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O ZNACZENIU

Słyszymy wiele o doniosłych odkryciach 
geograficznych w rozmaitych stronach kuli 
ziemskiej, o badaniach podróżników w Afryce 
i Azyi, częściach świata, najmniej dotąd po
znanych, w których jednak znajomość geo
graficzna tak szybkie czyni postępy, że dziś 
już znajdują się tam kraje niegorzej zba
dane od wielu okolic Europy środkowej. 
A tymczasem w innej zupełnie dziedzinie 
geografii, w metodyce, pod wpływem prac do
konywanych zmieniają się również pojęcia 
i na ruinach niejednej za niezbitą uważanej 
teoryi powstaje pogląd całkiem nowy. Mię
dzy innemi zmienił się też pogląd w geografii 
na rozgałęzienia brzegowe.

Od dziecka słyszymy o wyższości naszej 
małej części świata nad wszystkiemi innemi;

‘) Marcel Dubois. Role des articulations litto- 
rales, Annales de Geogr. t. I.

mają się do tego przyczyniać jej rozgałęzione 
wybrzeża, wyspy niezliczone i półwyspy, kon
tur wyszczerbiony, długi na jakie 32 000 kilo
metrów, wreszcie obszar wysp i półwyspów. 
Pod tym względem niedaleko odbiegliśmy od 

| starego mistrza Strabona, który, rozpoczyna- 
I jąc swój opis ziemi od naszej części świata,
| tłumaczy się tem, że Europa posiada kształty 

swobodne i malownicze i warunki od natury 
sprzyjające rozwojowi umysłowemu i społecz
nemu mieszkańców; według niego, Europa ze 
wszystkich części świata posiada formę naj
mniej prawidłową, gdy Libia najwięcej, 
ą Azya między niemi dwiema zajmuje miej
sce środkowe. Sądy starożytnego geografa 
przenoszone od pokolenia do pokolenia dosta
ły się nareszcie aż do nas i odbiły w hymnach 
wygłaszanych przez nowoczesnych uczonych 
na cześć Europy. Karol Ritter posługuje się 
mniej więcej temiż samemi słowy w celu uwy
datnienia przymiotów wrodzonych Europy, 
a za nim poszedł liczny zastęp uczniów i na
śladowców. Pewną reformę pod tym wzglę
dem wprowadza Geografia powszechna Eli
zeusza Reclus: „ukształtowanie powierzchni 
i wybrzeży jest czynnikiem o wartości zmien
nej w dziejach narodów...; znaczenie stosun
kowe półwyspów i wysp Europy w ciągu nie
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zbyt długiego okresu dwudziestu wieków tak 
się zmieniło, że świadczy to najlepiej o zmien
ności cech geograficznych z biegiem czasu. 
Nawet przywileje, któremi natura wyposażyła 
pewne kraje, mogą się zmienić w ciężkie nie
korzyści. Tak się stało z drobnemi zbiorni
kami wód, z pasmami górskiemi i niezliczo- 
nemi szczerbami w wybrzeżach Grecyi, które 
ongi tak wysoko podniosły miasta heleńskie, 
a portowi Ateńskiemu zapewniły pierwszo
rzędne stanowisko na morzu Śródziemnem; 
dzisiaj przywileje te przyrodzone oddalają 
tylko Helladę od masywu lądu całego... To 
co niegdyś stanowiło o potędze kraju, obecnie 
jest przyczyną słabości”.

Powodowany względami powyźszemi Re- 
clus, obok rzeczywistej długości wybrzeży 
i stosunku jej do obszaru powierzchni kraju, 
odróżnia jeszcze wybrzeża użyteczne.

Powierzchnia
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Europa 9 86o ooo kni1
1

11 153 31 900 30 900 1:2,86

Azya 43 440 000 „ 23 342 57 750 47 000 1:2,47

A fryka 29820000 „ 19 122 28500 28500 1:1,49

Am eryka 20500000 „ 16084 48 240 40 000 1:3
północna

Am eryka 18000000 ,, 15037 25 778 25 770 1:1,71
południowa

Australia 7 700 000 „ 9  834 14400 14400 1:1,46

W  epoce Strabona, gdy częściowo zaledwie 
poznano Europę, Azyą i Afrykę, można było 
wierzyć w wyższość przyrodzoną Europy i tłu
maczyć jej bogactwo rozgałęzieniami brze
gów. Nie było prawdy bardziej oczywistej 
dla mieszkańca krajów nadśródziemnomor- 
skich: wszystkie fakty spostrzegane przez nie
go świadczyły o słuszności tego twierdzenia. 
Wówczas nie znano jeszcze skarbów, kryją
cych się w równinach Europy zachodniej, 
środkowej i wschodniej; w oczach jego pół
wyspy Italski, Helleński i Iberyjski najlepiej 
nadawały się do rozwoju cywilizacyi, uprzy
wilejowane były od natury. A  że przytem 
dla Strabona cywilizacyą najbardziej godną 
uwagi była cywilizacya półwyspu Helleńskie-

| go, zasadniczo morska, więc stąd geograf sta- 
I rożytny wnosił o istnieniu przyczyny, wywołu

jącej takie następstwa.

Kraje nad brzegami morza Śródziemnego 
były widownią wielkich wydarzeń, dających 
człowiekowi z epoki Augusta wiele do myśle
nia, a właśnie te kraje, szczególnie w Euro
pie, były półwyspami wyciętemi i górzystemi. 
Eakty fizyczne i historyczne skłaniały Stra
bona do uogólniania teoryi. Pomimo to uczo
ny ten ostrzega, że jego uwagi dotyczą głów
nie zlewiska morza Śródziemnego, czyli We
wnętrznego, albowiem wybrzeża morza Ze
wnętrznego, z małemi wyjątkami, są jedno
stajne i proste, przypominające brzeg chla- 
midy... Widzimy stąd, że i w tym razie jak 
i w wielu innych następcy poszli dalej od 
przodka, uczniowie od mistrza. To co Stra- 
bon mówił tylko o wybrzeżach morza Śród
ziemnego, geografowie nowożytni zastosowali 
do całej Europy.

JSTa rzecz teoryi o korzyściach, płynących 
z niezliczonych wrębów wybrzeży europej
skich, przemawiała gorączkowa działalność 
handlowa na morzu w epoce rzymskiej. S tat
ki, które wtedy przewoziły towary, były ża
glowcami o niewielkiej pojemności; a ponie
waż drogi statków tych rzadko kiedy były 
proste jako wynikające z konieczności lawi
rowania i korzystania w sposób prawdziwie 
podstępny z powiewów atmosferycznych, za
chodziła więc potrzeba wielu zatok, wycięć 
i schronisk brzegowych, tudzież punktów skła
dowych dla towarów. Mnogość ich pozwa
lała zarazem na powiększenie ilości statków 
przewozowych i zapewniała bezpieczeństwo 
handlowi, który za czasów rzymian miał cha
rakter wyłącznie brzegowy.

Wpływ postaci brzegów na cywilizacyjne 
i handlowe dążności u ludów nadśródziemno- 
morskich był wyraźny. Grecy ze swojemi 
niezliczonemi zatokami i szczerbami brzego- 
wemi siłą fatalności nadawali się do rzemio
sła marynarskiego; stąd płynął blask zwy
cięstwa nad flotyllą perską, obsłużoną nawet 
przez marynarzy fenickich, stąd — zdumiewa
jący rozwój ich kolonizacyi, powodzenie Py- 
teasza na morzach Północy i Kearcha na 
oceanie Indyjskim, tak odmiennych pod każ
dym względem od zacisznego morza Połu
dniowego. Bądźcobądź, już Strabon mógł
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zauważyć, że potęga rzymska, bardziej lądo
wa niż morska, dzięki dyscyplinie i praktycz- 
ności mogła odnieść zwycięstwo nad doskona
łymi marynarzami Grecyi i Kartaginy; tu 
człowiek podbił 'przyrodę i trochę gorsza 
szkoła wydała może nie lepszych, lecz moc
niejszych uczniów. Ciż sami marynarze ital
scy za Cezara zwyciężyli plemię Wenetów, 
przodków dzisiejszych bretończyków.

Gdy po upadku państwa rzymskiego prze
waga polityczna i handlowa stopniowo prze
niosła się od krajów nadśródziemnomorskich 
do równinowych, lub mało wyniesionych Eu
ropy zachodniej i środkowej, znaczenie brze
gów rozgałęzionych i wpływ ich na wzrost cy
wilizacji szybko zaczęły maleć. Zato rzeki, 
czynnik małoznaczny do ułatwienia kornuni- 
kacyi na południu, zaczęły mieć pewne zna
czenie, dały możność sięgnąć do głębi krajów 
nawet statkom kupieckim znacznej pojemno
ści. Flotylle Hanzy teutońskiej mogły współ
zawodniczyć z rzpltemi Italii. Wszelako z po
wodu niewielkiej szerokości, rzeki Europy za
chodniej i środkowej przedstawiały wszelkie
go rodzaju trudności do kierowania żaglow
cami. W  miarę tego jak okręty stawały się 
coraz cięższe, dłuższe i ładowniejsze, korzyść 
znowu okazywała się po stronie krajów lepiej 
wyciętych, zaopatrzonych w przystanie i uj
ścia rzeczne. Tern się tłumaczy przewaga 
marynarki holenderskiej i angielskiej w epoce 
nowożytnej, a francuskiej, z chwilą gdy fran- 
cuzi opanowali Brytanią i za Ludwika X IV  
i Colberta sztucznie poprawili niedogodności 
swoich wybrzeży. W epoce współczesnej nam j  

wybitnym przykładem wpływu brzegów roz
gałęzionych jest potężny rozwój kupieckiej 
floty żaglowej w Norwegii, Włoszech i Gre
cyi.

Zastosowanie pary do poruszania okrętów 
wywołało przewrót gwałtowny w handlu mor
skim i zmieniło do gruntu warunki, towarzy- , 
szące wpływowi powierzchni na człowieka. 
Istotnie przewrót ten odbił się przedewszyst- j  

kiem na zmniejszeniu liczby okrętów używa- j 

nych, głównie z przyczyny zwiększenia ich 
pojemnoś.ci i szybkości; drogi nowych statków 
są prostolinijne. Zmniejsza się więc potrze
ba licznych portów, ponieważ przybijanie 
statku do lądu zależy wyłącznie od woli kapi
tana. Skądinąd handel ciąży coraz bardziej 
do kilku tylko portów, kędy wiążą się linie

I komunikacyjne wewnętrzne i morskie. Na
reszcie pogłębiają się i kanalizują rzeki, aby 
pozwolić wielkim okrętom, morskim przewo
żącym tanio towary, sięgnąć jaknajdalej do 
wnętrza krain; odtąd znaczenia nabierają 
głównie porty rzeczne, takie jak Londyn, 
Hamburg, Rouen, Antwerpia i t. p.

Porty przytoczone, a gdy rzucimy spojrze
nie poza Europę i wszelkie inne, mające dzi
siaj wielkie znaczenie, położone są nie we 
wnętrzu pięknych i spokojnych zatok skali
stych. lecz na wybrzeżach równin, w ujściach 
rzek, które tylko sztuce dragowania i wielkim 
nakładom pieniężnym zawdzięczają Św:oj;e pa
nowanie na morzu, Hawr nie wart jeśt Bre- 
stu, a przecież statki wolą zawijać do niego 
i do Rouen, niż do Brestu. Ujście rzeki 
1’Escout (Skalda) jako port nie daje się po
równać z dogodnemi fiordami Skandynawii, 
a przecież Antwerpia wzniosła się szybko 

| i jeszcze wznosi do stopnia pierwszorzędnego 
| portu na morzu i godną jest współzawodnicz

ką Londynu; takich przykładów moglibyśmy 
wiele przytoczyć.

Spróbujemy teraz poszukać przyczyń spra
wiających, że jedne wybrzeża na ziemi 
są wycięte, inne pozbawione zatok, pierw
sze zdają się dogodnemi dla żeglugi, drugie 
wcale.

W  ogólności dość uzasadnionym wydaje się 
nam wniosek, że o ile ukształtowanie krainy 
bardziej bywa uwydatnione, o tyle jej brzegi 
są bardziej rozwinięte i wyszczerbione. Nie 
chcemy przez to powiedzieć, że każdy kraj 
górzysty musi posiadać wycięte brzegi j licz
ne porty. Należy sobie uprzytomnić zasadni
czą klasyfikacyą Suessa, który odróżnia w wy
brzeżach dwa typy: Atlantycki z linią brze
gową poszarpaną i uzębioną, gdyż systematy 
górskie idą tu prostopadle do głównego kie
runku linii brzegowej i Pacyficzny z brzega
mi prostemi, mało wyciętemi, ponieważ linia 
brzegowa co do kierunku zgadza się'tu zu
pełnie z podłużną osią systematów górskich. 
Wybrzeża typu Pacyficznego są wogóle nie
gościnne i nieprzystępne posiadają ujścia dla 
krajów ubogich skutkiem własnego ukształ
towania. Al6 wybrzeża najbardziej nawet 
rozgałęzione typu Atlantyckiego nie w lep- 
szem znajdują się położeniu, ani też nie oka
lają krajów bogatszych. Jeśli bowiem nad-
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mierny rozwój powierzchni jest przyczyną 
rozgałęzienia brzegów, jest on teź zarazem 
przyczyną ubóstwa.

