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S z t u c z n e  d y a m e n t y ,

Tworzenie się dyamentu w naturze jest je- 
dnem z zagadnień, na które dotąd nauka nie 
jest w stanie odpowiedzieć. Znajdowano go 
dotychczas tylko w piaskach, pochodzących 
bądź z łupków krystalicznych (t. zw. itakalu- 
micie w Brazylii) i skał granitowych (pegma- 
tyty Indyj środkowych), bądź też z serpenty
nów, t. j. w towarzystwie i w łonie skał ta
kich, o których powstawaniu również nic pe
wnego nie wiemy. W  ostatnich czasach od
kryto dyamenty w kilku meteorytach, a mię
dzy innemi w meteorycie nowo-urejskim, w że
lazie meteorycznem z Canon Diabolo i in. 
Odkrycia te oczywiście dowodzą, jak się zda
je, że dyamenty pochodzenia kosmicznego 
tworzą się na tej samej drodze, na jakiej po
wstają towarzyszące im minerały: żelazo, oli- 
wm, enstatyt, a więc na drodze czysto ognio
wej. Usiłowania jednak dotychczasowe całe
go szeregu badaczów, skierowane w celu od
tworzenia dyamentu sztucznego, nie uwień- 
czyły się żadnym rezultatem. Silliman, Ca- 
gniard de Latour, Gannal, Despretz i inni

j próbowali krystalizować dyament przez prze
prowadzenie węgla w stan lotny (w łuku elek- 

I trycznym); inni (Mactear, Hamay)' przez roz
kład substancyj organicznych w naczyniu 
zamkniętem i w temperaturze podniesionej. 
W  obu wypadkach otrzymywano produkty, 
zbliżone cechami zewnętrznemi do dyamentu; 

i po dokładniejszem jednak badaniu przeko- 
| nywano się, źe są to krzemiany, lub grafit.

Przed paru tygodniami dzienniki znów 
przyniosły wiadomość, tym razem, jak się 
okazuje, prawdziwą o dyamentach sztucznych, 
otrzymanych przez p. Moissan. Dnia 6 lu
tego r. b. Akademia umiejętności w Paryżu 
ogłosiła w samej rzeczy komunikat Henryka 
Moissan *), poparty powagą Berthelota, w któ
rym znajdujemy ogólne podstawy metody, ja 
ką autor otrzymał węgiel pod postacią dya
mentu.

Metoda p. Moissana zasadza się na dwu 
szczególnych własnościach żelaza stopionego: 
pierwszą z nich jest zdolność rozpuszczania 
węgla w ilościach tem większych, im wyższą

') Comptes Rendus Nr 6, 1893. Henri Mois- 
san: Sur la preparation du carbone sous une forte 
pression,
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jest temperatura stopu i wydzielania go w po
staci krystalicznej grafitu w warunkach zwy
kłych—skoro ciepłota zacznie opadać, druga 
zaś z własności pomienionych polega na roz
szerzaniu się żelaza stopionego w chwili jego 
zastygania w temperaturze, wynoszącej 1100°. 
Tę ostatnią własność żelaza zużytkował Mois- 
san w celu wywołania podczas krystalizacyi 
ciśnienia, które jest, według niego, niezbę
dnym warunkiem tworzenia się dyamentu. 
Metoda polega zatem na krystalizacyi nasy
conego roztworu węgla w żelazie pod ciśnie
niem.

Doświadczenia, urzeczywistniające tę pro
stą ideę, polegały z początku na raptownem 
studzeniu żelaza ciekłego, rozgrzanego od 
2 000° do 3000°, przez zanurzanie go w wo
dzie. Cała operacya nie trwa dłużej nad kil
ka minut.

Najlepsze jednak rezidtaty otrzymywał 
Moissan w doświadczeniach, zmodyfikowanych 
w sposób następujący. Oto własne jego 
słowa:

„Węgiel, otrzymany z cukru, sprasowywa 
się mocno w cylindrze z żelaza miękkiego, 
przy pomocy śruby z tego samego metalu. 
W  piecyku elektrycznym topi się 150 do 200 g 
żelaza miękkiego (co nie trwa dłużej nad kil
ka minut), a następnie wprowadza się rapto
wnie w masę płynną cylinder zawierający 
węgiel. Tygiel natychmiast wyjmuje się z pie
ca i zanurza w wodzie. W net tworzy się sko- : 
rupa żelaza stałego i kiedy ta  stanie się cie- i  

mno-czerwoną, wszystko wyciąga się z wody, 
a dalsze stygnięcie stopu odbywa się już w po
wietrzu”.

Z  tego niezbyt jasnego opisu należy wy
wnioskować, źe cylinder zanurzony w silnie 
rozgrzanem żelazie topi się, rozpuszcza w so
bie węgiel i natychmiast znów ścina się, wy
dzielając z siebie węgiel w postaci krystalicz
nej pod ciśnieniem, spowodowanem przez wła
sne rozszerzanie się w chwili zmiany stanu 
ciekłego na stały.

Wszystkie te przemiany odbywają się w cią
gu kilku minut, wskutek nader prędkiego sty
gnięcia masy, rozgrzanej wpierw do dwu, lub 
trzech tysięcy stopni.

Otrzymywane w ten sposób stopy metalicz
ne poddawano następnie działaniu wrącego 
kwasu chlorowodornego, który, rozpuściwszy 
żelazo, pozostawił resztę nierozpuszczalną,

składającą się z trzech gatunków węgla: nie
wielkiej ilości grafitu, szczególnej odmiany 
węgla koloru kasztanowatego, odkrytego rów
nież w meteorycie z Canon Diabolo i wreszcie 
z nieznacznej ilości węgla krystalicznego, któ
rego wszystkie własności zgadzają się z wła
snościami dyamentu. Mięszaninę tę trakto
wano kilkakrotnie wodą królewską, wrącym 
kwasem siarczanym i fluorowodornym, wre
szcie chloranem potasu i kwasem azotnym 
dymiącym, a to w celu oddzielenia dyamentu 
od wszystkich innych ciał obcych, gdyż on 
tylko jeden opiera się niszczącemu działaniu 
odczynników wymienionych.

Tak oczyszczone okruchy dyamentowe mia
ły gęstość większą, niż 3, rysowały rubin 
i spalały się doszczętnie w strumieniu tlenu 
(w temperaturze około 1050°). Jedne z nich 
były czarne, lub szare, podobne do dyamentu 
czarnego, czyli t. zw. carbonado; drugie, zu
pełnie przezroczyste, miały na swej powierz
chni rysy układające się w trójkąty. Wymia
ry tych okruchów są bardzo drobne, mikro
skopowe: pięćset razy powiększone w żadnym 
kierunku nie przenoszą dwu cm.

Drugi szereg doświadczeń wykonał p. Mois
san ze srebrem, które też ma własność roz
szerzania się podczas krzepnięcia i rozpusz
czania w sobie pewnej ilości węgla w tempe- 

| raturach wysokich. Tym razem doświadcze
nia dawały rezultaty mniej zadawalniające, 
gdyż ze srebra krystalizował się tylko carbo
nado.

Z powyższego zestawienia faktów łatwo 
wywnioskować, źe doświadczenia p. Moissana 
dotychczas mają znaczenie tylko naukowe: 
odkryły one niektóre nieznane dotąd własno
ści chemiczne węgla oraz rzuciły niemało 
światła na powstawanie dyamentu w meteo
rytach, a nawet skałach ziemskich.

W  przyszłości Moissan zamierza wykonać 
nowy szereg doświadczeń nad krystalizacyą 
węgla z aliaźu żelaza i srebra.

W  końcu wymienić trzeba, że już w r. 1880 
dwaj angielscy uczeni Hanney i Marsden 

| otrzymali dyament przezroczysty i czarny 
drogą podobną do sposobu Moissana, co tenże 
w swym komunikacie zaznacza.

W  tym samym numerze Sprawozdań A ka
demii umiejętności w Paryżu znajdujemy opis 
doświadczeń C. Friedla, które również miały 
na celu wyprodukowanie dyamentów sztucz-
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nych, lecz w rezultacie dały mu tylko proszek 
czarny o własnościach karbonadu. Metoda 
Friedla polega na działaniu siarki roztopio
nej w naczyniu zamkniętem na opiłki żelaza 
bogatego w węgiel.

M.

ISLANDYA.
ZARYS GEOGRAFICZNY 

według najnowszych badań.

(Ciąg dalszy).

Drugą ciekawą, nietylko pod względem fi
zycznym, ale i historycznym, okolicą, jest zna
ne już zresztą dawniej pole lawy Thingvalla- 
kranu, rozciągające się między krainą gejze
rów i Reykjavik. Lawa porozpękała się tu
taj w liczne szczeliny, z których jedna ma mi
lę długości, a jej wyższe zbocze, z którego 
potoki rzucają się wodospadami, ma 140 stóp 
wysokości. Trzy takie szpary, zbiegając się 
ze sobą, izolują prawie zupełnie olbrzymi blok 
lawy pokryty murawą; blok ten, który tylko 
za pomocą wązkiego przesmyku łączy się 
z resztą pola lawowego, stanowi jakby natu
ralną warownię, którą islandczycy obrali nie
gdyś jako siedlisko swego parlamentu; tutaj 
przez wieki zbierali się przedstawiciele naro
du, strzeżeni od natręctwa tłumu przez wartę 
ustawioną na wązkim przesmyku. Stąd po
dobnie jak  ze skały Tarpejskiej strącano 
w przepaść przestępców; tutaj czarownicy 
znajdowali śmierć na stosie. Tutaj był też 
główny rynek wymienny dla całej wyspy, 
który w pewnych peryodach stawał się mia
stem namiotów ‘). K u Reykjavikowi Tliing- 
vallakranu traci swój charakter pustynny, 
pokrywa się roślinnością, co uwarunkowało 
powstanie tutaj licznych ferm i samej stolicy 
Reykjavik. Wyjątkowa w Islandyi żyzność 
tej części pola lawy wynikła stąd, że było ono

!) Ob. E. Reclus, Geographie Uniyerselle, tom 
IV, 1879.

świadkiem całego zlodowacenia wyspy i uległo 
wszystkim jego konsekwencyom, t. j. pokru
szeniu i pokryciu morenami, na których pora
sta bujna trawa ').

Typowem zato polem lawy, przejmującem 
swą groźną wspaniałością, jest Odadakranu, 
rozciągające się na północ Yatna Jokull do 
okolic jeziora Myyatu i ta  kraina wnętrza zo
stała poraź pierwszy zbadana przez Thofod- 
dsena w r. 1884 2).

