przyczynek do 
fizy jo log ii sprzężenia u skrętnicy (Spiro- 
g y ra )” .

3. P . F . Urbanowicz „O  rozwoju zarod
kowym kraba M aja sąuinado” .

N r 24.

B u l e t y  n m e t e o r o l o g i c z n y
za tydzień od 8 do 9 Czerwca 1891 r.

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

Suma i
U w a g i .

opauu;

1,3 Rano deszcz 
0,0 Dz. pog., chłodny 
0,0 ;Dz. chłodny 
0,0 |Dz. pog., chłodny 
0.0 jW iecz. d kr. z przerw. 
1,5 |W nocy deszcz 
0,0 1

2,8 mm
U W A G I. K ieru nek  w iatru  dany je s t dla trzech  godzin  obserwacyj: 7-ej rano, 1-ej po południu i 9-ó 

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

•a
M

Barom etr
700 mm -\- Tem peratura w sl. C.

i*'OO
iie ru n ek  wiatru

a 7 r. 1 p. 9 w. 7 r. | 1 p. |9 w. Najw. Najn. £

3 Ś.
'

45,1 47,5 47,1 12,5 17,7 14,9 18,2 9,8
!

70 N °,N 4,K4
4 C. 50,0 50,1 49,6 10.3 13,6 11,9 14,6 6,4 58 N 5,N E 3,NE 3
5 P. 49,8 49,8 52, 'i 7,2: 12,9 9,1 13,4 5,7 52 N E M ^ .N E 4
6 S. 55.3 54,3 £2 2 7,8 11,7 11,7 13,4 3,1 48 E N 2,ES2,E*
7 N. 49 2 48,7 48,7. 12,8 16,7 15,2 18,0 7,7 60 E S 5.ES4 E 4
8 P. 49,3 49,8 48,9 14.0 18,7 17,2 19,4 120 71 E n ,E°,S3
9 W . 49,1 47,2 42.5 12,8 20,1 19,6 22,5 10,3 75 E 6,E ll ,ES5

Średnia 49 3 13,9 62

Upraszamy Ssano wnych 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. Kałm ucy (notatka z pod róży  odbytej na wiosnę 1889 r.), przez Józefa Paczoskiego. —  O za 
stosowaniu barwników do badań fizy jo log icznych  u zw ierząt, przez dra H. Hoyera. — Bursztyn i  roś lin 
ność lasu bursztynowego napisał M aryjan  Raciborski. —  Głuszec, c ietrzew  i  ich m ięszaócy, napisał Jan 
Sztolcm an. —  Tow arzystw o  ogrodnicze. — W iadom ości b ib liogra ficzn e. —  Kronika naukowa. —  Bule-

tyn  m eteorolog iczny.

W y d a .w c a  A. Ś IÓ sarski. R e d a k to r  B r. Z n a to w ic z .

H03BOJCHO IJcH3ypoio. BapiuaBa, 31 Mas 1891 r. Druk Emila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna, f i  26.