W  Europie brzegami najbardziej wycięte- 
mi są wybrzeża Norwegii górzystej, półwyspu 
Bałkańskiego, najeżonego wyniosłościami, 
Szkocyi, "Walii, Bretanii, Asturyi, Galicy i 
i Prowancyi. Wyjątkowo tylko istnieją nie
kiedy brzegi wycięte w krajach płaskich, 
szczególnie przy ujściach rzek i zdarzają się 
wązkie wybrzeża prostolinijne, ciągnące się 
wzdłuż wyżyn i pozbawione zatok.

Musimy przystać na to, że znaczne wynie
sienie nie sprzyja rozwojowi rolnictwa w da
nym kraju. Najbogatszemi pod względem 
rolnictwa krajami w Europie są równiny Ros
sy i, Niemiec, Węgier, Erancyi, w Azyi doli
ny i równiny zraszane przez wielkie rzeki: 
Tygrys i Eufrat, Ganges i Indus, Irawaddi, 
Kambodża i Jangtsekiang, a w Ameryce rów
niny, po których toczą swe wody Missisippi, 
Amazonka i Rio de la Plata.

Zbliżając do siebie dwa twierdzenia po
przedzające, dojść musimy do wniosku, że im 
więcej danych kraj pewien posiada do roz
woju rolnictwa, które jest głównem źródłem 
bogactwa krajowego, tem mniej może liczyć 
na brzegi rozgałęzione i odwrotnie — im wię
cej brzegi jego są rozgałęzione, tem mniej 
może się spodziewać od rolnictwa. Sprawdź
my ten wniosek na położeniu Europy.

W  pięknie rozwiniętej linii brzegowej, któ
rą  pospolicie biorą za wskazówkę wyższej or- 
ganizacyi tej części świata, jakieźto kraje gó
rują ponad innemi? Oto właśnie dwa naj
biedniejsze: Norwegia ze swoją rozległą linią 
brzegów długą na 2000 kilometrów, które je
dnak doskonale mogą starczyć za 20000, je
ślibyśmy chcieli liczyć wszystkie zakręty fior
dów i półwysep Bałkański, a głównie Grecya. 
A  tymczasem i Grecya i Norwegia są kraja
mi prawdopodobnie najuboższemi pod wzglę
dem gleby w Europie. Tak wspaniała dłu
gość brzegów Europy, porównywana z jej ma
łym obszarem i wielkiem znaczeniem w dzie
jach, może doprowadzić do zupełnie błęd
nych wyników. Dzisiaj Niemcy, Francy a 
i Austro-Węgry pomimo swoich wybrzeży 
źle, lub słabo rozgałęzionych, pod względem 
ekonomicznym i kulturalnym przodujące zaj
mują stanowiska.

W  Ameryce północnej linią brzegową naj
lepiej rozwiniętą znajdujemy na północy i na 

1 zachodzie, a przecież przyczyny rozwoju eko
nomicznego i cywilizacyjnego Nowego świata 
poszukamy raczej w rozległej i urodzajnej 
równinie, przerżniętej przez Mississippi i sy- 
stemat św. Wawrzyńca, nie zaś w lodowatych 
archipelagach północy, lub fiordach zacho
dnich. To samo da się powiedzieć o Amery
ce południowej, gdy będziemy porównywali 
żyzną dolinę Amazonki, lub la Platy ze ska- 
listemi wybrzeżami i niezliczonemi wysepkami 
Chili i Patagonii. Równiny nietylko są naj
bogatszemi okolicami ziemi w płody rolnicze, 
ale łączą jeszcze do tego przymiotu łatwą 
przystępność, posiadają bowiem w rzekach 
szerokie, wolne i spokojne drogi komunika
cyjne. W  wielkich dolinach rzecznych i na 
równinach nagromadziła się większa część 
ludności ziemi, a przy ujściach rzek powstały 
porty najczynniejsze na ziemi. To też, chcąc 
w sposób właściwy ocenić rozgałęzienia brze
gowe danej krainy, należałoby zapewne 
uwzględniać teź części głębokie i spławne 
rzek i zaliczać je do pasa brzegowego. W  ten 
sposób Jang-tse - Kiang spławny na prze
strzeni 1 700 kilometrów od ujścia, w gruncie 
rzeczy przedstawia rozwinięcie brzegów dłu
gie na 3 400 lcm\ bardzo nawet surowy kry
tyk tego poglądu powinien zaliczyć część bie
gu tej rzeki odwiedzaną na 400 km  od uj
ścia przez przypływ morski do pasa brzego
wego.

Co się wobec tego stanie z wrzekomem po
dobieństwem Ameryki południowei do Afry
ki? Dlaczego chcą pierwszą z nich zaliczyć 
do lądów nienadających się od natury do roz
woju cywilizacyi? Ani przeszłość historycz
na, ani obecne postępy tej części Ameryki 
nie zdają się owej niższości przyrodzonej do
wodzić. Za punkt wyjścia do wspomnianego 
podobieństwa uważają brak wyciętych brze
gów i zatok w obu częściach świata. Cóż je
dnak mamy sądzić o 50000 km  spławnej sieci 
rzecznej, mającej swoje ujście jako Amazon
ka, albo o istnych zatokach wody słodkiej, 
zbiegających do wspólnego ujścia Rio de la 
Plata? Czyż te długie, sięgające do serca 
lądu biegi rzeczne niewięcej znaczą od ty
sięcy kilometrów linii brzegowej dla handlu 

| i rozwoju cywilizacyi? Brzegi to są praw- 
i  dziwę, ale nie narażone na burze morskie.
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Wobec tego wszystkiego musimy zmienić 
nieco pojęcia nasze o istotnem znaczeniu wy
brzeży rozgałęzionych, a przedewszystkiem 
przestać je przeceniać.

Nie ulega kwestyi, że głębokie odnogi mor
skie i liczne zatoki przyczyniają się do rozwi
nięcia ludności miejscowej w kierunku kolo- 
nizacyjnym, marynarskim i przedsiębiorczym: 
grecy, norwegowie, anglicy pozostaną zawsze 
sobą, to jest ludami o wybitnie morskich dąż
nościach. Ale zato widzimy, że niemcy, któ
rych wybrzeża są mało rozgałęzione i niedo
godne, ale którzy posiadają wiele węgla i że
laza, pobudowali sobie tanio potężne parow
ce, pancerniki, jednem słowem ogromną flotę, 
która produkty niemieckie szerzy po wszyst
kich oceanach i morzach, aż do ostatnich 
krańców ziemi. Widzimy, że tą  samą mniej 
więcej drogą w czasach ostatnich zaczyna 
kroczyć Bossy a, również niezbyt obfitująca 
w zatoki i przystępne miejsca wylądowania. 
Niezaprzeczając więc temu, źe w przeszłości 
Europa osięgnęła pewne korzyści ze swoich 
rozgałęzionych wybrzeży, musimy przyznać, 
źe dzisiaj przywileje te utraciły bardzo wiele 
na znaczeniu. Bądźcobądź porównywanie 
krajów na zasadzie stosunku długości brze
gów do powierzchni kraju stało się rzeczą 
niebezpieczną, o ile nie będziemy uwzględniali 
innych warunków miejscowych. Gdy więc 
oświadczymy, źe Europa wiele zawdzięcza 
swoim brzegom rozgałęzionym, naprawdę po
tęgę militarną i handlową na morzu Niemiec, 
Francyi, Bossyi i Austro-Węgier tłumaczy
my fiordami Norwegii i wyszczerbieniami 
Grecyi.

Dzisiaj prawdziwej przyczyny głębiej szu
kać należy. Dzięki rozumnej działalności 
człowieka, przyczyna drugorzędna nieraz mo
że stać się główną i odwrotnie. Tak naprzy- 
kład wdzieranie się morza głęboko w masyw 
lądowy i uzębienie brzegów stały się faktami 
fizycznemi drugorzędnemi od chwili gdy okrę
ty nabyły możności odbywania drogi w pro
stym kierunku wbrew wiatrom przeciwnym 
i prądom morskim; jedna długa, szeroka i głę
boka rzeka większe ma dzisiaj znaczenie dla 
narodu, niż setki wycięć brzegowych.

Każdy agregat społeczny posiada pewną 
skłonność do oceniania własności krajów ob
cych na podstawie podobieństw^ do własnej 
ojczyzny. W  ten sposób grek musi oceniać

inne kraje, według liczby zatok i dogodnych 
szczerb brzegowych, chińczyk według rozga
łęzienia sieci rzecznej. „Ponieważ w naszej 
możności leży sprawdzić, ile w obecnym roz
woju życia ludzkiego znajduje się współdzia
łania ze strony przyrody, a ile ze strony czło
wieka, nie ufajmy zbyt prostym objaśnieniom, 
które, będąc prostemi, mogą nie być pow- 
szechnemi ani w czasie, ani w przestrzeni”. 
(E. Recłus, Europę meridionale, 1887).

S te fan  Stetkiewicz.

(Dokończenie).

Nasiona jemioły odznaczają się stosunko
wo dużym kiełkiem, posiadającym postać pa- 
łeczkowata i tem się szczególniej wyróżnia
jącym, źe jego obadwa płaty, przyszłe liście- 
nie, są zabarwione przez chlorofil na ciemno- 
zielono, podobnie jak i cała pozostała zawar
tość nasienia, służąca młodej roślince za po
karm w pierwszych stanach rozwoju.

Kiedy czas kiełkowania się zbliży, kiełek 
wyciąga się, przebija łupinkę nasienia i szu
ka kory żywiciela, którą dosięga nawet wtedy 
gdy nasienie przykleiło się w taki sposób, źe 
korzonek zarodka był zwrócony nie ku gałęzi 
drzewa, ale w zupełnie przeciwną stronę. 
Zetknąwszy się z korą, korzonek przylega do 
niej, przyrasta i rozszerza się guziczkowato 
na jej powierzchni. Z samego środka tak 
utworzonej przyssawki powstaje drobny ko
rzonek, tak zwany zagłębik, który przebija 
korę i wrasta w miazgę aż do samego drew
na, nienaruszając jednak tego ostatniego. 
Taki jest rozwój nasienia jemioły w pierw
szym roku. Przez cały czas rozrastania się 
przyssawki i wypuszczania zagłębika liścienie 
młodej roślinki siedzą spokojnie w nasieniu, 
przykryte jego białą skorupką i dopiero na 
wiosnę drugiego roku, gdy korzonek rozwinął 
się już należycie i może juź na dobre czerpać 
zapasy z miazgi, wtedy młoda łodyżka wraz 
z liścieniami wyprostowuje się, zrzuca z siebie 
łupinę nasienia, liścienie odpadają również,
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a na miejscu ich tylko nieco wyżej powstają 
dwa właściwe, naprzeciwległe liście.

Dalszy rozwój młodej roślinki jest ściśle 
zależny od rozrastania się jej korzeni w ga
łęzi żywiciela i od ilości pozyskanego przez 
nie pokarmu. Sposób, w jaki te ostatnie 
rosną., jest nader szczególny i sobie tylko 
właściwy. Ja k  już powyżej nadmieniłem, 
pierwszy korzonek wyrosły ze środka przy
ssawki guziczkowatej przebił korę swojego 
żywiciela i dosięgnął drewna, niezagłębiając 
się w nie jednak. I  av następnym roku nie 
zagłębia się on również więcej. Tymczasem 
z miazgi gałęzi, w którą, jest pogrążony, po
wstaje nowy słój drewna, otaczający swojemi 
komórkami naprzód sam koniuszc-zek korzon
ka (zagłębika), następnie części jego dalsze, 
podnosząc równocześnie ku zewnątrz korę 
na której przyssawka młodej jemioły jest 
umocowana.