Ododakranu jest największem polem lawy 
w Europie, powierzchnia jego składa się 
z chaotycznie nagromadzonego rumowiska, 
którego w wielu miejscach niepodobna prze
być pieszo; obok rumowisk napotykają się też 
obszary piasku lotnego. Pustynia ta  jest 
prawie zupełnie pozbawiona roślinności: w po
łudniowej części można jechać całemi dnia
mi, nienapotykając ani źdźbła trawy. Z  po
wodu wysokiego położenia, nawet w le- 
cie można tu zostać zaskoczonym przez za
miecie śnieżne (a także grady); często bywają 
tu  też zamiecie piaszczyste niemniej niebez
pieczne, a przynajmniej bardzo dotkliwe: pył 
subtelny wciska się do oczów i uszów, przeni
ka odzienie i pakunki, szkielety koni i owiec 
zamiast wielbłądów dopełniają analogii z Sa
harą. Do tego trzeba dodać, źe oryentowa- 
nie się za pomocą kompasu jest w wielu miej
scowościach zawodne z powodu zawartości 
żelaza w lawie. Wobec braku roślinności 
trzeba zabierać ze sobą pakunki siana dla 
koni, a prócz tego kosę i grabie (jak  gdziein
dziej strzelbę do upolowania zwierzyny), aby 
w razie napotkania oazy powiększyć swe za
pasy. Islandczycy przywiązują do tej ponu
rej pustyni liczne przesądne wieści o bujnych 
oazach zamieszkanych przez ludzi. Wieści 
te nie są pozbawione pewnej podstawy real
nej, albowiem dawniej przestępcy uciekali 
rzeczywiście w tę niedostępną krainę i żyli 
tam czas pewien śród niewymownych cierpień. 
Miało to miejsce w X V II i początku X V III  
stulecia, gdy w Islandyi wszelkie przekrocze
nia przeciw obyczajności oraz związki między 
krewnymi były surowo karane.

') Ob. K. Keilhack, Islands Natur w Deutsche 
geograpbische Blatter, 1886, B. IX. H. 1.

2) Ob. Th. Thoroddsen, Eine Lavawiiste im 
Innern Islands w Peterm. Mitt. 1885.
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Nędza zmuszała tych zbiegów do napada
nia i rabowania osad sąsiadujących z pusty
nią (wpływ pustyń na rozbójnictwo); ferme- 
rzy tez przedsiębrali wyprawy zbrojne w celu 
chwytania rabusiów, lub w celu wynalezienia 
nowych pastwisk (zupełnie jak  skwatterzy 
w Australii). Thoroddsen znalazł rzeczywi
ście oazy ze źródłami i. trawą, mianowicie 
w północnej części Odadakranu w pobliżu 
gór Herdubreid (na południo-wscliód jeziora 
Myvatu). Jest to bardzo malownicza okoli
ca: kolosalne góry Herdubreid należą do naj
wspanialszych krajobrazów górskich w Islan- 
dyi; na południe widnieje śnieżna opona Yat- 
na Jokull, na północ roztacza się nieprzejrza
na równina, która w razie pogodnego zachodu 
słońca oblewa się barwami nieopisanej pię
kności, w południe zaś przy pogodnym dniu 
można tu obserwować najrozmaitsze fata mor- 
gana: równina wydaje się usiana małemi je
ziorkami, nad któremi piętrzą się masy skal
ne; ukazują się też domy, lub karawany koni 
jucznych. Czasami też powstają tu charakte
rystyczne dla pustyń lawy małe wiry, uno
szące słupy piasku jak  na Saharze. Tho
roddsen zwiedził w tej okolicy jeden wulkan, 
którego krater był wyłożony białą skorupą 
lodu; na dnie leżały pojedyńcze stoczone gła
zy, które z krawędzi krateru wydawały się 
jak  czarne punkty na białym marmurze. In 
ny wulkan (Askja), który do współki ze sto
sunkami lodowemi wytworzył charakterysty
czną dla Islandyi skałę: konglomerat z gła
zów wyrzuconych przez wulkan, a spojonych 
cementem lodowym, odznacza się wogóle kom- 
binacyą zjawisk wulkanicznych z lodowcowe- 
mi: spotykamy tu mianowicie kotlinowate za
głębienie z cichem jeziorem, na zielonawej 
powierzchni którego pływają masy pumeksu; 
dalej olbrzymie kratery pokryte ziolonawemi 
i żółtemi inkrustacyami siarki; niezliczone 
strumienie pary, wybuchające z ogłuszającym 
szumem. Zjawiska te, w połączeniu z pola
mi śnieźnemi i lodowcami, z dziko poszarpaną 
krawędzią góry, sprawiają, mówi Thoroddsen, 
na widzu potężne wrażenie. Chyba pióro 
Danta, lub ołówek Dorego mogłyby dać wier
ny obraz tego wrażenia. Na południo-zachód 
od Askja, już w sąsiedztwie północnej kra
wędzi lodowców Vatna Jokull, wznosi się 
wulkan Trolladyngja, jedna z największych 
kopuł lawy w Islandyi (1 500 ot). W ulkan

ten w czasach historycznych nie był, zdaje 
się, czynny, ale w dawniejszych musiał mieć 
potężne wybuchy, gdyż potoki lawy rozbie
gają się stąd we wszystkie strony, niby po
czerniałe fale morskie. Największy z tych 
potoków płynął na północ prawie aż do mo
rza na odległość 1° szerokości, t. j. przeszło 
110 hm, jest to najdłuższy potok lawy w Is- 
landyi. W  pobliżu Trolladyngja i Herdu
breid, Thoroddsen napotkał ślady dawnych 
zbiegów, mianowicie ruiny chat oraz szkielety 
koni i owiec; jedna z chat była osobliwością 
nawet w Islandyi, składała się ona z płyt la
wy, których szpary były pozatykane mchem, 
w poprzek niej był przeciągnięty szkielet koń
ski, na którym oparte i>łyty lawy reprezento
wały dach; drzewa naturalnie ani kawałka. 
Trudno pojąć, mówi Thoroddsen, w jaki 
sposób istota ludzka mogła mieszkać w takim 
budynku.

Przez Odadakranu w pobliżu wschodniej 
krawędzi przepływa w północnym kierunku 
rzeka Jokullsa, wypływająca z Yatna Jokull 
i nazywana niekiedy, dla odróżnienia od in
nych rzek tejże nazwy, Jokullsa i Axarfirdi, 
lub Jokullsa Fjólum; spadając w głęboką 
wulkaniczną szparę, rzeka ta  tworzy wodo
spad Dettifors, jeden z najwyższych w Islan- 
dyi, na 100 m wysoki i tą  szparą z pianą 
i szumem płynie dalej do morza (Axarfjórdr). 
W  pobliżu zaś zachodniej krawędzi płynie 
również obfita w wodospady rzeka Skjalfan- 
dafljot. Z jezior tego obszaru, drobnych lecz 
licznych, najznaczniejsze jest Myvatu, które 
zawdzięcza swe powstanie wulkanicznemu za
padnięciu; otaczają go potoki lawy i setki 
kraterów; posiada też mnogie wyspy wulka
niczne. Drugie drobne jezioro Sandvatu (na 
północ Myvatu) miało niegdyś połączenie 
z Myvatu, lecz następnie zostało oddzielone 
potokiem lawy.

Islandya wschodnia *). Na wschód Oda
dakranu rozciąga się z początku pustynia lo
tnego piasku, powstałego ze zwietrzenia tufu. 
Osady bardzo rzadko się tu spotykają; mie
szkańcy zajmują się hodowlą owiec, które 
przez całą zimę chodzą po polach, dobywając 
z pod śniegu nędzną trawę. Dalej na wschód,

') Ob. Wichmann: Thoroddsens Reise durch 
Ostisland w Petermanns Mitt., ] 884,
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w okolicach uchodzącej na północnowscho- 
dniem wybrzeżu rzeki Jokullsa a Bru (źródła 
w Yatna Jokull) obszar tufu ustępuje miejsca 
obszarowi bazaltu, w którym rzeka ta wyżło
biła sobie głębokie łożysko; to też dla przeby
cia jej używają, tutaj oryginalnego środka 
transportu zwanego „klafar” lub „draettir”: 
oba brzegi mianowicie są. połączone linami 
umocowanemi na skałach, na takiej linie za 
pomocą postronków przeciąga się kosz, lub 
skrzynia, mieszcząca pasażera. W  jednej zubo-

woda płynąca, natrafiwszy na takie zmarzłe 
obszary, podmywa je, przez co tworzą się 
z czasem zapadliny do 80 stóp głębokie, które 
utrudniają podróż i w których często ginie 
bydło.

W  pobliżu Jokullsa a Bru i równolegle z nią 
płynie, też na Yatna Jokull biorąca początek, 
rzeka Fljotsdalur, która tworzy wązkie, długie 
i głębokie jezioro Lagarfljot. W  górnej jego 
części godzien uwagi jest najpiękniejszy na 
wyspie las brzozowy z drzewami 8—9 m  wyso-

Skcdat/
!; TDPOOOe.

mm p/efaĄ «.rtna c/t>*Lh<>jcC   W  ■
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Mapka szkicowa Islandyi.

cznych dolin występują obficie źródła gorące, 
które są rzadkością we wschodniej Islandyi. 
Gęściej zaludniona dolina Jokullsa a Bru sil
nie ucierpiała w r. 1875 od wybuchu wulkani
cznego (Askja); szczególniej fatalnem było 
wyrzucenie olbrzymiej masy popiołu pumekso
wego, który zniszczył pastwiska i zmusił 
mieszkańców do ograniczenia hodowli bydła 
i owiec. Na wiosnę obszary pumeksowe tru
dno rozmarzają, gdyż biała barwa nie roz
grzewa się tak łatwo od słońca jak ciemna;

kiemi, zaś w jednej z dolin ubocznych—wspa
niały wodospad Hengitorsu, jeden z najwyż
szych w Islandyi: woda spada tu  ze ściany 
pionowej na 110 w wysokiej.