Ponieważ korzonek nie rośnie już dalej na 
swoim końcu, a przy tem i nie cofa się ku 
zewnątrz w miarę grubienia gałęzi, więc mu
siałby się w końcu urwać i całkowicie być 
przykrytym przez nowo powstające słoje, 
a tem samem przyssawka rośliny byłaby go 
pozbawiona. Otóż, żeby nic podobnego się 
nie zdarzyło korzonek ten rośnie, ale nie na 
końcu, tylko w częściach swoich środkowych, 
zawartych w miazdze, pomiędzy korą i drew
nem, które wydłużają się ściśle w tym samym 
stosunku, w jakim powstają z miazgi nowe 
słoje drzewne. Korzeń zatem jemioły nie 
zagłębia się czynnie w ciało żywiciela, lecz 
przeciwnie ten ostatni otacza go własnem cia
łem. W następnym roku z miazgi powstaje 
drugi słój drewna i ten tak samo obrasta za- 
głębik pasorzyta, który swoją drogą nie po
zwala mu wziąć góry nad sobą i krok za kro
kiem, w miarę grubienia słoju, rośnie wzdłuż 
w swej części zawartej w miazdze. Czyn
ność w tym samym kierunku przez cały prze
ciąg życia jemioły nie ustaje na chwilę ani 
z jej strony, ani ze strony napastowanego 
przez nią żywiciela. W każdym roku jeden 
słój drewna otacza korzeń jemioły i o takąż 
same ilość ten ostatni corók staje się dłuż
szym. Policzywszy ilość słojów drzewnych obej
mujących pierwotny korzeń jemioły, możemy 
mieć dokładne pojęcie o wieku tego wpół- 
pasorzyta. Bierne zagłębianie się w drewno 
korzonków rośliny w mowie będącej możemy

! doskonale porównać np. z gwoździem, wbi
tym tylko końcem w pień drzewa, zagłębiają
cym się w nie coroku głębiej i głębiej w miarę 
przybywania słojów, które coraz wyżej go 

[ obrastają, aż w końcu zupełnie pokryją.
Jeden korzeń (zagłębik), ciągnący soki 

z otaczającego go drewna, nie wystarczyłby 
dla coraz bardziej powiększającej swą wiel
kość jemioły i dlatego już w drugim roku jej 
życia powstają z tego pierwszego tak zwane 
korzenie korowe, rozrastające się w warstwie 
łykowej równolegle do siebie i do osi gałęzi 
żywiciela. Korzenie te są albo zupełnie obłe, 
(okrągłe), albo nieco spłaszczone, a biorą po
czątek w tem miejscu korzenia pierwotnego,

I które ustawicznie zachowuje własność rosto- 
i wania, a to znajduje się na zewnętrznej stro

nie miazgi. Korzenie korowe wypuszczają, 
ze swej dolnej powierzchni młode zagłębiła, 
przyjmujące tak jak i korzonek pierwotny 
kierunek prostopadły do osi gałęzi i wrasta
jące w nią biernie w zupełnie podobny sposób 
jak  ten ostatni. Z czasem z jednego korzenia 
korowego może powstać mnóstwo korzonków 
pionowych (prostopadłych do osi gałęzi), 
z których każdy tem mniej zagłębiony jest 
w drewno, im później założony został. Ko
rzenie korowe rosną zawsze równolegle od 
siebie wzdłuż osi gałęzi, nigdy zaś nie okrą
żają drewna obrączkowato, albo po linii kre- 

i tej. lecz owszem, jeśli jaki korzeń wyrośnie 
przypadkowo w kierunku poprzecznym, lub 

j  jeśli rozwidli się na dwa, to tak jeden jak 
| drugie wykręcają się zaraz na bok, ażeby 
| w całym swym dalszym wzroście zachować 

równoległe położenie względem osi gałęzi 
objętej w posiadanie. Korzenie korowe ro
sną zarówno w górę jak i w dół gałęzi, nie
kiedy na bardzo znaczną odległość i tu w róż
nych odstępach, tem bliższych od siebie, im 

! żywiciel posiada większą obfitość odżywczych 
i  soków, wypuszczają na zewnątrz młode pędy, 

przebijające korę i rozrastające się ponad nią 
w nowe kępy jemioły. Można przyjąć za 
ogólne prawidło, że jemioła rośnie daleko 
bujniej i prędzej na miękkich i soczystych 
gatunkach drzew, aniżeli na twardych i bar
dziej suchawycli. (Niektórzy badacze twier
dzą przeciwnie, o ile się zdaje z powodu nie
uwzględnienia innych przyczyn, skutkiem któ- 

j rych czasami dzieje się przeciwnie, np. mło- 
| dego wieku jemioły, nędznego i chorobliwego
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rostowania żywiciela, nad którym jemioła 
bierze szybko przewagę i zmusza go do do
starczania największej ilości soków w miejsce 
przez siebie opanowane z krzywdą dla innych 
jego części i t. p.). Miejsce na gałęzi drze
wa, w którem roślina w mowie będąca się 
usadowiła, rozrasta się stosunkowo daleko 
szybciej, aniżeli części gałęzi niżej i wyżej od 
tego miejsca leżące, słoje drzewne stają się 
tu daleko grubszemi aniżeli w najbliższem są
siedztwie, co jest dowodem, że podrażnienie 
żywiciela sprawione przez jemiołę jest znacz
ne i że ten przez szybkie rozrastanie się 
w tym punkcie stara się swojego nieprzyja
ciela pokonać i zagłuszyć. W alka taka je
dnak może trwać nadzwyczaj długo bez prze
chylenia się ani na jednę, ani na drugą stro
nę. Można częstokroć napotkać drzewa, po
kryte mnóstwem kęp bujnej jemioły, a pomi
mo to drzewa bynajmniej nie wyglądają cho
robliwie. Służy to jako doskonały dowód, 
że roślina ta  nie jest zupełnym pasorzytem, 
gdyż, będąc całkowicie zieloną (nawet części 
jej ukryte pod korą i w drewnie, a więc ko
rzenie posiadają barwę zieloną), jest zdolną 
przyswajać węgiel z powietrza i obracać 
na swój użytek, wyciągając ze swego żywego 
podścieliska wyłącznie wodę wraz z rozpusz- 
czonemi w niej związkami nieorganicznemu'. 
Jemioła może dożyć bardzo poważnego wie
ku, jak to należy wnosić z ilości słojów drzew
nych obrastających pierwotny korzeń, któ
rych liczba dochodzi niekiedy do czterdziestu. 
W  każdym razie jemioła nie żyje tak długo 
jak pokrewny jej gązewnik (Loranthus), ro
snący na dębach, a dosięgający częstokroć 
wieku stu lat i więcej. Grdy krzak jemioły 
zmarnieje w końcu ze starości, wtedy i jego 
korzenie próchnieją i rozkładają się, a na ich 
miejscu pozostają w drewnie próżne otwory 
uporządkowane w mniej lub więcej gęste sze
regi, a wyglądające tak jak ślady po wy
jętych starych gwoździach, albo jak po
strzały śrótem złożonym z ziarn różnej wiel
kości.

W  największej liczbie wypadków jemioła 
wyrasta z boku gałęzi drzew zarówno liścia
stych jak i szyszkowych, natomiast zdarza się 
bardzo rzadko, że zajmuje jej wierzchołek, 
stanowiąc jiroste przedłużenie tego ostatnie- 
go. W  jaki sposób roślina ta opanowywa 
wierzchołek drzewa, lub gałęzi, trudno jest

z wszelką stanowczością wnioskować. Podług 
mego sądu, mogą tu być dwa przypuszczenia: 
Albo ptak (np. drozd lub jemiołucha), jedząc 
jagody jemioły, usiadł wysoko na drzewie na 
jednej gałązce i ocierając dziób oblepiony 
nasionami o czubek sąsiedniego pędu obłamał 
pączek zakończający ten ostatni i pozostawił 
nasienie na zranionej powierzchni, gdzie to 
ostatnie po wy kiełkowaniu przykryło swoją 
pierwotną przyssawką powierzchnię obłama- 
ną, a młoda jemioła rozrastając się i pocią
gając w to miejsce soki gałązki zmuszała ją  
do dalszego grubienia. Albo teź nasienie zo
stało przylepiane z boku latorośli przy samym 
jego wierzchołku, a powstała z niego roślinka 
rozrastając się szybko zajęła przedewszyst- 
kiem w posiadanie miękisz pierwotny punktu

Fig. 2. Kwiat jemioły, a gromadka kwiatów 
żeńskich; b przekrój podłużny kwiatu żeńskiego 
i zalążka; c gromadka kwiatów męskich; d prze
krój poprzeczny młodego kwiatu męskiego: wi
doczne komory pyłkowe; e jeden płatek takiegoż 
kwiatu od strony wewnętrznej dla okazania przy

rośniętego na nim pylnika.

wzrostowego pędu i tem pozbawiła go moż
ności wzrostu w kierunku podłużnym, a na
stępnie sama zajęła jego miejsce.

Dwa bardzo ciekawe okazy tak umocowa
nej jemioły miałem sposobność znaleźć w r. 
1890 na szczycie sosny zwyczajnej w lesie 
Chełmickim na Windudze, położonym na 
na piaszczystem wybrzeżu Wisły nieopodal 
Bobrownik. Ażeby nie wdawać się w zbyt
nie opisy tych ciekawych okazów podaję tu 
rysunki, zdjęte zapomocą fotografii, które 
same najlepiej rzecz wyjaśnią. Jeden rysu
nek (fig. 3) przedstawia rozdwojoną gałąź
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sosny, której oba wierzchołki zajęte są przez 
jemiołę (dla jaśniejszego przedstawienia rze
czy liście rośliny i drobniejsze jej pędy zosta
ły obłamane), drugi zaś (fig. 4) przekrój po
dłużny mniejszej gałązki w miejscu przy
twierdzenia do niej pasorzyta, ażeby wza
jemny stosunek obudwu przedstawić dokła
dniej. Widzimy tu wyraźnie, źe końce ga

sza, czyli, że została zasiana przez ptaka 
z wiosny na szczjcie młodego jednorocznego 
pędu sosnowego, co potwierdza dostatecznie 
moje powyższe założenie.

Słoje jemioły przechodzą tu prawie bezpo
średnio w słoje żywiciela, z którego zapewne 
ciągnęły soki na całej przestrzeni swego ze
tknięcia z niemi. Nie przeszkadzało to je-

Fig. 3. Kościec jemioły na wierzchołkach dwu gałązek sosnowych.

łązek sosnowych przechodzą bezpośrednio 
w pień jemioły. Barwa zielona tej ostatniej 
odbija rażąco od błonkowatej czerwono-żółtej 
kory pierwszych. Z przekroju mniejszej ga
łązki uwydatniającego liczbę słojów przeko
nywamy się, źe ma ona sześć lat i źe te cho
ciaż mocno u góry rozszerzone są jednak cał
kowicie objęte pięciu słojami jemioły, wska
zuj ącemi, że jest ona tylko o jeden rok młod-

dnak wpółpasorzytowi wypuścić kilka korzon
ków korowych, dających znowu ze swej stro
ny początek pewnej ilości zagłębików tkwią
cych pionowo w gałązce. Najstarszy z nich, 
uwidoczniony na rysunku dochodzi aż do po
łowy grubości piątego słoju gałązki, licząc od 
zewnątrz ku wewnątrz. Cała masa drewna 
tej ostatniej jest zupełnie zdrową i nieuszko
dzoną, tylko jej rdzeń przy samym końcu
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(w rysunku mocno na lewo) obumarł i sczer
niał zupełnie ‘).

Jemiołę można spotkać na najrozmaitszych 
gatunkach drzew, na jednych częściej, na 
drugich rzadziej, na niektórych zaś, jak np. 
na dębie, nadzwyczaj rzadko, tak, źe jeszcze 
do niedawna sądzono powszechnie, źe na drze
wie tem jemioła nigdy nie rośnie. W  na
szym kraju zdarza się najpospoliciej na topo
lach zwyczajnych amerykańskich (Populus 
monilifera i Populus canadensis), na lipach 
i na brzozach, znacznie już rzadziej na sos
nach i to tylko w pewnych okolicach. W  in
nych krajach, jak na brzegach Bałtyku, albo 
nad Dunajem pokrywa w wielkiej ilości ko
nary sokory (topoli czarnej, nadwiślańskiej, 
Populus nigra); nad Renem i nad Innem

Fig. 4. Przekrój podłużny końca gałązki sosno
wej z wyrosłą na nim jemiołą.

w Tyrolu napada najczęściej jabłonie, w Ba- 
deńskiem, w Krainie i w Karście rośnie prze
ważnie na jodłach, tworzących tam całe lasy. 
Mniej lub więcej rzadko zdarza się na jesio
nach, wiązach, grabach, bukach, olszach, 
wierzbach, klonach, grochodrzewach, kaszta-

') Dla pragnących zapoznać się ściślej z roz
wojem i istotą przyssawek i korzonków różnych 
gązewnikowatych przytaczam kilka prac w tym 
kierunku: Eichler „Loranthaceae, Flora brasil.”, 
zeszyt 44. Solms-Laubach „Bau u. Entwicke- 
lung d. Ernahrungsorgane phanerog. Parasiten 
(Prigheonus Jalirbucher Bd. VI) i tegoż „Hausto- 
rium d. Loranthaceen” 1875.

nach gorzkich, gruszach, śliwach, czerem
chach, głogach, jarzębinie, migdałach, orze
chach włoskich, na starych winoroślach i wie
lu innych jeszcze gatunkach drzew i krzewów. 
We Włoszech w okolicach Werony znalezio
no raz jemiołę na gałęziach gązewnika, a więc 
jednego wpół-pasorzyta na drugim.

Rozprzestrzenienie jemioły w Królestwie 
Polskiem jest nadzwyczaj nierównomierne, 
w jednych okolicach jest ona bardzo pospo
litą, w innych nader rzadką. Ażeby dać 
przybliżone o tem pojęcie, przytoczę tu tylko 
części kraju, zbadane przezemnie dokładnie 
pod względem flory. W  północno-wschodniej 
części Ziemi Dobrzyńskiej poczynając od oko
licy położonej na południe Dobrzynia nad 
Drwęcą w stronę Rypina i aż do granicy po
wiatu Mławskiego i następnie aż po Sierpc 
i poza Skępe jest wogóle pospolitą, miejscami 
bardzo liczną, tak w lasach (najwięcej na 
brzozach i lipach) jak  i w  ogrodach i przy 
drogach (na topolach); na zachód linii, łączą
cej Dobrzyń nad Drwęcą z Włocławkiem 
znajduje się tylko w kilku miejscach bliżej 
Wisły położonych (przeważnie w lasach Cheł- 
mickich), stąd w stronę Dobrzynia nad W i
słą, ku Skępemu i Lipnu jest bardzo rzadką 
(tylko w ogrodach), dalej jeszcze na wschód 
aź do samej Skrwy niema jej wcale. W  Płoc
kiem poczynając od Skrwy aź po Bodzanów 
i od Wisły poza Bielsk i Drobin nigdzie nie 
zdołałem jej odszukać i lud nigdzie jej tu  nie 
zna; w Grostyńskiem zdarza się bardzo rzad
ko w lasach na sosnach; w Kucieńskiem '), 
jak się zdaje, nie była dotychczas wcale do
strzeżoną a).

Niewiele można wyliczyć gatunków drzew, 
na których jemioła w kraju naszym była zbie
rana. Odnośnych podań w piśmiennictwie 
roślinniczem znajduje się bardzo niewiele, 
w jedenastu tomach Pamiętn. Fizyogr. znaj
dujemy tylko kilka wzmianek o znalezieniu 
jej na sosnach, brzozach i raz na lipach 
(Puszcza Białowieska), parę razy zaś powie
dziano o znalezieniu tej rośliny, lecz nie wy
mieniono żywiciela. A  szkoda, bo byłoby

') Nie „Kutnowskiem” — jak  zwykle mówią 
i piszą.

2) Patrz spisy roślin z tych okolic p. K. Drym- 
mera (w Pam. Fiz.).
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rzeczą niemałej wagi zebrać o ile możności 
jaknajwięcej danych, dotyczących-występowa
nia, tej godnej uwagi rośliny w krajach pol
skich. Czy widziano ją, u nas kiedy na drze
wach owocowych i na jakich mianowicie, 
o tem nie znajduję nigdzie wzmianki. Czy 
rośnie na bukach i grabach) także nie wiem, 
co do mnie bowiem —- nie znajdowałem jej 
na tych gatunkach drzew tam, gdzie wszelkie 
ku temu istniały warunki.

J a  zbierałem jemiołę na następujących 
drzewach: 1) na jsosnach, 2) topolach, 3) osi
nach, 4) , wierzbach białych (Salix alba), 5) 
wierzbach kruchych (S. fragilis), 6) brzozach, 
7) olszy zwyczajnej (Alnus glutinosa), 8) li
pach, 9) klonach, 10) czeremchach (Prunus 
Padus), 11) jarzębinie i 12) na grochodrze
wach (Robinia Pseudoacacia), wszystkie w Zie
mi Dobrzyńskiej., z wyjątkiem olszy zwyczaj
nej, na której widziałem jemiołę na południe 
od Częstochowy.

Byłoby bardzo pożądanem. ażeby ci z czy
telników Wszechświata, którym leży na sercu 
dokładne poznanie flory ojczystej, chcieli ła
skawie uwiadamiać Redakcyą tego pisma 
o kaźdem swojem spostrzeżeniu jemioły (szcze
gólniej na gatunkach drzew, niewyliczonych 
powyżej przezemnie), a także nadsyłali ka
wałki żywych, lub zasuszonych okazów wraz 
z miejscem ich przytwierdzenia na żywicielu 
dla bliższego poznania rzeczy. Tylko zbio
rową pracą można będzie czegoś dokonać.

D r A . Zalew ski.

/  O L E J  Ó W MIN E R A L N V C H.')

Wiadomo, że mydła są to sole kwasów or
ganicznych, zawierających w swym składzie 
znaczną liczbę atomów węgla (pahnitowego,

') Szczegóły zaczerpnięte z artykułów w Chem. 
Zeitung, N-ry 35, 40, 46, 47, 7G, 8G, 1892 
roku.

stearynowego, oleinowego), z metalami z gro
mady potasu, a mianowicie z potasem i so
dem. Materyałem do wyrobu mydła są: łój, 
olej palmowy, kokosowy i, w wielkiej ilości, 
jako produkt poboczny przy fabrykacyi stea
ryny otrzymywany, kwas oleinowy. Wymie
nione powyżej tłuszcze zmydlają się przez 

^gotowanie z wodanem potasu, lub sodu, czyli 
z ługami mydlarskięmi, albo teź uprzednio 
bywają poddawane ogrzewaniu pod ciśnie
niem z rościeńczonym kwasem siarczanym,

| przyczem rozpadają się na glicerynę i kwasy 
tłuszczowe, które dopiero zostają poddane 
działaniu wodanów sodu i potasu.

W  ostatnich latach próbowano zużytkować 
oleje mineralne do fabrykacyi mydła. Stało 
się to moźebnem dopiero skutkiem poszuki
wań nad wyjaśnieniem składu chemicznego 
olejów mineralnych. Poraź pierwszy prepa
raty pod niewłaściwein mianem „mydła z ole
ju  skalnego” ukazały się na wystawie pary
skiej w roku 1878. Otrzymywano je w ten 
sposób, że do materyałów, używanych do fa
brykacyi mydła, dodawano pewną ilość ole
jów mineralnych, rozpuszczonych w wosku, 

j  gdyż olej mineralny nie łączy się z mydłem.
J  Preparaty te rozpuszczają się w wodzie, jak 
[ mydło, bez wydzielenia oleju mineralnego, lub 
1 wosku, ogrzane jednak wydzielają olej mine

ralny, pozostawiając mydło niezmienione. „ 
Od roku 1878 spotykamy w literaturze co

raz więcej patentów na rozmaite sposoby fa
brykacyi mydła z olejów mineralnych. Więk- 

[ sza ich część zasadza się na bezpośredniem 
przeprowadzaniu olejów mineralnych w da
jące się zmydlić kwasy tłuszczowe zapomocą 
procesu utleniania w obecności substancyj 
alkalicznych. Szczególnie zwrócił na siebie, 
uwagę patent E. Schalla w Stuttgarcie. W e
dług tego patentu oleje mineralne i wogóle 

: węglowodory wrące między 150°—400° prze
rabiają się na kwasy w ten sposób, że ogrze
wa się jo do wrzenia z kilkoma procentami 
dobrze sproszkowanego wapna i wodanu sodu 
w kotle z odwróconym oziębiaczem, poczem 

| wdmuchuje się strumień powietrza, lub tlenu. 
Stopniowo dodaje się jeszcze substancyj alka
licznych, a mydło, w miarę tworzenia się, zo
staje usuwane. Zamiast powietrza, lub tlenu 
inni używają soli utleniających, np. miedzia
nych. Chlorek wapna (CaOCl2) ma również 

■ i  utleniać niektóre węglowodory. Z kwasów
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nadają się do tego celu kwas siarczany w obec
ności powietrza i kwas azotny.

Utworzone przy utlenianiu z kwasem azot- 
nym kwasy tłuszczowe oddzielają, się przez 
dystylacyą w próżni, przyczem z lotnych kwa
sów dają się z alkoholami metylowym, etylo
wym, butylowym i amylowym utworzyć estry, 
przydatne do perfumeryi; wyższe kwasy dają 
z alkoholem etylowym i gliceryną związki po
dobne do olejów roślinnych, zaś najwyżej 
wrące kwasy, które bardzo są podobne do 
kwasu oleinowego, mają dawać doskonale 
mydła, estry zaś ich etylowe i glicerynowe 
mają się zachowywać jak oleje i tłuszcze po
chodzenia roślinnego, lub zwierzęcego.

Że z tlenem powietrza i z kwasem siarcza
ny m następuje częściowe utlenienie olejów 
mineralnych można dowieść przez to, że przy 
mięszaniu dystylatów tych ostatnich z H 2SO« 
tworzą się ciała żywicowate, które nie są ni- 
ezem innem jak węglowodorami utlenionemi, 
gdyż jeżeli z ciał tych oddzielimy kwas siar
czany i siarkawy zapomocą wody, lub żelaza, 
otrzymamy produkt, który z sodą gryzącą 
daje mydła rozpuszczalne, a przy dystylacyi j 
z przegrzaną parą wodną w próżni—związki, 
które wszystkie dają się zmydlać zapomocą 
alkaliów gryzących, ziemnych i glinki.

Dalsze badania wykazały, źe występujące 
razem z olejami mineralnemi ciała stałe (bi- 
tumen) są teź węglowodorami utlenionemi, 
powstałemi we wnętrzu ziemi skutkiem utle
nienia pod ciśnieniem. Przemawia za tem 
fakt, że ciała te bez dodania tlenu, lub od
czynnika utleniającego posiadają te same 
własności, co i wyżej otrzymane na drodze 
sztucznej zapomocą kwasu siarczanego i po
wietrza.

Pokazało się w dalszym ciągu, że obecność 
naturalnie utlenionych węglowodorów w oleju 
ziemnym sprzyja dalszemu utlenianiu jego 
przez powietrze. Z  tego powodu Haack w ce
lu otrzymania utlenionych olejów mineral
nych posługiwał się surowemi dystylatami, 
otrzymanemi z odpadków naftowych przez 
dystylacyą z przegrzaną parą wodną. Dy- 
stylaty te z kwasem siarezanym i dwutlen
kiem manganu przy jednoczesnem przepusz
czaniu strumienia powietrza pod ciśnieniem 
dawały przy następującej potem dystylacyi 
w próżni 60—80%  produktów, dających się

zmydlać zasadami, uźytemi w roztworach stę
żonych.

Żeby zrozumieć, w jaki sposób z <: olejów 
mineralnych jirzez odpowiednio prowadzony 
proces utleniania utworzyć się mogą kwasy, 
dające się zmydlić, należy się bliżej przyj
rzeć chemicznemu składowi olejów mineral
nych.

Chemiczny skład olejów mineralnych, po
chodzących z różnych miejscowości, nie jest 
jednakowy i okazuje czasami dość znaczne 
różnice, jak jakościowe tak i ilościowe. 
Wszystkie oleje mineralne składają się prze
ważnie z węglowodorów nasyconych od naj
niższych do najwyższych (parafiny); mniejsze 
znaczenie w ich składzie mają węglowodory 
z gromady etylenowej; większe — chociaż 
w małych ilościach zawarte — węglowodory 

| aromatyczne. Bardziej zajmującą jest je
dnak dla nas obecność szczególnych węglo
wodorów (z gromady Cn Hjn różnych jednak
że od etylenowej), które się znajdują we 
wszelkich olejach mineralnych, głównie; je
dnak w kaukaskich. Beilstein i Kurbatow 
uważali je za hydrogenizowane węglowodory 
aromatyczne (szeregu Cn H  2n — 6 -f He), Mar
kownikoff i Ogłoblin uznali je za nową gro
madę węglowodorów, którą przezwali „naf- 
tenami”.