Na wschód rzeki Mjotsdalur zaczyna się 
fiordowa kraina Islandyi wschodniej, ku fior
dom kraj spada stromemi bazaltowemi śluza
mi, które niekiedy wkraczają w morze na po
dobieństwo irlandzkiej „grobli olbrzymów”, 
komunikacye lądowe są bardzo utrudnione 
i dlatego drogi te są mało używane, szczegół-
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niej od czasu, gdy wzdłuż wybrzeży zaprowa
dzono regularną żeglugę; nieraz dwie bardzo 
blizkie osady nad dwoma sąsiedniemi fiorda
mi nie komunikują się krótką drogą lądową 
lecz dłuższą wodną. Z powodu bandlu z przy
bywającymi tu dla połowu rybakami francu
skimi wytworzył się na tych wybrzeżach han
dlowy żargon, będący mięszaniną wyrazów 
francuskich i islandzkich, którym obie strony 
wprawnie władają; przytem islandczykom wy
daje się, źe mówią po francusku, a francu
zom, źe po islandzku. Nad największym 
z tutejszych fiordów, Reydarfiórdr, leży osada 
portowa Eskifiordr, najważniejszy punkt han
dlowy wybrzeża wschodniego, wskutek połowu 
śledzi; liczne statki rybackie i parowce nadają 
mu więcej ożywienia, niż innym portom Islan- 
dyi. W  pobliżu tego fiordu, w Halgastadir 
znajdują się kopalnie słynnego szpatu islandz
kiego, mieszczącego się w wydrążeniach ba
zaltu.

Północno - zachodni półwysep ‘). Półwysep 
ten tworzy wyżyna bazaltowa, spadająca stro
mo, niekiedy prostopadle, ku morzu, gdzie 
rozgałęzia się w niezliczone fiordy; poszarpa
nie to zawdzięcza poczęści erozyi, poczęści 
procesom tektonicznym, mianowicie zapadnię
ciom. Grdyby fiordy te zostały nieco tylko 
przedłużone, to półwysep rozpadłby się na 
grupę wysp, podobną z wielu względów do 
Faroer. Fiordy Islandyi północno-zachodniej 
przedstawiają wspaniałe widoki: bazaltowe 
skały spadają ku morzu w kształcie czarnych 
piramid, bastyonów, lub poszczerbionych mu
rów. W  czasie spokoju powietrza wspaniałą 
ciszę przyrody przerywa tutaj tylko szum wo
dospadów, pluskanie psów morskich, lub ło
skot staczających się złomów bazaltowych. 
Podróż wzdłuż tych wybrzeży jest bardzo nie
bezpieczna. Podróż po górnej krawędzi śród 
zasp śnieżnych grozi spadnięciem w przepaść, 
bądź wskntek złego stąpnięcia konia po rumo
wisku, bądź wskutek orkanu; podróż u stóp 
grozi znów zalewem fal morskich, albowiem 
postępuje się tutaj po wązkiej ścieżce z rumo
wiska, między ścianą skalistą i morzem; fale 
morskie obrzucają podróżnego wilgocią w za
wody z deszczem, padającym z góry; czasami

') Ob. Thoroddsen: Eine Reise nach dem Kord- 
kap von Island w Peterm. Mitt., 1888.

ścieżka się urywa, przecięta wysuniętą skałą 
i trzeba czekać odpływu morza, aby ją  obejść 
z niebezpieczeństwem życia. Na wybrzeżach 
widać tu liczne ślady negatywnej zmiany po
ziomu: liczne tarasy poczęści z materyału lu
źnego, poczęści wybite przez fale w twardych 
skałach znajdują się na wysokości do 50 m 
nad obecnym poziomem morza; na lądzie przy 
kopaniu znajdują się wysoko masy dawnego 
drzewa napływowego, muszle dziś jeszcze 
w morzu żyjących mięczaków oraz szkielety 
zwierząt morskich jak wieloryby i t. p. Po
dania mieszkańców przemawiają też za „pod
noszeniem” w czasach historycznych.

We wnętrzu półwyspu występują w wielu 
miejscowościach osady ze skamieniałościami, 
zawierające zwęglone pnie drzew i zwane 
przez islandczyków surturbrand: lasy mioce- 
niczne zostały tu pokryte przez wybuchy tra- 
chitowe i bazaltowe; w wielu miejscach napo
tykaj ą się w bazalcie dziury, w których pozo
stały szczątki pni drzewnych. Są też tutaj 
źródła gorące, które warunkują w tak wyso- 

} kich szerokościach egzystencyą ogrodów wa- 
; rzywnych.

Z powodu wysokiej szerokości geograficz
nej (63‘/3°—66 ‘/ 2°) noce zimowe w Islandyi 

j są bardzo długie, zresztą zorze północne 
oświecają je często, a ogniste potoki lawy— 
niekiedy. W  lecie przeciwnie: noce są bar
dzo krótkie, „jasne”, albowiem z powodu nie
wielkiego zagłębiania się słońca pod poziom 
zmierzch zlewa się ze świtem; prócz tego pro- 

I mienie odbite od górnych warstw atmosfery 
tembardziej muszą się przyczyniać do rozwi- 

| dnienia nocy, że w wielu okolicach padają na 
wieczne śniegi, które błyszczą wtedy światłem 
szkarłatnem, cała okolica zdaje się płonąć.

Klimat Islandyi znajduje się pod korzyst
nym wpływem wielkiego minimum północno
atlantyckiego oraz ciepłego prądu morskiego, 
który, odgałęziając się od Grolfstremu, ojdy- 
wa całą wyspę w kierunku skazówki zegara. 
Niekorzystny znów wpływ wywiera prąd zi
mny, opływający wyspę z północy i zachodu 
(cieśnina Dancmart) i unoszący masy lodowe: 
przy długo trwających wiatrach północnych 
i północno-zachodnich lody te gromadzą się 
we fiordach północno-zachodniego wybrzeża 
i tam długo się utrzymują (np. w roku 1882), 
tamując żeglugę, oziębiając lato, sprowadza
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jąc mgły, mszcząc już i bez tego skąpą ro
ślinność Islandyi, mianowicie pastwiska, bę
dące podstawą hodowli bydła. Ponieważ je
dnak wiatry północne i północno-zachodnie są 
rzadsze, niż północno-wschodnie i wschodnie, 
wiejące z nad prądu ciepłego, więc wogóle 
Islandya ma klimat cieplejszy, niż to wyni
ka z jej szerokości geograficznej. Widać to 
najlepiej na mapie izanomali: przez Islandyą 
przechodzi mianowicie roczna izanomala +  7°, 
a styczniowa aż 4-20°, to znaczy, źe Islandya 
pod względem temperatury rocznej jest o 7°, 
a pod względem styczniowej o 20° cieplejsza, 
niż być powinna ze względu na swą szerokość 
geograficzną; w lipcu zato jest nieco zimniej
sza: przechodzi przez nią izanomala —3° ').

Co do izoterm, to przez południową część 
wyspy (Reykjayik) przechodzi roczna izoter
ma -(-4°, przez północną (Akureyri) izoterma 
-1- 2°. W  lipcu przez południową część (nie
co na półn. Reykjayik) izoterma +10°, przez 
północną (na północ Akureyri) izoterma +  8°. 
W  styczniu wreszcie przez środek wyspy 
przechodzi izoterma —2°, wzdłuż zaś połu
dniowego wybrzeża izoterma 0° 2). W  Rey
kjayik temperatura najcieplejszego miesiąca 
lipca wynosi —j—12°, temperatura najzimniej
szego lutego wynosi -—2,5°. Amplituda więc 
dochodzi 15°, w każdym razie jest bardzo ma
ła  jak na tak wysoką szerokość geograficzną 
(łagodzący wpływ morza). Zato wahnięcia 
temperatury między pojedyńczemi latami 
z powodu wyżej wymienionych przyczyn (na
pędzania lodów do fiordów) są bardzo zna
czne, dochodzą bowiem 5°—6a, to jest wielko
ści nieobserwowanej w żadnym innym kraju. 
Wskutek wielkich wahnięć ciśnienia barome- 
trycznego panują tu silne burze, które nietyl- 
ko często zatapiają łodzie rybackie, ale i dla 
hodowców bydła są szkodliwe, albowiem wy
wołują zamieci piaszczyste („mistur”), które 
zasypują pastwiska.

Co do opadów, to deszcze i śniegi padają

*) Ob. Spitalera mapę izonomali rocznych 
w Petermanns Mitteil., 1887 i tegoż mapę izono
mali lipcowych i styczniowych w Peterm. Mitt. 
1889. Izanomale mają u Spitalera bieg nieco 
odmienny od podanych nieco dawniej przez Hanna 
w atlasie Berghausa.

2) Oh. mapy izoterm Hanna w Berghausa Phy- 
sikalisclies Atlas, Nr 30.

i często, mgły również są częste, ale ilość opa
du nie jest zbyt wielka, wogóle 600—900 mm. 
Naturalnie, że w różnych okolicach kraju są 
pod tym względem różnice: nad Berafjórdr 
na wschodniem wybrzeżu roczna ilość opadu 
wynosi 1 093 mm, na wysepce Grimsey (na 
kole biegunowem) tylko 414 mm. Na połu
dniowym stoku Yatna Jokull ilość opadu jest 
większa niż na północnym i wogóle niż w pół
nocnej części wyspy; różnica ta ma naturalnie 
wpływ na różnicę wysokości linii śnieżnej: 
podczas gdy na południowym stoku Yatna 
Jokull wysokość ta  spada do 900 m, a nie
które lodowce sięgają prawie poziomu morza, 
to na stoku północnym wznosi się do 1300 m, 
a we wnętrzu Odadakranu nawet do 1500 m, 
poczem dalej na północ znów nieco się zniża.

Flora, jak i roślinność, Islandyi jest uboga 
głównie z powodu warunków klimatu i grun
tu. Jakkolwiek bowiem średnia temperatura 
roku i zimy jest stosunkowo wysoka, to je
dnak najważniejsze dla roślin lato jest chło
dne, a peryod ciepła trwa krótko '), wielka 
zmienność temperatury oraz silne wichry też 
wpływaj ą szkodliwie na roślinność. Islandya, 
mówi Wojejkow 2) stanowi najlepszy przy
kład, jak mało sądzić można o klimacie i ro
ślinności kraju z jego średniej temperatury 
rocznej: średnia temperatura Islandyi około 
+  3° jest taka jak  w Kazaniu, a wyższa niż 
w całej Syberyi, jednak na Islandyi nie rośnie 
zboże, a w Syberyi południowej dojrzewają 
pszenica i arbuzy. Grunt też przyczynia się 
niemniej do tego ubóstwa: składa on się bo
wiem z ramowisk lawy, wiecznych śniegów 
i lodowców, piasków i popiołów, przytem tru
dno wietrzejąca lawa i silne wichry nie sprzy
jają  tworzeniu się humusu. Wreszcie i czło
wiek wywarł tutaj, jak w wielu innych kra
jach, swój wpływ niszczący na roślinność, mia
nowicie leśną; dawniej Islandya posiadała la
sy, głównie brzozowe, ale te zostały wynisz
czone na opał oraz budowę domów i statków. 
Trzeba zaś zauważyć, że wyniszczenie lasów 
w pobliżu ich granicy naturalnej, uwarunko
wanej czy to suszą, czy nizką temperaturą,

') Ob. Supan, Die Warmeperiode w Petermanns 
Mitteilungen, 1887.

a) Ob. Wojejkow, Klimaty kuli ziemskiej, 
1884.
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czy wreszcie silnemi wichrami, jest trudne 
później do wynagrodzenia; albowiem las istnie
jący znajduje w sobie samym warunki sprzy
jające jego egzystencyi: zachowuje wilgoć, 
chroni grunt od silnego oziębienia, osłabia 
siłę wichrów. Gdy las zostanie wyniszczony, 
to warunki egzystencyi lasu pogarszają się, 
a jeżeli były one i tak blizkie normy grani
cznej, to łatwo mogą spaść poza nią.