.Różnią się one od etylenów tem, że nie łączą 
się z bromem a od hexaliydrogenizowanych 
węglowodorów aromatycznych, źe z kwasem 
azotnym nie dają związków nitrowych aroma
tycznych. Później jednak Markownikoff przy
ją ł zapatrywanie Beilsteina, podzielane dziś 
przez wszystkich chemików. Nafteny, czyli 
hexahydrogenizowane węglowodory aroma
tyczne stanowią czasami 80% olejów kau
kaskich; uboższe w te ciała są oleje amery
kańskie, środek zajmują galicyjskie. W  ma
łych ilościach znajdują się teź w olejach mi
neralnych węglowodory rzędu acetylenowego 
(C„ H 2„ _ 2) i terpenowego (Ca Hjn -  ♦),

Ze związków, zawierających tlen a obec
nych w rozmaitych ropach rozróżniamy: ]) 
ciała, należące do grupy fenolowej; 2) t. zw. 
kwasy naftowe, które stale występują w ole
jach mineralnych. Ogłoblin i Markownikoff, 
później Kramer i Bottcher badali te kwasy. 
Z  badań tych wynika, źe te ostatnie ciała 
uważać należy za kwasy naftenokarbonowe 

| (ze wzorem ogólnym Ctt Hjn-aOj).
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"W ostatnich czasach zbadaniem ich zajmo
wali się Załoziecki i Aschan. Podług Zało- 
zieckiego związki te, izomeryczne z kwasami 
szeregu oleinowego, są pod względem budo
wy chemicznej laktoalkoholami. Aschan za
przecza temu i przychodzi do tych samych, 
co Markownikoff wyników, mianowicie, że są 
to kwasy karbonowe naftenów. Engler i Bock 
utrzymują na zasadzie doświadczeń przez 
nich wykonanych, że według wszelkiego praw
dopodobieństwa surowa ropa, prócz kwasów 
naftenowych, 'zawiera juz w sobie i kwasy 
tłuszczowe. D r Schestopal zauważył, źe oleje 
mineralne absorbują przy zwykłej tempera
turze kilkakrotną objętość tlenu i przyjmują 
odczyn kwaśny. Mętnienie olejów palnych 
należy przypisać tworzeniu się kwasów orga
nicznych, które w zetknięciu się z metalowe- 
mi ściankami naczyń tworzą sole.

Z  dalszych badań Załozieckiego wynika, że 
kwasy tłuszczowe powstają głównie z węglo
wodorów nasyconych, wtedy kiedy t. zw. lak- 
toalkohołe zawdzięczają powstanie swe słabe
mu utlenieniu węglowodorów nienasyconych. 
Prócz tego mają się tworzyć przy utlenianiu 
olejów mineralnych kwasy siarki, które po
chodzą ze znajdujących się tam merkapta- 
nów.

Ostatecznie Załoziecki z wszystkich swych 
badań wyciąga wniosek, że kwaśność olejów 
mineralnych w zwykłych warunkach jest nie
znaczną i pochodzi od laktoalkoholów; przy 
wyższej temperaturze kwaśność wzrasta zna
cznie i pochodzi nietylko od laktoalkoholów, 
ale i od kwasów tłuszczowych i sulfoorganicz- 
nych; obecność substancyj alkalicznych sprzy
ja  ogromnie powiększaniu się produktów 
kwaśnych przez utlenienie. Kwestyą wy
jaśnią w tym wypadku, jak  i w wielu innych 
w technice, ścisłe badanie naukowe, ale już 
teraz jest dosyć danych, aby chemia tłusz
czów interesowała się rozwojem chemii ole
jów mineralnych.

B r. W alfisz.

AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
W KRAKOW IE.

W ydzia ł matem atyczno - przyrodniczy. Po
siedzenie w yd zia łu  z d. 5  grudn ia  1892  r.

Członek Wierzejski przedstawia swoję pracę 
pod tytułem: „Wrotki (Rotatoria) Galicyi”. Autor 
ogłosił w r. 1891 (w Buli. de la Soc. Zool. de 
France T. XVI) pierwszy spis wrotków galicyj- 

i skich, który obejmował 50 gatunków. Pracując 
dalej na tem samem polu w okolicacli Krakowa, 
wykrył on w wodach krajowych 161 gatunków. 
Jestto poważna już liczba wobec tego, że Ehren
berg znał tylko 151 gatunków, a późniejsi bada
cze faun lokalnych znajdowali co najwięcej 130. 
Wobec tego autor sądzi, że liczba poznanych przez 

! niego gatunków reprezentuje już pewną całość 
fauny wrotków galicyjskich, z drugiej zaś strony 
nie wątpi, że dalsze badania obejmujące wody ca
łego kraju, zwłaszcza wielkie stawy we wschodniej 
jego części przysporzą jeszcze wiele nowych form, 
zapewne nowych nawet i dla systematyki wrotków. 
Badając bowiem tę faunę tylko w okolicach Kra
kowa, odkrył autor 8 nowych gatunków, z pomię
dzy których dwa są reprezentantami całkiem no
wych rodzajów. Wskutek swoich badań wykazał 
nadto autor, że tak zwane formy pelagiczne napo
tykane za granicą pośrodku wielkich jezior, żyją 
w małych stawkach a nawet w kałużach, odwrot
nie zaś formy pasu przybrzeżnego znajdują się 
często pośrodku większych wód. Wreszcie prze
konał się autor, że pomiędzy fauną naszego kraju 
a fauną innych krajów Europy niema wybitnej 
różnicy. Chociaż bowiem nie napotkał w dotych
czasowych swych poszukiwaniach niektórych ga
tunków środkowo-europejskich, to przypisuje to 
tylko tej okoliczności, że badał stosunkowo mały 
obszar i że poszukiwanie tak małych zwierzątek 
jest bardzo żmudne i trudne. Na podstawie swe
go dotychczasowego doświadczenia i porównaw
czych studyów nad fauną wrotków różnych krajów 
i różnych okolic Galicyi wypowiada autor prze
konanie, że jeden korzystnie położony staw po 
wszechstronnem zbadaniu może dostarczyć prawie 
wszystkich form, jakie dotychczas zostały poznane 

! na całym obszarze środkowej Europy.
Praca autora obejmuje dwie części: ogólną i sy

stematyczną. Pierwsza zawiera pogląd na obecny 
j stan badań nad wrotkami tudzież na morfologią 
I i systematykę tych zwierząt. Jestto część przygo

towawcza do studyów nad morfologią i fauną wrot- 
! ków. Druga część pracy mieści w sobie opisy 

wszystkich rzędów i rodzin, wedle systemu przy
jętego przez Hudsona i Gossego, tudzież dyagno- 
zy wszystkich gatunków krajowych wraz z ich 
rozsiedleniem w badanych okolicach, porą pojawu 

I oraz uwagami biologicznemi.
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Do kilku rodzin trudniejszych dodaje autor ta
blice analityczne, a w rodzinie Brachiodineae ze
stawia pokrewne formy w szeregi dla lepszego 
przeglądu stopniowych zmian. Uwydatnił je  też 
autor w schematycznych rysunkach.

Wreszcie część systematyczna zawiera także 
opisy ośmiu nowych gatunków oraz dwu mało 
znanych. Wszystkie są odrysowane na trzech 
tablicach, które zostaną dodane do tej pracy.

Następnie czł. Godlewski podaje: Kilka uwag 
nad nitryfikacyą. Jak powszechnie wiadomo, wy
kazał niedawno Winogradzki, że zamiana amo
niaku na kwas azotny powstaje pod wpływem 
dwu odrębnych ściśle oznaczonych mikrobów, 
z których jeden zamienia amoniak na kwas azo
tawy, drugi zaś utlenia ten ostatni wytwór na 
kwas azotny. Oba te mikroby mają, według 
Winogradzkiego, tę szczególną właściwość fizyo- 
logiczną, że choć nie są zielone i nie potrzebują 
do swego rozwoju światła, mogą się rozwijać 
w płynach niezawierających ani śladu materyj or
ganicznych. Winogradzki hodował mikroby w wo
dzie przepędzonej, do której dodawał oprócz 
siarczanu amonowego tylko zasadowego węglanu 
magnezu i fosforanu potasowego. W płynie 
tym nitryfikacya odbywała się wybornie, a mikro
by wytworzyły materyą organiczną w ilości dają
cej się częściowo oznaczyć. Źródłem węgla do 
wytworzenia tych materyj jest tu, według Wino- 
gradzkiego, węglan magnezu. Już Elfing pod
niósł pewne wątpliwości co do wniosków opar
tych na tych doświadczeniach. Zauważył on, że 
należałoby udowodnić czy źródłem węgla dla tych 
mikrobów nie były jakimś lotne organiczne połą
czenia, które rozpuszczone w małych ilościach 
w płynach hodowli służyły mikrobom za pożywie
nie. Wątpliwości podniesione przez Elfinga uwa
żał autor za dość uzasadnione, żeby się zabrać do 
ponownego sprawdzenia poszukiwań Winogradz
kiego.

Autor, wyhodowawszy czyste mikroby nitry- 
fikacyjne, przeszczepiał je  do płynów złożonych 
z wody przepędzonej, z Mg CO;i MgO, z (NH4) S04 
i z K H S04. Jednę kolbkę erlenmajerowską 
zatkaną watą z takiemi płynami umieszczono na 
wolnem powietrzu, drugą ustawiono pod kloszem 
zamkniętym wodanem potasowym, trzecią od
cięto od atmosferycznego powietrza kwasem siar- 
czanym, a czwartą nadmanganianem potasu.

Po upływie kiklu tygodni, oprócz kolbki zam
kniętej wodanem potasowym, we wszystkich in
nych wystąpiłareakcya z dwufenilaminami i z jod
kiem potasu wobec mączki. Ta reakcya sto- j 
pniowo wzmagała się coraz bardziej. Wszystek 
amoniak dodany pierwotnie a dodawany wielo
krotnie później przechodził w kwas azotny. Tam 
gdzie dostęp zewnętrznego powietrza był odcięty 
wodanem potasowym przez cały ciąg doświad
czenia, które trwało siedem miesięcy, nie wystąpił 
nawet najmniejszy ślad kwasu azotnego, mimo, 
że w ciągu tego czasu kilkakrotnie zakażano płyn 
nowemi hodowlami mikroba. To doświadczenie

powtórzono potem i znów z tym samym wypad
kiem.

Pokazuje się z tego, że odcięcie zewnętrznego 
powietrza stężonym kwasem siarczanym, lub nad
manganianem potasowym, które nie mogą dopusz
czać lotnych organicznych połączeń nie wstrzymuje 
nitryfikacyi a powstrzymuje ją  odgraniczenie wo
danem potasowym, który nie dopuszcza do płynu 
dwutlenku węgla. Więc nie lotne organiczne po
łączenia ale też i nie węglan magnezu służą mi
krobom nitryfikacyjnym za pożywienie, ale wolny 
kwas węglany (może węglan kwasowy) znajdują
cy się w płynie. Przeciwko tym wnioskom można 
było podnieść jeszcze jednę wątpliwość, a miano
wicie czy czasem przez kwas siarczany i nadman
ganian potasowy nie przedostawały się lotne orga
niczne połączenia, które nie mogły się przedostać 
przez wodan potasowy. Dla usunięcia tej wąt
pliwości wykonano doświadczenie w zamkniętej 
atmosferze, we flaszkach mających około litra 
objętości zatkanych tak, jak  naczynia używane 
w dawniejszych doświadczeniach autora nad od
dychaniem roślin. Z podnoszenia się rtęci w rur
kach przeprowadzonych przez korki tych naczyń 
i zanurzonych w rtęci, można było oznaczać 
zmniejszenie się objętości zamkniętego powietrza 
wskutek pochłaniania tlenu przy nitryfikacyi. 
Dwie flaszki, były wypełnione zwykłem powie
trzem, jedna powietrzem zawierającym około 3°At 
C02. W jednej z flaszek ze zwykłem powie
trzem zawieszono naczyńko zawierające kilka 
centymerów 28% kwasu octowego. W tej flaszce 
i we flaszce wypełnionej powietrzem pomięsza- 
nem z bezwodnikiem węglowym nitryfikacya roz
poczęła się już bardzo rychło jak  tego dowodziło 
szybkie zmniejszanie się objętości powietrza; tam 
gdzie nie dodano ani C0.2 ani nie zawieszono na
czyńka z kwasem octowym nitryfikacya rozpo
częła się o wiele później, bo dopiero po upływie 
dwu miesięcy objętość znajdującego się we flaszce 
powietrza zaczęła się szybciej zmniejszać. Fakt 
ten można objaśnić tylko w ten sposób, że doda
ny bezwodnik węglowy służył za pokarm jfermen- 
towi nitryfikacyjnemu.

('/ofc. nast.)

T O W A R Z Y ST W O  

POPIERANIA PRZEMYSŁU I HANDLU.

Posiedzenie 1 w r. b. Sekcyi chemicznej miało 
miejsce dnia 14 stycznia, w budynku Muzeum 
przemysłu i rolnictwa.

1) Protokuł posiedzenia ostatniego został od
czytany i przyjęty.



94 WSZECHSWIAT N r 6.

2) P. Leppert z powodu wzmianki w proto- 
kule o filtrach Berkefelda i Nordtmeyera., rozpo
czął rozmowę o dezynfekcyi i streścił rzecz prof. 
Marcellego Nenckiego, wygłoszoną, w Towarzy
stwie lekarskiem d. 10 stycznia r. b.

3) P, Stetkiewicz wyjaśnił i pokazał urządze
nie fotometru Webera. Składa się on z dwu rur 
blaszanych względem siebie prostopadłych: jedna 
z nich umieszczona poziomo i nieruchoma, druga 
zaś jest ruchomą i obraca się koło osi poziomej, 
t. j. w płaszczyźnie prostopadłej do rury pierw
szej. W rurze poziomej umieszcza się jednostkę 
światła, t. j .  lampka z octanem amyłu, druga zaś 
rura, fotometryczna, otrzymuje światło ze źródła, 
którego natężenie zmierzyć chcemy. W obudwu 
rurach fotometru Webera znajdują się płytki ab
sorpcyjne że szkła mlecznego o oznaczonym ści
śle spółczynniku pochłaniania. Płytka mleczna 
w rurze poziomej jest ruchomą. Prócz tego w ru
rze ruchomej znajduje się pryzmat, co pozwala 
na otrzymywanie obrazów od badanego źródła 
i od jednostki światła obok siebie. Obrazy te do
prowadzają się do jednego oświetlenia przez prze
suwanie, lub przez włączanie płytek absorpcyj
nych. Ze wskazań fotometru oznacza się siła 
badanego światła według wzoru:

a

I =  l +  0 , 2 0 8 ( l - ^ )

gdzie l i  jest natężenie badanego źródła światła, 
jeśli będziemy patrzyć przez szkło czerwone, \  
również natężenie tego samego światła uważanego 
przez szkło zielone,- a a spółczynnik pochłaniania 
płytki absorpcyjnej. Fotometr Webera pozwała 
na mierzenie siły nawet najsilniejszych źródeł 
światła, np. światła słonecznego. Ulepszonym on 
został przez Lummera i Brodbuna, którzy za
miast jednego wprowadzili dwa pryzmaty, wsku
tek czego otrzymują się obrazy okrągłe, jeden 
wewnątrz drugiego, mianowicie krążek światła 
badanego wewnątrz krążka od jednostki światła.

W dyskusyi nad tym przedmiotem p. Znato- 
wicz zwrócił uwTagę na niedostateczną ścisłość 
używania płomienia octanu amyłu, jako jednostki 
światła, ponieważ octan amyłu łatwo przy staniu 
ulega rozkładowi i ponieważ trudno j est utrzy
mać stałą, uznaną za normalną, wysokość pło
mienia, której zresztą oznaczenie je s t wielce sub- 
jektywnem. W praktyce stosują najczęściej nie 
lampki z octanem amyłu, ale normalne świece 
olbrotowe. Olbrot czyli spermacet jest, jak  wia
domo, związkiem chemicznym o stałym składzie 
i sam przez się zmianom nie ulega, przyj ąwsży 
zatem pewną jego ilość na wagę, spalającą się 
w jednostce czasu, za normalną, pozyskujemy je 
dnostkę światła dającą się ocenić najłatwiej i naj
ściślej .

Na tem posiedzenie ukończone zostało.

Wiadomości bibliograficzne.

—  x . Prof. John Perry. Spinning tops. Wy
kład dla rękodzielników wygłoszony podczas zja
zdu w Leeds r. 1890 „Britis Association.“ Londyn.

Wiedzieliśmy oddawna, że w Anglii mówca po
pularno-naukowy powinien być i potrafi być w wy
borze tematu —  śmiałym i oryginalnym, w meto
dzie wykładu—bardzo zrozumiałym i choć trochę 
dowcipnym. Wyznajemy jednak, że w książecz
ce Perryego znaleźliśmy te zalety doprowadzone- 
mi do stopnia, który jest wyższy ponad wszelką, 
pochwałę. Profesor rozmawia sobie poprostu z pu
blicznością— o puszczaniu bąków; ot, bawi się bą
kiem, jak  gdyby kandydat do klasy gimnazyalnej 
pierwszej. Znawca przedmiotu wie dobrze, że od 

j  bąków nie jest daleko- do takich zagadnień jak 
j  „stan skupienia wnętrza ziemi i wpływ jego na 

preceBSyą,“  lub nawet ..magnetyczne skręcanie 
płaszczyzny polaryzacyi światła; “ lecz swoboda, 
i prostota, z jaką prelegent tę drogę przebywa, 

i pozostawia w umyśle wrażenie niemal piękna.
Szczęśliwa społeczność, w której blizko jest 

z gabinetu uczonego do warsztatu rękodzielnika,
I w której przeto uczony mówić a rękodzielnik słu

chać go jest zdolny.

K R O N IK A  N A U K O W A .

—  sk. Nowy księżyc Jowisza. Obserwowa
ny był w końcu roku zeszłego i w obserwatoryum 
w Princetown, zapomocą refraktora z objektywą 
o średnicy 58 cm. Według Barnarda zapomocą 
olbrzymiego teleskopu obserwatoryum Licka jest 
łatwo widzialny. Dotychczasowe dostrzeżenia do
zwalają położenie jego dosyć już dokładnie z góry 
oznaczyć, ułatwia to więc odszukanie nowego księ
życa i zapomocą lunet słabszych. Nowy ten księ
życ oznacza się dotąd nazwą ,,piątego” księżyca 
jowiszowego; ponieważ jednak księżyce te ozna
czały się dotąd liczbami porządkowemi, wedle 
odległości ich od planety, należałoby nazwy ich 
odpowiednio teraz ustalić.

—  sp. Przyczynek do historyi chemii. Pa
mięć i zasługi Karola Wilhelma Scheelego zostały 
uczczone przez wzniesienie mu pomników jednego 
w Sztokholmie drugiego w Kóping. W 105 ro
cznicę urodzin Scheelego (9 grudnia r. z.) E. Nor-, 
denskjóld wydal też listki i notatki laboratoryjne 
zasłużonego chemika, z których okazuje się, że 
o wielu odkryciach przez niego zrobionych dotych
czas nie wiedziano. Między innemi Scheele, jak

I

i

i
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się okazuje, posługiwał się już w celu wykonania 
potasu i sodu dostrzeganiem zabarwienia pło
mienia.

Z notat obecnie ogłoszonych widstć też z wszel
ką pewnością, że Scheele już w r. 1771 lub na 
początku 1772, a więc przed Priestleyem, otrzy
mał tlen różnemi metodami i scharakteryzował je 
go własności. Gazy, których odkrycie przypisy- 
wanem jest Priestłeyowi także, jak  siarkowodór, 
azot, chlorowodór, amoniak, tlennik azotu uznał 
Scheele już w r. 1770 za gazy różnorodne i zba
dał ich własności. Pierwszy widział płynny siar
kowodór, kryształy komorowe i t. d.

W listach Scheelego: spotyka się wielokrotnie 
niespodziewane wiadomości o różnych tlenowych 
związkach metali: między innemi w liście pisanym 
w r. 1780 do Hjełma wyraża się, że w naśtępnem 
stuleciu bezwątpienia otrzymanym zostanie kwas 
żelazny. Znajdują się też w wydanem przez Nor- 
denskjdlda dziele wiadomości o analitycznych me
todach jakiemi się Scheele posługiwał dawniej niż 
chemicy uznawani za ich autorów. W ogóledla 
historyi chemii w drugiej połowie zeszłego stu
lecia dzieło Nordenskjólda stanowi bardzo cenny 
materyał.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  s ic . Drobne gabinety fizyczne. Gabinety
fizyczne p o p u la ry zu ją  się, m ożnaby  powiedzieć, 
d em o k ra ty zu ją  się coraz  bardzie j  Dawniej już 
przeszły z u n iw ersy te tó w  do gimnazyów, n iedawno 
znalazły się w szkołach początkowych i ludowych, 
obecnie d osta ją  się w pros t  do r ą k  uczniów. N ie 
k tó re  m ianowic ie  zak łady  m echaniczne  i optyczne 
w Niemczech w y ra b ia ją  d ro b n e  zb iory  p ros tych  
p rzy rządów  fizycznych, z k tó rych  każdy stanowi 
komplet o d p ow iadający  pew n em u  działowi fizyki. 
Są więc oddzielne  zb iory  p rzy rządów  do m ech a 
niki, akustyk i ,  optyki,  m agne tyzm u,  e lektrycznoś i 
s tatycznej i ga lw anizm u, z k tó rych  każdy p rze 
chowuje sig w oddz ie lnem  pud le  i  może być od 
dzielnie n abyw any .  W ie lu  b a rdzo  uczniów p rze 
chodzi u  nas k u rs  fizyki, n iew idząc  żadnych  zgo
ła doświadczeń, a  żaden  już  p raw ie  nigdy p rzy 
rządu  do r ą k  w ła sn y c h  nie otrzym uje ,  nie m a więc 
zgoła sposobności p ro w ad zen ia  p rak tycznych  ćwi
czeń naukowych ,  k tó re  mu w da lszych  jego  zaję
ciach, w różnych  zawodach życia,  niesłychanie być 
mogą uży teczne  Pos iada jąc  zaś taki  zbiorek, 
uczeń n ie ty lko  je s t  w idzem  doświadczeń, ale sam 
je  powtarza ,  u rozm aica ,  zachęca się do nauki,  roz
wija swą sam odzielność  i n a b ie ra  w praw y  do r o 
bó t  p rak ty czn y ch .

Oglądaliśmy zbiory  te  w zakładzie  pp. B eren ta  
i P lewińskiego, b rak  m iędzy n iem i tylko zbiorów 
do hydrosta tyk i ,  a e ro s ta ty k i  i nauki  o cieple.  Każ

dy niew ątpliw ie  uczeń g im nazyalny  uradowałby 
się bardzo, gdyby  został  właścicielem podobnego 
gab ine tu  fizycznego, a  n a u k a  fizyki, jeże l i  go d o tąd  
nie zajm uje ,  lub  odstrasza t ru d n o śc iam i,  sta łaby  
się d lań bardziej pow abną  i zrozumiałą.  Rodzice 
są często w kłopocie, g d y  idzie o w ybór  podarków 
dla dorastające j  młodzieży, zbiory, o k tórych m o 
wa, obok książek, najlepiej służyć tu mogą. Cena 
n ie  j e s t  z b y t  wygórowana, oczywiście wszakże kosz
ty  sprow adzenia ,  cło, różn ica  k u rsu  wreszcie, na  
podrożenie  ich znacznie wpływają. Mogłyby być  
oddaw ane  tan ie j ,  g d y b y  były  w y rab ian e  n a  m ie j 
scu, co wszakże mogłoby nas tąp ić  dopiero, g dyby  
nie b rak ło  nabywców. Dla ki lkunastu  zażądań pp. 
B e re n t  i Plewiński,  j a k  twierdzą,  nie wahaliby się 
już  w swoim zakładzie  m ech an icznym  podjąć t a 
kiej fabrykacyi  tan ic h  przyrządów , k tóreby stużyły 
nie do ścisłych pom iarów  naukowych, ale daw ały  
możność do  zapoznania  się ze zjawiskami i zasa- 
duiczemi p raw am i fizycznemi.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

WP. T. Ch. Zoologia Boasa, tłum aczona przez 
d ra  J .  N ussbaum a, w ychodzi zeszytam i i do tąd  
jeszcze n ie  je s t ukończona, d la tego  o bszern ie jsze
go sp raw ozdan ia  i oceny n ie  m ożna  by ło  podać. 
J e d n a k  jeszcze w ro k u  1890, w N r 43 W szech
św ia ta , po u kazan iu  się w d ru k u  w języ k u  n ie 
m ieckim  Boaaa, b y ła  podana  d o k ład n a  w iadom ość 
b ib liograficzna i ogólnie in form acyjna .

Ju ż  w tedy  by liśm y zd an ia , że je s tto  je d e n  z na j
lepszych podręczn ików  do zoologii. O ile w iem y 
tłu m acz  uzupełn ia  wszelkie b rak i, tak , że w ydanie  
w języ k u  polskim  pod względem  te k s 'u  m oże być 
d o k ład n ie jsze  od n iem ieck ieg o .

J e s t to  p o d ręczn ik  d la  un iw ersy teck iego  k u rsu  
zoologii, w daleko  w yższym  zak resie , an iżeli zoo- 

[ logia  większa prcf. N ow ickiego, lu b  prof. A. W rześ- 
! niow skiego i w łaśnie B oas m a w ypełn ić  b rak i pod 

ty m  w zględem  w naszej l ite ra tu rze  zoologicznej 
is tn ie jące.

WP. A M. w Śwille. W yraz  ,,seism on“ znaczy 
pogrecku  d rżen ie , trzę s ien ie  —stą d  pochodne tego  
w y razu  zostały  p rz y ję te  w ję z y k a c h  now ożytnych  
n a  oznaczenie objaw ów  i okoliczności odnoszą
cych się do trzę s ien ia  ziem i, śc iś le  b io rąc  „w strząś- 
n ien ie  se ism iczne“  je s t  pleonazm em .