Obecnie spotykamy w Islandyi głównie tyl
ko zarośla brzozy karłowatej, wierzby i ja 
łowcu, jedynego „drzewa” iglastego Islandyi. 
Zdarzają się one głównie na wysepkach śród 
bystrych rzek i wodospadów, które stanowią 
ochronę od ludzi i zwierząt. Ktoś z powodu 
tych zarośli wyraził się dowcipnie, źe „Islan- 
dya posiada lasy, ale nie posiada drzew”, 
a drzewo jarzębiny, które utrzymało się w za- 
cisznem miejscu wybrzeża północnego pod 
Akureyri mieszkańcy okazują z dumą jako 
„drzewo wyspy”. Są to wyrażenia charakte
rystyczne, nie należy ich jednak brać dosło
wnie, albowiem tu i owdzie znajdują się jesz
cze na Islandyi rzeczywiste lasy z prawdzi- 
wemi drzewami (brzozy, wierzby, jarzębiny), 
śród których, jadąc konno, można uży
wać cieniu i gdzie rozlega się śpiew ptaków, 
podobnie jak u nas.

Jakkolwiek uboga jest flora Islandyi, sta
nowi ona jednak ważną podstawę bytu czło
wieka, który śród trudnych warunków nau
czył się wyciągać ze wszystkiego największą 
możliwą korzyść; o tem jednak powiemy niżej.

Fauna Islandyi jest naturalni© również ubo
ga z pewnemi wyjątkami (szczególniej pta
ków). Renifery sprowadzone w 1770 r. z L a
ponii nie mogły osiadłym islandczykom przy
nieść wielkiej korzyści, zostały więc zaniedba
ne i zdziczały; napotykają się one stadami 
w okolicach jezior Myvatu, gdzie na nie is
landczycy polują. Niedźwiedzie białe dostają 
się tu na pływających lodach, ale nigdy nie 
przebywają lata na wyspie; jeżeli nawet znu
żone w pierwszej chwili po wylądowaniu nie 
zginą z ręki człowieka, to spustoszywszy sta
da owiec, uchodzą znów na lody, płynąc ku 
nim nieraz bardzo daleko. W  jaskiniach la
wy w północnej części Odadakranu często na
potykają się lisy, które tępieniem jagniąt wię
cej przynoszą szkody, niż swemi futrami ko
rzyści. Ze zwierząt morskich, psy morskie, 
szczególniej na wybrzeżach północno-zacho

dnich są przedmiotem polowania, mnóstwo też 
poławia się śledzi i sztokfiszów (Islandya ma 
w herbie sztokfisza); z ryb w jeziorach i rze
kach żyją szczególniej pstrągi i łososie w róż
nych odmianach, z których tak zwany przez 
islandczyków „krus” żyje w szczelinach lawy 
na dnie jeziora Myyatu. Wężów, jaszczurek 
i żab niema tu zupełnie. Ze ślimaków napo
tykają się w jeziorach różne gatunki Limnaea 
i tylko w jednej małej zatoce jeziora Myyatu, 
z której dna bije źródło ciepłe, ogrzewające 
wodę zatoki do 21°, napotyka się prócz tego 
mały gatunek Planorbis na liściach Myrio- 
phyllum i Potamogeton. Niektóre owady, jak 
np. komary, występują zato chmarami, szcze
gólniej nad jeziorem Myyatu, które stąd wła
śnie otrzymało swą’ nazwę („jezioro koma
rów”). Dość powiedzieć, że skazanych umiesz
czano niegdyś na wyspie tego jeziora związa
nych i nagich; komary zagryzały ich na śmierć. 
Liczne są też pająki, snujące swą pajęczynę 
w szczelinach lawy.

Najważniejszą jednak dla Islandyi jest jej 
bardzo liczna fauna ptasia, szczególniej wo
dna: niektóre okolice tylko dzięki obecności 
ptaków mogły stać się siedzibą człowieka, 
ptaki dostarczają mięsa, tłuszczu, jaj, pierza, 
bez czego człowiek w wielu surowych okoli
cach nie mógłby wytrzymać ciężkiej walki 
o byt. Ptaki dostarczają nawet materyału 
opałowego, tłuste ich ciała po wysuszeniu wy
bornie się palą, przyczem pióra służą za pod
pałkę. Archipelag Vestmannacyjahr u po
łudniowego wybrzeża dostarcza głównie tego 
materyału: pingwiny, mewy, alki, śpiące ma
sami na skałach padają tu pod ciosami kijów. 
Wskutek tępienia ptastwa oraz obfitego uży
wania jaj na pokarm w tej ubogiej w środki 
pożywienia krainie, ilość ptaków silnie się 
zmniejsza. Tylko dostarczający cennego pu
chu edredon (Somateria molissima) cieszy się 
szczególniejszą opieką człowieka, jako praw
dziwy skarb wyspy; nietylko niewolno na nie
go polować, ale niewolno nawet strzelać w po
bliżu jego siedzib, aby go nie płoszyć. To też 
edredon jest tak łaskawy, że pozwala czło
wiekowi nietylko się zbliżać, ale nawet gła
skać; stanowi on coś pośredniego między zwie
rzęciem dzikiem i domowem.

(Dok. nast.).
Wacław Nałkowski.
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S P R Z Y J A J Ą C Y C H  I N I E P R Z Y J A Z N Y C H  

dla kwitnięcia roślin.

(Dokończenie).

Dotąd zwracaliśmy uwagę na światło sło
neczne w ogólności i mówiliśmy tylko o je
go mniej szem lub większem natężeniu. Ale 
światło słońca nie jest światłem pojedyńczem, 
lecz złoźonem z różnych barw, widocznych 
poczęści w widmie słonecznem, po części zaś 
niedostrzeżonych dla oka, lecz dających się 
poznać po oddziaływaniach cieplikowych i che
micznych. Jeśli tedy w warunkach zwyczaj
nych rozmaite barwy światła słonecznego 
działają nie oddzielnie, lecz w połączeniu z in- 
nemi, to nasuwa się pytanie, czy wszystkie one 
mają jednakowe znaczenie dla rozwoju kwia
tów. Można o tem wątpić od czasu jak wia
domo, źe od zupełnie innych barw zależy prze
twarzanie dwutlenku węgla, a od innych roz
maite zjawiska ruchu roślin. Otóż najnowsze 
badania wykazały, że tworzenie się kwiatów 
jest wyłącznie związane -z pewnemi promie
niami światła, a mianowicie z temi, które nie
widzialne dla oka dają się poznać na mocy ich 
działania chemicznego. Leżą one na wewnątrz 
fioletowej części widma słonecznego i dlatego 
są nazywane promieniami pozafioletowemi. 
Właściwością ich jest to, że przepuszczane 
przez roztwór siarczanu chininy w wodzie zo
stają przezeń pochłonięte, gdy tymczasem 
wszystkie inne promienie światła słonecznego 
przechodzą przez ten roztwór swobodnie. Dla 
naszego oka jest zupełnie wszystko jedno, czy 
się będzie patrzyło przez ów płyn, czy teź 
przez warstwę czystej wody, ponieważ prze
zroczystość obudwu jest jednakowa. Jeśli 
jednak będziemy poza powyższym roztworem 
hodowali roślinę, tak, że ona nie otrzyma ża
dnego innego światła oprócz przechodzącego 
do niej przez ów płyn, to będziemy w stanie 
zauważyć, jaki wpływ na jej rozwój wywiera 
brak promieni pozafioletowycli. Doświadcze
nia poczynione przez Sachsa wydały bardzo

ciekawy wynik następujący '): „Rośliny hodo
wane za warstwą czystej wody wydały kwiaty 
jak w warunkach zwyczajnych; te zaś, które 
rosły poza równie grubą warstwą siarczanu 
chininy były tak samo mocne i zdrowe, ale ich 
pączki kwiatowe pozostawały bardzo maleńkie 
i po kilku dniach zmarniały”. W  ciągu in
nych podobnych doświadczeń nawet pączki 
kwiatowe nie były założone i kiedy za war
stwą wody 20 roślin wydało 56 kwiatów, u 26 
roślin za warstą siarczanu chininy powstał 
zaledwie jeden zanikowy kwiatek. Powyższe 
doświadczenia ograniczały się niestety na je
dnej tylko nasturcyi (Tropaeolum majus), je
dnakże można przypuścić, że i inne rośliny 
tak samo będą się zachowywały, a więc że do 
wytwarzania się kwiatów nie jest niezbędnem 
światło słoneczne wogóle, ale tylko jego pro
mienie pozafioletowe.

Ponieważ jednak w przyrodzie te ostatnie 
nie istnieją oddzielnie ale w połączeniu z inne- 
mi, przeto należy wyciągnąć wniosek, że bez 
światła nie odbywa się tworzenie kwiatów. 
Pod wpływem światła, a właściwie jego pro
mieni pozafioletowych liście wytwarzają pewne 
związki chemiczne, służące wyłącznie do zało
żenia i rozwoju kwiatów, czy to zaraz, jak 
u nasturcyj,czy teź dopiero po dłuższym prze
ciągu czasu, jak w pewnych kłączach. Świa
tło zatem jest konieczne do rozwoju kwiatów, 
tylko, źe jedne gatunki roślin potrzebują go 
więcej, a inne mniej.

Lecz samo światło nie jest pojedyńczym 
czynnikiem, działającym w podobny sposób, 
wiadomo bowiem powszechnie, źe gdy ono 
zwiększa się, wzrasta także i ciepło, a to jest 
równie koniecznem tak samo dla rozwoju 
kwiatów, jak i dla wywołania wszelkich in
nych przejawów żywotnych w roślinie. Różne 
stany wzrostu tych ostatnich warunkują się 
rozmaitym stopniem natężenia ciepła, a przy- 
tem różne gatunki roślin zachowują się w nie
jednakowy sposób pod tym względem. Do 
kiełkowania np. rośliny potrzebny jest mniej
szy stopień ciepła, aniżeli do dalszego jej 
wzrostu, a głównie do wydania przez nią 
kwiatów i owoców. Wogóle powiedzieć mo-

i) W cudzysłowie zawarte ustępy s% mniej 
więcej dosłownie tłumaczone.

(Przyp. autora).
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żna, że każda roślina tem szybciej kończy cały I 
swój rozwój, im więcej otrzymuje ciepła 
w stosownym czasie. Tak np. rośliny zakwi
tające u nas w lecie, w południowej Europie J 
kwitną już na wiosnę, w północnej zaś zna- | 
cznie później aniżeli u nas. N a tej także za
sadzie oparte jest przyśpieszenie rozwoju ró
żnych warzyw w inspektach i w szklarniach. 
Wiele roślin należących do flory zarówno cie
plejszych jak i umiarkowańszych krajów za
kwita w tych ostatnich bardzo rzadko, albo 
też i nigdy, rozmnażając się w takich razach 
na drodze bezpłciowej, jak  np. rzęsy (Lemna- 
ceae), z których jedne kwitną w środkowej 
Europie rzadko, a inne wcale nie (Lemna ar- 
rhiza); rdest ziemnowodny kwitnie w nizinach 
wszędzie obficie, na górach zaś rozmnaża się ! 
przeważnie przez rozłogi. To samo można i  

powiedzieć i o bluszczu zwyczajnym, leśnym 
(Hedera Helix), kwitnącym w zachodniej 
i południowej Europie bardzo obficie, w pół
nocnych zaś okolicach Polski nigdy.

Nierównie jednak ciekawszem zjawiskiem 
jest, źe w pewnych razach większe ciepło przy
głusza rozwój kwiatów, co można łatwo spo- 
strzedz na roślinach przeniesionych z klimatu 
zimniejszego do cieplejszego. I  tak, pewien j  

gatunek angielskiej pszenicy dwuletniej kwi
tnący w Anglii zarówno w pierwszym jak 
i w drugim roku, we Francyi południowej za
kwita zawsze dopiero w drugim roku; inna 
znów pszenica w gorących okolicach Meksyku 
nie wydaje nigdy kwiatów i dlatego bywa ho
dowana wyłącznie na paszę dla bydła.

Nasze drzewa owocowe w krajach zwrotni
kowych nie kwitną1 prawie nigdy, co zapewne 
nie tyle należy przypisywać zwiększonej ciepło
cie, ile raczej jej jednostajności i wilgotności, 
z powodu której drzewa te nie mają żadnego 
okresu spoczynku, jak  u nas w zimie i dlatego 
wypuszczają nieprzerwanie nowe pędy i liście 
tak, źe nie starczy im czasu na wytwarzanie 
pączków kwiatowych. N a wyżynach Kwito 
w Ekwadorze stuletnie drzewa oliwne nie kwi
tną wcale, toż samo orzechy włoskie i nasza 
leszczyna zwyczajna na wyspie Isle de F ran 
ce, posiadającej klimat bardzo wilgotny.

Wilgoć zatem w połączeniu z ciepłem na
leży uważać za czynnik pobudzający rozrost 
wszystkich części rośliny z wyjątkiem kwia
tów, na których rozwój wpływa przygłusza- 
jąco. Lecz o tem nieco później. Zaznaczyć

jeszcze trzeba, że nagłe podniesienie się tem
peratury przed rozkwitem zazwyczaj prze
szkadza rozwojowi rośliny, a tem samem i wy
twarzaniu się kwiatów. W  przyrodzie coś po
dobnego zdarza się rzadko, a często nato
miast przy sztucznej hodowli, przedewszyst- 
kiem zaś jeśli chcemy mieć kwiaty wcześniej, 
aniżeli te się okazują na otwartem powietrzu. 
Zaszybkie ogrzanie cieplarni może sprowadzić 
zmarnienie już założonych pączków kwiato
wych, jak  to nieraz spostrzegano u tulipanów, 
hiacyntów, szafranów, konwalij, bzów i innych 
roślin. Wogóle trudno byłoby wyjaśnić, dla
czego mocniejsze ciepło wpływa przygłusza- 
jąco na rozwój kwiatów, gdybyśmy nie zau
ważyli także, źe przeszkadza ono i wzrostowi 
całej rośliny, której właśnie najbliższym sta
nem rozwoju miało być wytworzenie kwiatów. 
Dlaczego jednak tak się dzieje, czy tu jeszcze 
i jaki inny czynnik się przyłącza, o tem nie 
można jeszcze nic powiedzieć.

Wilgoć, jak to już powyżej wspomniałem, 
zdaje się, źe wybitnie wpływa na kwitnięcie 
i to mianowicie w znaczeniu ujemnem, czyli, 
źe mniejsza ilość wilgoci usposabia rośliny do 
wydania kwiatów i odwrotnie. Można o tem 
wnosić poczęści z tego, co się nieraz daje wi
dzieć na wolności w przyrodzie, poczęści zaś 

] ze sposobów, używanych przez hodowców ro
ślin, ażeby je zmusić do wydania kwiatów. 
Susza i wilgoć wywierają na rozwój roślin zu
pełnie taki sam wpływ, jak mocne i słabsze 
oświetlenie. Przy mocnem świetle i suszy 
tworzą się liczne kwiaty na koszt łodygi i li
ści, przy słabszem zaś w połączeniu z wilgo
cią te ostatnie rosną daleko silniej i przygłu
szają rozwój kwiatów. Nie należy jednak 
tego prawidła rościągać do roślin wodnych, 
ponieważ te posiadają ustrój bardzo różny od 
roślin lądowych i przystosowany wyłącznie do 
życia w wodzie, wskutek czego kwitną zazwy
czaj bardzo obficie, jak  np. różne jaskry, grzy
bienie, żabiścieki. Że się jednak pomiędzy 
niemi zdarzają i takie, które kwitną bardzo 
rzadko (jak i’zęsy, niektóre wrzeczniki i t. p.), 
należy to wytłumaczyć tem, że u roślin tych 
wogóle owocowanie zostało w znacznym sto
pniu przygłuszone wskutek przeważającego 
u nich rozmnażania się drogą bezpłciową. 
Na rośliny, rosnące zazwyczaj na miejscach 
suchych, lub miernie wilgotnych, większa wil
goć wpływa mianowicie w ten sposób, źe przy-
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głusza rozwój kwiatów, a zarazem i opóźnia 
dojrzewanie owoców. Przekonać się o tem 
możemy niejednokrotnie ze spostrzeżeń nad 
roślinami iiodowanemi, umieszczonemi w róż
nych warunkach pod tym względem.

O zachowaniu się naszych drzew owoco
wych w krajach ciepłych a wilgotnych wspo
mniałem już poprzednio, tu zaś zwrócę uwagę 
na okoliczność, że w tych krajach gorących, 
gdzie pory roku różnią się między sobą suszą, 
lub długotrwałym deszczem, wszelkie rośliny 
rozrastają się w gałęzie i liście podczas pory 
deszczowej, kwiaty zaś wydają tylko w okre
sie suszy. W  Sudanie naprzykład, kwiaty na 
drzewach rozwijają się najczęściej przy końcu 
tego ostatniego okresu, jeszcze przed liśćmi, 
wyrastaj ącemi z pączków dopiero na początku 
pory deszczowej. W  Australii dzieje się nie
co inaczej, drzewa bowiem zakwitają tam na 
początku pory suchej, wkrótce po ustaniu 
deszczów.

Nasz zwyczajny ziemniak (Solanum tube- 
rosum) może służyć jako doskonały przykład 
zależności rozwoju kwiatów od stopnia wil
goci w powietrzu. Wiele odmian tej rośliny 
nie kwitnie u nas prawie nigdy, niektóre tylko 
w pewnych latach, a tylko rzadko które kwi
tną corocznie i wydają owoce. Zato w ojczy
źnie swojej, w Ghile, tak ziemniaki jak  i po
krewne im gatunki kwitną w każdym okresie 
wzrostowym. Otóż Chile posiada klimat bar
dzo suchy, a chmury należą tam do rzadkości, 
gdy tymczasem w Europie środkowej dzieje 
się zupełnie naodwrót: tu ziemia nie może być 
nigdy tak wysuszoną, jak tam, z powodu czę
stych obłoków, zakrywających słońce. W  la
tach jednak suchych, zdarzających się od cza
su do czasu (jak 1876, 1886 i 1887), zakwita
ją  obficie nawet te odmiany ziemniaków, któ
re w zwyczajnych latach nigdy nie kwitną. 
Pewien obrazkowiec (Colocasia antiąuorum) 
zastępujący poczęści w krajach zwrotniko
wych ziemniaki, zwykł kwitnąć tylko w miej
scach bardzo suchych, co się może wydać tem 
dziwniejszem, że roślina ta  lubi wogóle ziemię 
bardzo wilgotną.

Powyżej mówiliśmy także, że nasze drzewa 
leśne nietylko, źe zakwitają późno, ale i nie 
coroku kwitną i to również zależy od ciepła 
i wilgoci. Tak np. buk kwitnie w Anglii i na 
Rugii daleko rzadziej, aniżeli u nas, co się da 
objaśnić wilgotnym, morskim klimatem tych

krajów. U nas można zauważyć, że buk za
kwita i owocuje tem obficiej, im lato, poprze
dzające rok kwitnięcia, było suchsze i goręt
sze, nie należy bowiem zapominać, źe pączki 
kwiatowe zawiązują się u naszych drzew jesz
cze przed zimą. W  latach suchych zdarza 
się także, źe wiele drzew (np. owocowych) za
kwita poraź drugi (jak  tego niedawno mie
liśmy przykład u nas), z wyjątkiem tych, któ"- 
re rosną na ziemi mocno wilgotnej.