WP. A. T. W Połtawie. Dom ysł Sz. Pana co  dó 
d a t reg u lo w an ia  zegarków  w edług zeg ara  słonecz
nego je s t  n a jz u p tła ie j  praw dziw y.
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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 25 do 31 stycznia 1893 r.

(ze spostrzeżeń  n a  s ta c y i  m eteorologicznej p rz y  Muzeum P rzem y słu  i R o ln ic tw a  w  W arszaw ie ).

B arom etr
700 mm -(- T em p era tu ra w st. 0 .

U

• z—< K ierunek  w ia tru
Sum a

opadu
U w a  g  i.

7 r. l p . 9 w. 7 r . 1 P 9  w. Najw. Najn. £
_________________■

25 S. 48,9 48,9 49,8 - 10,6 — 8,6 - 14,0 — 7,5 -14,0
1
90 SEł,SE3,S3 1,1 pogodnie

26 C. 49,8 50,9 53,8 - 11,4 - 10,0 - 8,4 - 8 , 4 -15,4 95 SE«,S*,SE2 0,7 7— 11 10 a .  m.
27 P. 56,6 57,7 58,1 - 15,0 - n , l -13,5 - 8 , 4 - 16,8 98 SE<,S-’,SE« 0,0 a. 111.
28 S. 57,7 57,9 57,9 - 14,8 - 11,8 - 12,9 - 10,6 - 15,1 96 SE‘ ,SE-’,S' — pogodnie
29 N. 57 ,2 57,2 55,9 -15,4 - 10,0 - 10,8 —9.1 -17,4 86 SE>.S*,S’ — pogodnie
30 P. 54,5 53,3 52,4 - 13,5 —5,6 — 6,6 —4,9 - 14,6 89 S’,Sł ,SW« 1,3 n.
31 W. 53,3 54,8 53,o 0,0 o,9 1,2 1.2 - 6-6 98 SW ‘,SW«,SW4 2,4 a. m. •Si 7 a. m.

Ś redn ia 54,3
— '

-9 ,6
——  ■

93 5,5

Od 22 do 28 stycznia włącznie. Wysokie ciś
nienia barometryczne utrzymywały się w Rossyi 
środkowej lub wschodniej; depresye barometrycz
ne pojawiały się w różnych punktach, po większej 
zaś części przesuwały się wzdłuż północno-zacho
dnich wybrzeży lądu europejskiego, nad morzem 
Czarnem lub południową częścią mor na Bałtyc
kiego.

Nizkie temperatury notowano w rozważanym 
przeciągu czasu w Europie: w Smoleńsku —  19° 
d. 23-go, w Żmerynce (Rossya SW)— 20° i w Oren- 
burgu —  32° d. 26-go, w Zemetczynie (Rossya 
środkowa) —  33° d. 28-go; w Syberyi również 
obserwowano temperatury stosunkowo do normal
nych nizkie; w Czycie — 41° d. 28-go. O roz
kładzie opadów atmosferycznych nie da się tym

razem powiedzieć nic bardziej ogólnego. Powło
ka śniegowa pokrywa jednostajnie część Europy 
środkowej i wschód Europy, zaścielając dalej 
wielki ląd azyatycki; grubość powłoki śniegowej 
w Europie przedstawia wartość największą w Ros
syi środkowej, w okolicach Smoleńska (9 ilm), 
począwszy zaś stąd we wszystkich prawie kierun
kach maleje; w Syberyi jednak zachodniej śnieg 
tworzy warstwę znacznie grubszą, niż na północy 
lądu europejskiego.

W Warszawie obserwowano wieniec naokoło 
księżyca w dniach: 27, 29 i 31; koło wielkie 
naokoło księżyca o silniejszem lub słabszym natę
żeniu notowano w dniach: 27, 28 i 31. Dnia 
27-go i 31-go obadwa zjawiska przypadały jedno
cześnie.

O bjaśnienie  zn aków : •  deszcz, śnieg, a  krupy, ► grad, u  szron, a .  rosa, =  mgia. <no sucha mgla, za
w ieja śnieżna, K, burza, T  odległa burza, v» błyskaw ice bez grzmotów, tęcza, x> gołoledź, /  wicher, 

a. m. =  rano (ante meridiem), p. m. =  popołudniu (post meridiem), n. =  w  nocy (noctu).

UWAGI. Kierunek wiatru dany jest dla trzech godzin obserwacyj: 7-ej rano, 1-ej popołudniu 
i 9-ej wieczorem. Szybkość wiatru w metrach na sekundę; b. znaczy burza, d.— deszcz.

T R E Ś ć .  O znaczeniu rozgałęzień brzegowych, przez Stefana Stetkiewicza. —  O jemiole, napisał 
dr A. Zalewski. ■— Mydło z olejów mineralnych, przez Br. Walfisza. —  Akademia umiejętności w Kra
kowie. Wydział matematyczno-przyrodniczy. Posiedzenie wydziału z d. 5 grudnia 1892 r. —  Towa
rzystwo popierania przemysłu i handlu. —  Wiadomości bibliograficzne. —  Kronika naukowa. —  Wia

domości bieżące. —  Odpowiedzi Redakcyi. — Buletyn meteorologiczny.

W ydaw ca A Ś ló sa rs k i

fl03B0JieH0 jHeH3ypoio. Bapmana, 22 HimapK 1893 r. Warszawa. Druk Emila Skiwskiego.

Redaktor B r. Z n a to w ic z .
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POŚWIĘCONY NAUKOM PRZYRODNICZYM.

PROSTE DOŚWIADCZENIA N A U K O W E .

cepty Plateau. Rozpuszcza się 1 część na 
wagę wysuszonego marsylijskiego mydła przy 
slabem ogrzewaniu w 40 częściach wody dy- 
stylowanej; po ochłodzeniu otrzymany roztwór 
filtruje się. Następnie mięsza się 3 objętości 
tego roztworu z 2 objętościami gliceryny bez
wodnej i pozostawia się mieszaninę w spo
koju. Po kilku dniach na powierzchni tak 
przygotowanej mieszaniny powstaje mętna 
biała warstwa, gdy tymczasem reszta cieczy 
jest zupełnie klarowną. Klarowną tę ciecz 
należy za pomocą pipety przelać do innej bu
telki; ciecz ta  może dawać błonki w dolnym 
obwodzie lejka, mającym od 8—10 cm śred
nicy.

W . B iernacki.

O b ja w y  a s t ro n o m ic z n e
w lutym.

Słońce przechodzi d. 17 lutego ze znaku 
I Wodnika do znaku Ryb, przesuwa się zatem 
| w lutym przez gwiazdozbiory Koziorożca 
| i Wodnika, a z gwiazd zwierzyńcowych zacho

dzą wczesnym wieczorem Ryby, za niemi zaś 
Baran i Byk, Bliźnięta są w godzinach wie- 

| czornych wysoko na niebie, Lew przypada tuż 
I nad poziomem wschodnim, a Panna właśnie 
| wschodzi. Droga mleczna przebiega wr kie-

Dośiciadezcnie, w ykazujące działanie napięcia 
powierzchniowego cieczy.

Wiadomo, że każdą ciecz możemy uważać 
jako otoczoną cienką powloką, która zacho
wuje się jak napięta błona; błona ta stara się 
sprowadzić zawartą w niej ciecz do takiej po
staci, w której powierzchnia cieczy byłaby 
najmniejszą. Dla tego też krople cieczy przyj
mują postać kulistą, bańki mydlane zmniej
szają się, jeżeli powietrze w nich zawarte 
.znajduje możność wyjścia i t. d. Następujące 
doświadczenie naocznie i bardzo obrazowo 
przekonywa nas o tej własności zewnętrznej 
powłoki cieczy.

Zanurzmy szeroki koniec niewielkiego szkla
nego lejka w specyalnie do tego przygotowa
nej mięszaninie wody, mydła i gliceryny, 
otrzymamy cieniutką błonkę w otworze lejka. 
Napięcie powierzchniowe cieczy dąży do 
zmniejszenia jej powierzchni, w skutek czego 
po wyjęciu lejka z cieczy, trzymając go szyjką 
do góry, zauważymy, źe błonka dość szybko 
wznosi się do góry. Wznoszenie się to błon
ki, wbrew sile ciężkości, można zrobić wido- 
cznem i dla większego grona osób, jeżeli za
wartość lejka nad błonką napełnić dymem ty- 
tuniowym; wtedy błonka, wznosząc się, wypę
dza dym przez otwór. Dla ułatwienia ruchu 
błonki należy poprzednio wewnętrzną po
wierzchnię lejka zmoczyć tą  samą cieczą, któ
ra  służy do utworzenia błonki. Lejek powi
nien być zupełnie czysty.

Najbardziej nadaje się do opisanego do
świadczenia ciecz przygotowana podług re
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runku z północy na południe, nieco na zachód 
względem zenitu, cała zaś południowa strona ; 
sklepienia niebieskiego błyszczy najświetniej
szemu gwiazdami i gwiazdozbiorami.. Orion 
znajduje się na p o łudnio-zacl i o d zic. na połud
nie względem niego Syryusz, w Psie Wielkim, 
na zachód Procyon w Psie małym, na północ 
Aldebaran w Byku. Koza w Woźnicy jest 
wieczorem w sąsiedztwie zenitu; pomiędzy nim I 
a Procyonem napotykamy K astora i Polluksa 
w Bliźniętach, Regulus zaś we. Lwie błyszczy , , 
na zachodniej stronie nieba. ■

Wenus w pierwszej połowie miesiąca znaj
duje się w gwiazdozbiorze Strzelca, A\rs c h o d z i  
więc na krótko przed słońcem;, następnie prze- ; 
chodzi do Koziorożca, a tonąc w promieniach 
słonecznych staje się ■ ńiewMziałMą; M ars11! 
i Jowisz są w gwiazdozbiorze Ryb i błyszczą 
wieczorem na zachodniej stronie nieba; w po- j 
czątkack miesiąca obie te planety sąsiadują 
jedna z drugą, M ars jednak, z powodu szyb
szego swego biegu dokoła słońca, przechodzi j  

następnie do Barana, oddala się od .Jowisza 
i zachodzi później. Saturn w gwiazdozbiorze. 
Panny wschodzi wczesnym wieczorem i wi
dzialny jest aż do brzasku dziennego.

Merkury przechodzi d. 16 lutego poza słoń- j 

cem, niżej jednak od niego prawie o -7°, czyli 
o odległość przenoszącą 13 do 14 razy średni
cę księżyca; przez lunetę zatem niezbyt nawet 
s i l n ą  odszukać go będzie, można, w tej okolicy 
za dnia, widywano go bowiem i w bliższem 
sąsiedztwie ze słońcem.

Pełnia księżyca przypada d. 1, drugą kwa
dra d. 8, nów d. 16, pierwsza kwadra d. 23. 
Przez węzeł zstępujący przechodzi księżyc 
d. 7, przez wstępujący d. 23; w końcu miesią
ca, d. 27, znajduje się w położeniu najbardziej 
na północ względem równika wysuniętem, 
a nad południowy punkt poziomu jest bardzo 
znacznie wzniesiony, tak źe w, szerokościach 
naszych wysokość jego wynosi około 75°.

Słońce szybko posuwa się ku równikowi; 
zboczenie jego południowe w końcu miesiąca | 
wynosi już tylko 8U niespełna, zmniejszając 
się przez ciąg lutego o 10° prawie.

Luty jest miesiącem „krótkich poranków ! 
a długich wieczorów,” co według wyobrażenia j 
ludowego znaczy, że dnia w tym czasie przy- i 
bywa głównie w godzinach wieczornych, czyli j  
że słońce przez czas dłuższy schodzi od polu- ; 
dnika do poziomu, aniżeli przed południem 
wznosi się od poziomu do południka, to jest j  

do najwyższego swego w ciągu dnia położenia. 
Pochodzi to stąd wszakże tylko, że zegary na
sze wskazują czas słoneczny, średni, a nie 
prawdziwy, który nam dają zegary słoneczne 
czyli kompasy, w lutym zaś różnica między 
czasem prawdziwym a średnim, czyli tak  zwa- j  

ne „równanie czasu’ jest bardzo znaczne, wy
nosi bowiem d. 3 0 lutego — 15 minut, co zna
czy, że słońce przechodzi przez południk do- j  
piero w 15 minut po godzinie 12, wskazanej

przez nasze zegary. Dnia tego w szeroko
ściach naszych wschodzi słońce o godzinie 7 
minut 30. zachodzi zaś o godzinie 5; od wscho
du zatem słońca aż do południa upływa tylko 
4 god. 30 minut, gdy od południa do zachodu 
słońca. 5 godzin, popołudniowy tedy przeciąg 
czasu jest o pół godziny dłuższy, aniżeli przed
południowy. Spostrzeżenie to nie uszło uwa
dze ogółu i wytworzyło błędne pojęcie o dłu
gich porankach i krótkich wieczorach, pocho
dzi to zaś,, jak  powiedzieliśmy, stąd tylko, że 
zegary nasze nie wskazują czasu według 
istotnego biegu słońca, ale według pewnego 
słońca hipotetycznego, idealnego, czyli śred
niego, które drogę: swą rocznądokoła ziemi 
odbywa; po równiku i biegiem jednostajnym.