Przy hodowaniu roślin weszło w zwyczaj, 
źe jeśli się chce otrzymać obfite ich kwitnię
cie, to się trzyma możliwie sucho, a postępuje 
się przeciwnie, jeśli pragniemy wzmódz roz
rost łodyg i liści. Dlatego staramy się łąki 
nawadniać dostatecznie, ażeby trawy rozra
stały się o ile tylko można w liście, ponieważ 
na suchych łąkach źdźbła nie wyrastają tak 
wysoko i wytwarzają wkrótce kwiatostany na 
swoich wierzchołkach. Wogóle takie rośliny, 
które uprawiamy wyłącznie na paszę, albo 
też w celu otrzymywania z łodyg, lub liści ja 
kiegoś przetworu (np. z trzciny cukrowej), po
winniśmy utrzymywać stosunkowo wilgotno, 
ażeby przez to zapobiedz tworzeniu się na 
nich kwiatów. Z roślinami hodowanemi wy
łącznie, lub przeważnie dla kwiatów i owoców 
należy postępować wbrew przeciwnie, stara
jąc się tylko o to, ażeby ich przez zbytnią su- 

j  cliość nie pozbawiać niezbędnego dla nich po
żywienia. W  tym bowiem ostatnim wypadku 
zdarza się nieraz, że rośliny kwitną coprawda 
bardzo obficie, lecz kwiat po największej czę
ści opada niezawiązawszy się w owoc. Głów
nym środkiem zmuszenia roślin do wydania 
obfitego kwiecia jest utrudnienie pobierania 
wody przez korzenie. Dochodzi się do tego 
czasem w ogrodach przez przycinanie części 
korzeni, ku czemu robi się naokoło drzew 
i krzewów małe rowki i pewną ilość korzeni 
obcina się ostrym nożem. Tym sposobem 
zmniejszona ilość korzeni dostarczy roślinie 
znacznie mniej wody, przez co rozrost gałęzi 
przytłumi się znacznie i tem łatwiej przyjdzie 
do założenia kwiatów. Zupełnie inne skutki 
sprowadza za sobą obcinanie gałęzi, którego 
to sposobu nasi ogrodnicy często używają, 
ażeby osiągnąć obfitsze kwitnięcie drzewa. 
Obcięcie gałęzi powoduje zmniejszenie wyzie
wania wody przez roślinę, a ponieważ ilość 
tej ostatniej dostarczona roślinie przez korze
nie pozostaje ta  sama, przeto nagromadza się
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w niej zbytek soków, czego wynikiem jest sil
na wydajność pędów i przytłumienie kwiecia. 
Taki sam skutek jak przez obcinanie korzeni 
można osiągnąć ograniczając ich rozrost do 
pewnej, niewielkiej przestrzeni, np. przez ho
dowanie roślin w doniczkach. Ogrodnicy sto
sują często ten sposób do róż ogrodowych, 
jeśli pragną w następującym roku otrzymać 
obfite na nich kwiaty. Toż samo dzieje się 
i z kaktusami, jeśli się je w jesieni umieści 
wraz z doniczkami w ciepłym pokoju i nie 
podlewając wcale pozwoli się im nadwiędnąć 
i pomarszczyć, lub jeśli się je wyrwie z ziemi 
i wsadzi napowrót w doniczki, kiedy już mo
cno zwiędną.

Nietylko przez zmniejszone doprowadzanie 
wody przez korzenie można ograniczyć jej 
ilość w roślinie i zmusić przez to do wydania 
kwiatów, ale także przez utrudnienie tej pierw
szej swobodnego rozchodzenia się po oddziel
nych częściach rośliny. Nadłamane i na dół 
z drzewa zwieszone gałęzie kwitną i owocują 
zazwyczaj daleko obficiej, aniżeli inne nienad- 
weręźone, dla tej prostej przyczyny, że będąc 
połączone z drzewem stosunkowo daleko 
mniejszą ilością tkanek, otrzymują znacznie 
mniej wody aniżeli tamte. Z tego to względu 
hodowcy drzew kawowych w Oarracas nigdy 
nie obcinają ponadłamywanych gałęzi, ponie
waż te kwitną zawsze bardzo ohficie. Także 
różne choroby roślin, powodujące zatkanie 
naczyń drzewnych, przez co ruch wody w ro
ślinie w znacznym stopniu zostaje wstrzyma
ny, sprowadzają obfite ich zakwitanie (jak to 
ma np. miejsce przy chorobie trzciny cukro
wej, tak zwanej „sereh”, przy której wiązki 
włóknonaczynne czerwienieją i wypełniają się 
śluzem).

Z brakiem wody jest mniej więcej ściśle po
łączony brak żywności; w wodzie bowiem roz
puszczone są różne sole potrzebne do wzrostu 
rośliny, a nawet przyswajanie dwutlenku wę
gla i wytwarzanie wodanów węgla może się 
się nie odbywać w odpowiednim zakresie, je
śli woda ma utrudniony przystęp. Skutki 
zatem sprowadzone przez suchość należy przy
pisać w części brakowi pokarmu. Ten ostatni 
bowiem wpływa na wytwarzanie się kwiatów 
kosztem innych części rośliny. N a zasadzie 
tego ogrodnicy doprowadzają często różne 
gatunki roślin do stanu „skarlenia” (t. j. do 
wytwarzania karłów), hodując je  w bardzo |

małych doniczkach, przez co rośliny pozostają 
drobne, ale kwitną zato bardzo obficie. 
W  cieplarniach można także często zauważyć, 
że nędzne okazy roślin posadzone w ma
łych doniczkach już kwitną wtedy, kiedy 
okazy piękne, mieszczące się w obszernych 
wazonach, nie posiadają jeszcze nawet pąków 
na kwiat. Bardzo obfite kwitnięcie należy 
uważać za oznakę choroby, występującą np. 
często przy obrażeniach korzeni roślin, lub 
gdy te nie mogą czerpać dostatecznego poży
wienia. Jako przykład przytoczymy tu pe
wien sandał indyjski (Santalum album) ro
snący na roślinie dzięgławowatej Heptapleu- 
ron umbraculiferum, którą ścięto: otóż sandał 
ten w kilka miesięcy potem zupełnie utracił 
liście i chorował trzy lata, co mu jednak nie 
przeszkadzało kwitnąć obficie.

Brakiem soków pożywnych tłumaczy się 
także zakwitanie roślin w różnych innych wy
padkach, jak np. przy uszkodzeniu drzew 
owocowych przez grad, przy ogryzaniu ko
ry drzew leśnych przez szerszenie, przy sil- 
nem skrępowaniu gałęzi i t  p. Tego osta
tniego sposobu ogrodnicy nieraz umyślnie 
używają, jak  również pierścieniowatego naci
nania kory na pniu lub nadpiłowywania ga
łęzi drzewa, ażeby otrzymać obfite ich kwi
tnięcie.„W suszy, połączonej w pewnych razach 
z brakiem soków pożywnych, poznaliśmy czyn
nik, mający znaczny wpływ na rozkwit ro
śliny. Dodajmy do tego światło i ciepło, 
których ważność była wykazana już poprze
dnio-—a będziemy mieli najgłówniejsze ży
wioły, warunkujące ów objaw w mniejszym, 
lub większym stopniu, zależnie od gatunku 
rośliny jak i jej wewnętrznych własności.

Trzeba jeszcze raz zwrócić uwagę na to, że 
wytwarzanie się kwiatów znajduje się w ści
słym związku z rozwojem, wzrostowym części 
rośliny, naprzód w tem znaczeniu np., źe kwia
ty nie mogą powstawać wtenczas, kiedy pędy 
są jeszcze zamało rozwinięte, ażeby mogły im 
dostarczyć odpowiedniego pokarmu, jakeśmy 
to widzieli u roślin wykiełkowanych w ciemno
ści, następnie zaś dlatego przedewszystkiem, 
że części wzrostowe rośliny będą tem słabsze 
im silniej rozwiną się jej organy rozmnażania. 
Roślina posiada tylko pewien zapas soków po
żywnych, jeśli więc ten zostanie zużyty prze
ważnie na wytworzenie jednych narządów, to
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dla innych go nie wystarczy. Jeśli światło 
spowoduje powstanie wielu pączków kwiato
wych, to tem mniej pączków będzie założo
nych na liście. Przy większej wilgoci roślina 
puszcza więcej pędów, a zato mniej kwiatów. 
Jeśli pędy i liście rozwijają się silniej, a pień 
się bardziej rozrasta i twardnieje, to roślina 
staje się bardziej żywotną i nie potrzebuje się 
troszczyć o rozmnażanie się wydaniem potom
stwa przez kwiaty i owoce. Rozmnażanie bo
wiem może się odbywać nietylko przez nasio
na, ale i na innej drodze. I  jedno i drugie 
ograniczają się wzajemnie, jak to już powy
żej wspominałem. Widzieliśmy, źe niektóre 
rośliny żyjące w zimniejszych i cieplejszych 
krajach, w pierwszych rozmnażają się na dro
dze wzrostowej, w ostatnich zaś przez kwiaty 
i nasiona. Przytoczyłem również, źe rozmai
te rośliny wodne kwitną tem rzadziej, im 
łatwiej rozmnażają się na drodze bezpłcio
wej. Nawet i ziemniaki zachowują się podo
bnie, jjonieważ wytwarzanie się ich bulw znaj
duje się w odwrotnym stosunku do rozwoju 
kwiatów: susza tak dogodna dla ostatnich, 
dla pierwszych jest szkodliwą”.

D r  A . Z a lew ski.

Towarzystwo Ogrodnicza

Posiedzenie czwai’te Komisyi teorja ogrodnic
twa i nauk przyrodniczych pomocniczych odbyło 
się dnia 2 marca 1893 roku, o godzinie 8-ej 
wieczorem, w lokalu Towarzystwa Ogrodniczego, 
Chmielna Nr 14,

1. Protokuł posiedzenia poprzedniego został 
odczytany i przyj ęty.

2. Sekretarz Komisyi odczytał projekt urządzę- j 
nia pracowni botanicznej mikroskopowej przy To- j  

warzystwie Ogrodniczem, wraz z przybliżonym j  

kosztorysem ułożony przez delegacyą, zaproszoną. ‘ 
z grona członków Komisyi. Po wyczerpującej 
dyskusyi, w której brali udział przewodniczący 
Komisyi dziekan K. Jurkiewicz, D. Rosenblum, 
prof. łloyer, E. Majewski, W. Wróblewski i pro
jektodawca Wł. Kozłowski, Komisya upoważniła 
delegacyą do przedstawienia projektu do Zarządu 
Towarzystwa Ogrodniczego.

3. Przewodniczący Komisyi pokazywał szcze
gólny owoc rośliny uprawianej na Kaukazie; 
Owoc ten, według określenia p. H. Cybulskiego, |

należy do rośliny Abelmoschus esculentus Guillot 
Per. (Hibiscus esculentus L.), do rodziny ślazo- 
watych (Malyarceae) zaliczonej, rosnącej w dzikim 
stanie w Ameryce podzwrotnikowej gdzie nosi 
nazwę miejscową Bomia, lub Grombo. Hodo
wany jest w Turcyi, Grecyi i na Kaukazie, jako 
roślina jadalna. Głównie używaną jest na pokarm 
zewnętrzna mięsista część nasiennika (podobna 
do ogórka), którą na różny sposób przyrządzają 
i otrzymują pożywną i smaczną potrawę. Nasiona 
również są używane jako surrogat kawy pod na
zwą kawy Gombo. Włókna łykowe są używane 
do wyrobu papieru.

4. P. J. Morozewicz, mówił o skałach drogą 
syntetyczną przez siebie otrzymanych w ostatnich 
dniach. Przedstawił członkom Komisyi okazy 
skał sztucznych, otrzymanych w hucie szklanej 
w Targówku. Okazy odłupane od mas 100 fun
towych, zawierają lcombinacye kryształów, które 
dochodzą do 5 nim długości i mogą być odróżnia
ne gołem okiem. Kryształki enstatytu sterczące 
swobodnie w porach nadają się do pomiarów go- 
niometrycznych. Jedna ze skał jest kombinacyą 
oliwinu, pyroksenu i labradoru w stosunku: 3: 1: 
1, w drugiej te same minerały tworzą stosunek 
odwrotny 1: 1: 3. Doświadczenia przedsiębrane 
były w celu wyjaśnienia prawa krystalizacyi mi
nerałów w lawach. Wbrew ogólnie przyjętemu 
prawu Kosenbuscha, według którego minerały wy
dzielają się z magmy w porządku zależnym od 
zmniejszającego się stopnia ich zasadowości, p. M. 
mniema, że w wielu wypadkach kolejność krysta
lizacyi zależy od ilościowego stosunku minerałów 
zawartych w lawie. Zgodnie z tem w pierwszej 
ze skał pomienionych wydziela się naprzód oliwin, 
w drugiej— labrador; pierwsza ma budowę porfi- 
ryczną, druga— ofitową. Dalsze doświadczenia 
będą miały na celu otrzymanie oddzielnych sta- 
dyów krystalizacyi, na których podstawie będzie 
można ostatecznie sformułować wyżej przedsta
wione twierdzenie.

Na.tem posiedzenie ukończone zostało.'

Wiadomości bibliograficzne.
—  rd . H. J. Campbtll, Text-Book of Ele- 

mentary Biołogy (w seryi „Introductory Science 
Text-Books”), in— 8°, str. I— XII, 284. Lon
dyn, Swan Sonnenschein, 1893. Cena rb. 3,80.

Książka ta zawiera wykład najważniejszych 
wiadomości z biologii, zastosowany w znacznej 
części do programu egzaminacyjnego, uznanego 
przez Królewskie Kolegium Lekarzy i Chirurgów 
w Londynie. Składa się ona z 25 niedużych roz
działów, obejmujących po 2— 37 stronic. Pod 
względem treści można ją  podzielić na dwie czę
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ści: pierwsza, obejmująca 12 rozdziałów, zawiera 
wiadomości ogólne (protoplazma, komórka, dzie
lenie się komórek, rozmnażanie się ustrojów 
i pierwsze stadya rozwoju, tkanki, tkanki zwie
rzęce i roślinne, ogólna budowa roślin, różnice 
pomiędzy roślinami i zwierzętami, rzut oka na 
zwierzęta bezkręgowe i kręgowe); reszta rozdzia
łów, składająca się na część drugą, poświęcona 
jest poszczególnemu opisowi kilkunastu form, lub 
grup pomniejszych, służących do wyjaśnienia 
ogólnych zjawisk biologicznych, lub mających 
znaczenie w zoologii lekarskiej (ameba, drożdże, 
Protococcus i Gleocapsa, bakterye, Yorticella, 
gregaryny, Hydra, motylica (Distomum liepati- 
cum), tasiemce, nicienie, pijawka lekarska, Scyl- 
lium canicula. (ryby chrząstkowe), rzut oka na 
zwierzęta ssące). W opisach tych uwzględniono 
pokrótce główne strony anatomiczne i fizyologi- 
czne, zarówno jak i rozwój. 136 rysunków, 
wziętych z najlepszych autorów, podnosi nie
zmiernie wartość książki, która dla dojrzalszego 
i średnio wykształconego umysłu może służyć za 
znakomity wstęp do nauk biologicznych.

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

—  sst. 0  przesyłaniu energii elektrycznej 
W kopalni. Ciekawy a zarazem pouczający przy
kład podobnego przesyłania siły poruszającej 
znajdujemy w kopalni węgla Bockwa niedaleko 
Zwickau w Saksonii. Całe urządzenie, zaprowa
dzone przez znane towarzystwo Schuckert z No- 
rymbergi, składa się tu z dynamomachiny o sile 
50 koni i ciśnieniu 500 woltów, którą porusza 
machina parowa o sile 65 koni; ta ostatnia służy 
nadto do poruszania mniejszej dynamomachiny 
przeznaczonej do oświetlenia. Prąd po opusz
czeniu wspomnianej dynamo o 50 koni dostaje 
się po kablach izolowanych do pierwszego mo
toru elektrycznego umieszczonego w głębi sztolni 
na 191 m pod ziemią. Motor ten porusza bez
pośrednio pompę centryfugalną, dostarczającą 
2 000 litrów wody na minutę do wysokości 18 n<. 
Dwa inne elektromotory umieszczone są w głębo
kości 235 m i za pomocą pasów poruszają dwie 
pompy dające 600 litrów wody do wysokości 
70 m. Czwarty wreszcie elektromotor porusza 
lokomotywę 4-konną, ciągnącą naraz 10 wagonów 
węgla w galeryi długiej na 300 m z prędkością
1,5 m na sekundę. (Industrie Elektr.).

—  sic. Meteoryty dyamentonośne Obecność 
dyamentu w aerolicie z Arizony okazała się nie
wątpliwą (ob. Wszechświat Nr 1 r. b)— p. Stani
sław Meunier zwraca z tego względu uwagę, że 
spostrzeżenia tego bynajmniej uogólniać nie nale

ży, wspomniany bowiem aerolit znacznie się od 
innych różni. Ze względu, że budowa meteorytu 
tego nie przedstawia jednorodności, wnosi p. Dau- 
bree, że nie wydaje się on produktem stopienia, 
ale że jest raczej rezultatem nagłego skrzepnięcia 
pary, która wytworzyła substancyą stałą, niepi’ze- 
chodząc przez stan ciekły. (Comptes rendus).

—  tr . Sól afrykańska. P. Dybowski spro
wadził z wyprawy swej afrykańskiej sól, używaną 
jako przyprawę przez mieszkańców nadbrzeżnych 
rzeki Ubangi, która wpada do rzeki Kongo, z pra
wej jej strony. Sól ta otrzymuje się przez spo
pielenie pewnych roślin, które krajowcy wyławiają 
z rzeki; zioła te suszą się, palą, następnie popiół 
ługuje się, a ciecz przecedzona poddaje parowa
niu. Osad tak przygotowany składa się głównie 
z chlorku i siarczanu potasu, bardzo zaś mało 
znajduje się tam węglanu potasu, a soda zgoła 
nie występuje. Brak tego pierwiastku potwier
dza dawne spostrzeżenie, że soda bardzo jest 
rzadką w popiołach roślin lądowych. Te ostatnie 
zawierają zwykle znaczne ilości węglanu potasu, 
silnie alkalicznego, który z tego powodu nie mógł
by być do przyprawy pokarmów używanym. Dla
tego też krajowcy afrykańscy wybierają rośliny, 
których popiół drobne tylko ilości węglanu zawie
ra. Sole potasowe uważane są w ogólności jako 
trujące, sól wszakże, o której mowa, nie wpływa 
szkodliwie na zdrowie spożywającej ją  ludności. 
(Comptes rendus).

—  Ibr. Punkt przejściowy. (Point de tran- 
sition). Bardzo ciekawą analogią między zjawi
skami fizycznemi i reakcyami chemicznemi, wy
krył w ostatnich czasach van’t Hoff. Jak wia
domo, gdy ciało przechodzi ze stanu stałego

! w_płynny jest tylko jedna temperatura, punktem 
topliwości zwana, kiedy ciało jednocześnie w obu 
stanach skupienia znajdować się może. Powyżej 
tego punktu mamy tylko płyn, poniżej tylko ciało 
stałe. Przy reakcyach chemicznych, które dopro
wadzają zwykle do stanu równowagi ruchomej, 
podobny wpływ temperatury wykazał poraź pierw-

! szy van’t Hoff. NajSOł krystalizuje się z 10 czą
steczkami wody, M gS04 z 7. Istnieje również sól 
podwójna Na.2M g(S04)2, w mineralogii pod nazwą 
astrakanitu znana, która się z 13 częściami wody 
krystalizuje. Reakcya więc utworzenia z Na2S04. 
10II20  iM gS 0 4.7H ,0 soli podwójnej NaiMg(S04)2.

| 13H20  połączoną być musi z wydzieleniem 4 czą
steczek wody. Pomięszajmy odpowiadające ró
wnoważnikom ilości Na2S 0 4.101I40  i M gS04.7H20  
ściśle ze sobą i w odpowiednio zbudowanym przy
rządzie zanurzmy w kąpieli wodnej, a zobaczymy, 
że poniżej 2 1 'I-i stopni żadna reakcya nie zacho
dzi: sole na siebie nie działają; powyżej 2 1 'A0 na
stępuje natychmiastowe wydzielenie wody, wsku
tek czego cała mięszanina zdaje się rozpływać, 
w przyrządzie znajdujemy wyłącznie tylko kry
ształy astrakanitu. Tylko przy temperaturze
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21 V'2° udało się van’t Hoffowi wykryć zarówno 
początkowo wzięte sole jak i utworzony astraka- 
nit. Jedyną temperaturę, przy której układ w obu 
formach istnieć może, nazwał van’t Hoff punktem 
przejściowym (point de transition).

Prócz powyższego van’t Hoff i jego uczniowie, 
znaleźli jeszcze kilka przykładów, stwierdzających 
najzupełniejszą analogią tego zjawiska z proce
sem topnienia.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  Wykłady w  szkole dublańskiej. W galicyj
skiej wyższej szkole rolniczej w Dublanach zapo
wiedziane są następujące wykłady i ćwiczenia na 
półrocze letnie r. n. 1892/3 , które się rozpoczęło 
dnia 20 lutego r. b.