; gdy-słońce istotne przebiega drogę swą po
zorną (odpowiadającą rzeczywistej drodze zie
mi), po elcliptyce i biegiem niejednostajnym. 
Gdybyśmy, jak niegdyś, czas mierzyli istot
nym biegiem słońca, nie byłoby różnicy ta
kiej, przeciąg bowiem czasu od wschodu słoń
ca aż do. przejścia jego przez południk, czyli 
do chwili'południa, wyrównywa oczywiście zu
pełnie przeciągowi czasu od południa aż do 
zachodu słońca. W  listopadzie natomiast 
słońce prawdziwe wyprzedza o 16 minut słoń
ce średnie, przechodzi zatem wcześniej przez 
południk, wschodzi wcześniej i zachodzi wcze
śniej, aniżeli słońce średnie, mamy więc po
zornie długie poranki i krótkie wieczory.

S. K,

Drobne Wiadomości.

—  Uczczenie zasług Hermitea. Znakomity 
matematyk francuski Hermite kończy 70 lat 
życia. Ż okoliczności tej utworzył się komi
tet międzynarodowy, złożony z pierwszorzęd
nych uczonych, celem uczczenia wielkich za
sług naukowych Hermitea, który wzbogacił 
zwłaszcza arytmetykę wyższą i analizę ważne- 
mi odkryciami. Komitet zamierza wybić me
dal z wizerunkiem Hermitea, którego wyko
nanie ma być powierzone jednemu z najsław
niejszych artystów, oraz przygotować adres 
z podpisami znacznej liczby przyjaciół nauki.

—  Kwas fluorosiarkawy otrzymany został 
przez pp. Thorpe i Kirmana av Londynie przez 
proste połączenie bezwodnika kwasu siarcza- 
nego (S03) z kwasem fiuorowodornym (FH), 
dokonywające się gwałtownie z nagłem pod
wyższeniem się temperatury. Związek otrzy
many, S 0 2 (OH) F  jest płynem bezbarwnym, 
ruchliwym, gwałtownie chłonącym wodę; punkt 
wrzenia bardzo wysoki, 162°,6, wyższy niż dla 
kwasu chlorosiarkawego, wrącego przy 155°3. 
W e wzajemnym stosunku punktów wrzenia 
związków fluorowego i chlorowego odbija 
się stosunek wrzenia fluorowodoru i chlorowo-
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doru. Pierwszy, jak wiadomo, ma wyższy I 
punkt wrzenia, niż ostatni.

—  Olbrzymi balon ze sterem do kierowania 
samodzielnego zbudowano w tym roku w Cha- 
lais-Meudon; długość wynosi 230 stój) ang.. 
średnica 43 stopy. Motor gazowy pozwala 
kierować i nadawać balonowi ruch pod wiatr I 
przy prądach powietrza o szybkości nieprże- | 
wyższającej 40 stóp na sekundę. Siła motoru 
w koniach parowych daje 45 koni rzeczywi
stych, waga zaś całkowita motoru .wraz z za
pasem gazu daje około 30 kilogr. na 1 konia, 
gdy poprzednie motory naftowe ważyły od
J 50 do 200 kg. na konia parowego.

—  Sposób przyrządzania odlewów skamienia
łości. . Wielu zbieraczy skamieniałości, niemo-, 
gąc posiadać oryginałów, pragnie przynaj
mniej mieć kopie w swoim zbiorze z celniej
szych okazów, w tym celu przyrządzają, odci
ski na jrozmaitszemi sposobami. Okaz dany. 
obkładają mokrą bibułą i silnie, ze wszystkich 
stron naciskają, bibuła po wysuszeniu daje 
odwrotny obraz.; Niekiedy. znów zalewają 
okaz roztopionym woskiem lub gipsem, ale
i w tym wypadku otrzymują tylko zwykle od
wrócony obraz. Wszystkim zaś przeważnie 
chodzi o możliwie dokładne kopie, właściwe 
(pozytywy), które można otrzymać w nastę
pujący sposób: Okaz naturalny skamieniało
ści, pokrywa się warstwą dobrej cynfolii i za 
pomocą twardej szczotki, wtłacza się cynfolię 
we wszystkie zagłębienia i załamki skamie
niałości; na tę pierwszą warstwę, nakłada się 
nową warstwę cynfolii i w podobny sposób 
szczoteczką się wciska. Następnie ostrożnie 
wyjmuje, się skamieniałość z cynfolii i na ten 
odcisk negatywny na staniolu zrobiony, nale
wa się roztopionego wosku. Po ostudzeniu 
wosku, zdejmuje się ostrożnie, cynfolię i otrzy
muje się bardzo dokładny właściwy odlew wo
skowy, który można posypać proszkiem gra
fitu i lekko wygładzić i nadać mu wygląd ska
mieniałości węglowej lub z łupków szyfrowych. 
(Natur u. Hans. I  Heft. 1892).

—  0  pożyteczności skorka (Forficula auri- 
cularia). Znany powszechnie i. uprzykrzony 
skorek pospolity, według obserwacyi prof. dr. 
L. Glasera, jest pożądanym sprzymierzeńcem 
ogrodników i hodowców win i owoców, w tę
pieniu szkodliwych owadów, ma on bowiem 
wyszukiwać gąsienice i poczwarki różnych 
szkodników i pożerać je, lub wysysać. Prze
bija oprzędy, okrywające gąsienice lub po- 

, czwarki, do czego dopomaga mu gładkie i wy
smukłe ciało, wyszukuje i niszczy szkodników 
drzew owocowych, jako to: gąsienice poc.zwar- 
ld białki rutnicy (Porthesia chrysorrhea), pier- 
ścieniówki (Gastropacha neusteria), brudnicy 
nieparki (Liparis dispar), a także wysysa gą
sienice sosnówki (Gastropacha pini) i głogów- 
kj (Gastropacha (juercit.olia). Wyszukujerów- 
nież gąsieniczki ćmy winogronowej ■(Conehylis 
roserana v. Tifica ambiguella) okryte w kwia
tach krzewu winnego, jako też ukryte pomię
dzy jagodami winnemi gąsienice, nadto ukryte 
w zwiniętych liściach t. zw. zwójki (Tortrix 
pilleriana t , ' itn.na ). kwieciaki, niszczące kwia
ty jabłoni i t. p. Prof. Glaser, poszukując 
w’r. 1S90 gąsienicy Admirała (TańesśaAta- 

, lanta) wśród pozwijanych liści pokrzyw na r>o- 
chyłości parowu, wystawionego na słońce, 
znajdował w wielu liściach po jednym lub po 
kilka najedzonych skorków, a przy tem kilka 
ukrytych w liściach gąsienic-, wyjedzonych 
przez skorki. Szereg szczecin pokrywający 

i część grzbietową gąsienicy pawika (prządki) 
nocnego mniejszego (Saturnia Carpini), która 

| to część ciała zwrócona jest w butelkowatym 
| oprzędzie wspomnianej prządki ku otworowi 
; oprzędu, jest według prof. G. przeznaczony 

jako obroną przeciw Wtargnięciu skorka do 
| oprzędu. Tym sposobem, ogrodnicy -zamiast 
j  ochraniać kwitnące narcyzy, lewkonie, georgi- 

nie i t. p. przed wciskającemi się do miejsca 
hodowli skorkami, powinniby raczej ułatwić 
im ukrycie pod słomą, deskami i balami 

j  w ogrodach owocowych i winnicach.

O G Ł O S Z E N I A .

CENNIK OPISOWY ILLUSTEOWANY

NASION I NARZĘDZI OGRODNICZYCH
n a  r o k  1 8 9 3

m m m m o
M A Z O W IE C K A  I I .

W y s z e d ł  z d r u k u  i wys y ł a  się b e z p ł a t n i e  na  żądanie .

Oprócz kalendarza ogrodniczego zawiera liczne rady i wskazówki ogrodnicze oraz wzory 
kląbów i rabat kwiatowych.
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W yszedł z druku

p m ę itm a  mmwnm
t o n a

za rok 1891
(14 tablic rysunków litograficznych i drzeworyty w  tekście około 30 arkuszów druku)

i zaw ie ra  n a s tęp u jące  ro sp raw y :

w Dziale I. Meteorologia i Hidrografia:

S p o strzeżen ia  m e te o ro lo g iczn e  d o k o n an e  w c iąg u  ro k u  1890 n a  s ta cy a ch  m eteo ro lo g iczn y ch , u rz ą 
dzo nych  stul aniem  sek cy i cukrow niczej w arszaw sk iego  o d d zia łu  Tow . p o p ie ra n ia  p rzem ysłu  i h a n d lu . — 
W ykaz spostrzeżeń  feno log icznych  z r. 1890, n ad es łan y ch  do  re d ak c y i W szechśw iata .

w Dziale II. Geologia z Chemią:

J .  S iem irad zk i i  E . D unikow sk i. S zk ic  geo log iczny  K ró lestw a Polskiego, G alicy i i k ra jó w  p rz y 
leg łych . O bjaśnienie  do m apy  g eo lo g iczn e j.

W. C horoszew ski. R u d a  ż e lazn a  w M iedn iew icach .
I. M orozew icz. R ozm ieszczen ie  g ran isów , gnejsów  i łupków  k ry s ta lic zn y c h  w T a trac h .

w Dziale III. Botanika i Zoologia:

K , Ł ap czy ń sk i. Z as iąg i ro ś lin  rezed o w a ty ch , czy stk o w aty ch , fio lkow atych, k rzyżow nicow atych  
i części goźd zik o w aty ch  w K ró lestw ie  Po lsk iem  i  k ra ja c h  sąsiedn ich .

K. D ry m m er. S p raw o zd an ie  z  w ycieczk i b o ta n ic z n e j, odbytej do p ow ia tu  T u reck ieg o  i S ie rad z
k iego  w  r. 1889 i 1890.

J .  P aczosk i. P rzy czy n ek  do flory W ołynia. S p is 'ro ś lin , zeb ran y ch  w r. 1890 w pow iecie D ubień-
ekim .

B. E ic h le r . W y k az  w ą tro b o w có w  (H ep aticae ), zn a lez ionych  w ok o licach  M iędzyrzeca.
B. E ic h le r .  P rzy czy n ek  d o  flo ry  m y k o lo g iczn e j okolic  Międzyrzeca (U red ineae).
R. D m ow ski. S tu d y a  n a d  w ym oczkam i. O k ilku  w ym oczkach z rzęd u  H o lo trich a , spo ty k an y ch  

w n a lew k ach  z siana.
J .  N usbaum . S tu d y a  n ad  fau n ą  Skąposzczetów  (O lig o ch aeta ) k ra jo w y ch . 1. P rzy czy n ek  do zna

jom ości dżdżow nic  k ra jo w y ch  (L u rn b ric id a e ).
C ena k sięg arsk a  to m u  X I rb . 7 k. 60. P reo u m era to ro w ie  tego  to m u  w prost w re d ak c y i m ają 

p raw o  n ab y w an ia  kom pletu  10 ci u to m ów  z la t u b ieg ły ch  za rb . 30.

Tom Jtf E M  P a m ię tn ik a  W izy o g ra f ic zn e g o  znajduje się w druku i wkrótce bę
dzie wydany. Prenumeratę na t. X I I  w ilości rs. 5, a z przesyłką pocztową rs. 5 k. 50, 

można wnosić w redakcyi Pam. Fiz. Krak. Krzedm. As 66.

Wydane z zapomogi Kasy imienia Mianowskiego

Z A S A D Y  F I Z Y K I
pr z e z

§ra mmms wmmwmmi,
profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, h. profesora Szkoły Politechnicznej.

Tom 'pierwszy str. X, 469. Warszawa 1892.

TEESO: W stęp.—-Ruch.—Zasady dynamiki.—Ciężkość.—Momenty.—Statyka.-—Pomiary.— 
Energia.—Grawitacya.—Odkształcenia.—Własności ciał stałych, cieczy i gazów.—Ruch fa

lowy.—Akustyka.—Drgania ciał sprężystych. 
l)o nabycia we wszystkich księgarniach. Cena 2 rs.

,Ho 3b o j ic h o  I],eH3ypoio. B apuiaB a, 22 f J i iB a p a  1892 r. Warszawa, Druk Emila Skiwskiego.