Nauki zasadnicze i 'pomocnicze:
1 . Geografia fizyczna, meteorologia i klimato

logia, doc. K. Szulc, 2 godz. tyg., I r.— 2. Che
mia organiczna doświadczalna, prof. dr R. Wa- 
wnikiewicz, 4 godz. tyg., I r.— 3. Chemia anali
tyczna i ćwiczenia w laboratoryum chemicznem, 
tenże, 9 godz. tyg., I r.— 4. Petrografia, geogno- 
zia i geologia, adj. P. Manasterski, 2 godz. tyg., [ 
I r.— 5. ćwiczenia z mineralogii, tenże, 1 godz. 
tyg., I  r.— 6. Zarys systematyki roślin i patolo- j  

gia roślin, prof. dr I. Szyszyłowicz, 3 godz. tyg.,
I r.— 7. Repetitorium z fizyologii roślin, tenże,
1 godz. tyg., l i r . — 8. Ćwiczenia w laboratoryum 
botanicznem, tenże, 4 godz. tyg., I r.— 9. Nauka
0 szkodnikach zwierzęcych, doc. dr M. Kowalew
ski, 1 godz. tyg., I r .— 10. Fizyologia zwierząt, 
tenże, 4 godz. tyg., I r.— 11. ćwiczenia w labo
ratoryum zootomicznem, tenże, 4 godz. tyg., I r.—- 
12. Miernictwo i niwelacya, prof. T. Rylski, 2 
godz. tyg., II r.— 13. ćwiczenia z miernictwa
1 niwelacyi, tenże, 2 godz. tyg., II r.— 14. Nauka 
gospodarstwa społecznego, doc. dr I. G. Pawli
kowski, 3 godz. tyg,, I r.— 15. Ustawodawstwo 
agrarne, doc. dr W. Ostrożyński, 2 godz. tyg., 
III r.— 16. Melioracye rolnicze, doc. inżynier 1. 
Błauth, 2 godz. tyg., III r.— 17. Nauka gospo
darstwa rybnego, doc. inż. T. Rozwadowski, 2 
godz. tyg., i n  r.— 18. Ogrodnictwo i sadowni
ctwo, prof. dr I. Szyszyłowicz, 2 godz. tyg.,
III r.— 19. ćwiczenia w ogrodzie botanicznym, 
tenże, 2 godz. tyg., II r.— 20. Leśnictwo, doc.
B. Lipiński, 2 godz. tyg., III r.— 21. Weteryna- 
rya, doc. I. Kubicki, 2 godz. tyg., III r.— 22. Go- 
rzelnictwo, prof. dr R. Wawnikiewicz, 2 godz. 
tyg., II r.— 23. Technologia nabiału, prof. K. j  

Pankowski i doc. K. Malsburg, 1 godz. tyg., 
III r.— 24. Historya i literatura polska, doc. dr j 
L. Finkel, 2 godz. tyg., I, II, III r.

Nauki fachowe:
25. Mechanika rolnicza, prof. T. Rylski, 2 godz. j  

tyg., I r .— 26. ćwiczenia z mechaniki rolniczej, j

tenże, 2 godz. tyg., I r.— 27. Chemia gleby i na
wozów, doc. T. Czaykowski, 3 godz. tyg., II r.—  
28. Ogólna nauka rolnictwa, doc. I. S. Sikorski, 
4 godz. tyg., H r.— 29. Szczegółowa nauka pro- 
dukcyi roślin, tenże, 2 godz. tyg., II, III r.— 30. 
Szczegółowa nauka produkcyi roślin i uprawa łąk, 
tenże, 3 godz. tyg., III r.— 31. Wycieczki i de- 
monstracye rolnicze, tenże, 2 godz. tyg., II, 
III r.— 32. Konwersatoryum rolnicze, doc. I. S. 
Sikorski i doc. T. Czaykowski, 2 godz. tyg., II, 
III r.— 33. Historya szczegółowej hodowli zwie
rząt domowych, doc. K. Malsburg, 2 godz. tyg., 
(wykład nadzwyczajny), II, III r.— 34. Szczegó
łowa nauka hodowli bydła rogatego, prof. K. Pań- 
kowski, 3 godz. tyg., II r.— 35. Szczegółowa na
uka hodowli owiec, koni i trzody chlewnej, tenże,

! 2 godz. tyg., III r.— 36. Demonstracye i ćwicze
nia hodowlane, tenże, 2 godz. tyg, II, III r.—■ 

j  37. Bonitacya i szacowanie dóbr, prof. dr S. Pa
wlik, 2 godz. tyg., III r.— 38. Ogólna nauka za
rządu gospodarskiego, doc. dr I. G. Pawlikowski 
i prof. dr S. Pawlik, 3 godz. tyg., II r.— 39. Na
uka organizacyi gospodarstw, prof. dr. S. Pawlik,

| 2 godz. tyg., III r.— 40. _ćwiczenia z organizacyi
| gospodarstw, tenże, 2 godz. tyg., III r.— 41. Uza

sadnienie dyspozycyj folwarcznych, prof. K. Pań- 
kowski, 2 godz. tyg., I, II, III r.

Uwaga. Liczby rzymskie oznaczają, dla któ
rego roku wykład się odbywa.

—  Z korespondencyi ś. p. K. Łapczyńskiego.
Przed kilkoma dniami redakcya naszego pisma 
otrzymała list adresowany do ś. p. Łapczyńskiego, 

l a pisany 2 0 lutego r. b. przez I. A. Knappa z Wie
dnia. Zasłużony autor Flory Galicyi (Die bisher 
bekannten Pflanzen Galiziens und der Bukowina), 
niewiedząc wcale o ciężkiej stracie, jaką poniosła 
nasza społeczność naukowa, pisze do zgasłego 
botanika w sprawach fachowych. Pierwszy raz 
jednak odzywając się do nieznanego osobiście ko
legi, nie może wstrzymać się od wyrażenia czci 
głębokiej dla jego zasług. „Ihre „Zasiągi roślin” 
sind eine phaenomenale Leistung und bedauere 
ich lebhaft dass dieselbe lange noch nicht ab- 
geschlossen ist. Ais selbststandiges Werk er- 
schienen, hatte dieselbe ais wichtiger Beitrag zur 
Pflanzengeographie Europa’s geradezu Aufselien 
erregt. Sed ex fragmentis recognosces!” Dalej 
zapowiada nadesłanie swej ostatniej pracy, uskar
żając się tylko, że nie mogła ona zostać jak nale
ży wykończoną, gdyż marzenie całego jego życia, 
aby kiedyś zobaczyć Warszawę i jej okolice, nie
stety, spełnionem nigdy być nie mogło. A nie
tylko, powiada, interes zawodowy ciągnął go 
w nasze strony-—jako słowak czuł się zawsze 
i sercem z nami związany.
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R O Z M A IT O Ś C I.

—  sk . Sztuczny deszcz. Dziennik amery
kański „Popular Science News” użala się gorzko, 
że rząd Stanów Zjednoczonych wspomaga wciąż 
z funduszów publicznych doświadczenia, mające 
na celu sprowadzenie deszczu na zawołanie, o któ-, 
rych w zaprzeszłym i zeszłym roku dużo prawio
no. Oświadczenia więc uczonych i stowarzyszeń 
naukowych nie zdołały władz amerykańskich prze
konać o bezcelowości kosztownych tych prób.

Posiedzenie 5-e Komisyi stałej teoryi ogro
dnictwa i nauk przyrodniczych pomocniczych od
będzie się d. 16 marca 1893 roku, o godzinie 
8-ej wieczorem, w lokalu Towarzystwa ogrodni
czego (Chmielna, 14).

Porządek posiedzenia:
1) Odczytanie protokułu posiedzenia poprze

dniego.
2) P. S. Stetkiewicz „O badaniach geogra

ficznych w Afryce w ciągu roku 1892”.
3) P. L. Krzywicki, „Stosunki rasowe Afryki”.

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 ] do 7 marca 1893 r.

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

D
zi

eń

Barometr 
700 mm -f- Temperatura w st. r Kierunek wiatru 

Szybkość w metrach 
na sekundę

Suma
opadu

U w a g i .

7 r. 1 p. 9 w. 7 r. lp . 9 w. Najw. Najn. ^

1 s. 52,7 56,7 06,0 2,8 4,5 1,8 6,7 1,8 80 N3,N W l,SE* o,7 n. «
2 C. 48,8 47,2 47,2 1,0 5.8 5,9 7,9 — 0,5  89 S’ ,SW3,SW3 0,2 a. m. =  # .  11. •
3 P- 44,0 44,8 51,3 4,6 4,0 0,6 5,9 0,6 87 W S',N W 4,N W ‘ 1.9 a. m.—p. ]n.#,p.m.-5J-,ii.-JJ-
4 S. 59,1 61,7 óo ,6 — 4,6 — 1,7 — 2,6 0,6 — 4,8  90 N ‘,NE4,E ' — pogodnie
5 M. 53.2, 49,6 46,6 —2,9 2,4 1,2 3,5 — 4,5 82 SISVV«.SVV« 3,2 6 '°— 825 p. lii . jj i# ,  n.;|; •
6 P. 40,6 46,8 2,6 4,6 1,6 5,5 1,6  90 W I,W 1,N I 1,2 7 —l l 15 a. 111. #  ,7 p.m. n. •
7 W. 53,o 51,5 43,4 —2,6 2,4 2,6 3.6 — 3,0 78

1
W3,W6. W8 3,7 5 45 p. m.— n .# , n. /

Średnia 50,3 1,6

Od dnia 26 lutego do 4 marca włącznie. Nizkie 
ciśnienia barometryczne występowały w rozważa
nym okresie czasu nad północno - zachodniemi 
i północnemi wybrzeżami lądu europejskiego, pod
czas gdy wysokie zalegały przeważnie Rossyą po
łudniowo-wschodnią, lub wschodnią.

Nizkie temperatury notowano w Europie: wEka- 
terynburgu —25° i w Czerdyni (Rossya E) -—30,J 
dnia 27, w Kuopio — 15°, w Tammerforsie— 14° 
i w Uralsku — 23° d. 2, w Archangelsku — 21° 
i w Orenburgu — 21° dnia 3; w Azyi w Czycie 
—33° d. 3.

Niebo było nad całą Europą przeważnie po
chmurne. Opady wód atmosferycznych występo

85 10,9

wały nielicznie, ilościowo zaś były nieznaczne. 
Południowa granica powłoki śniegowej przypada 
obecnie między 48° a 49° szerokości północnej, 
tworząc w Rossyi południowej znaczne wygięcie 
ku północy. Powłoka śniegowa znikła w War
szawie d. 26 lutego, w nocy jednak z 3 na 4 
marca utworzyła się ponownie i przetrwała dzień 
jeden zaledwie.

Burzę elektryczną z opadem o wysokości 3 mm 
notowano w Buda-Peszcie d. 3.

W Warszawie obserwowano wieniec wraz z ko
łem wielkiem naokoło księżyca d. 1 marca  ̂ wie
niec tylko w dniach 2 i 4.

T R E Ś Ć .  Sztuczne dyamenty, przez J. Morozewicza. —  Islandya. Zarys geograficzny według naj
nowszych badań, napisał Wacław Nałkowski. —  O warunkach sprzyjających i nieprzyjaznych dla kwi
tnięcia roślin, przez dra A. Zalewskiego. —  Towarzystwo ogrodnicze. —  Wiadomości bibliograficzne. —  

Kronika naukowa. —  Wiadomości bieżące. —  Rozmaitości. —  Buletyn meteorologiczny.
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