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n a j ś w i e ż s z e

POSZUKIWANIA DUŃSKIE

Od la t piętnastu m arynarka duńska czyni 
w Grenlandyi poszukiwania naukowe zasługu
jące pod każdym względem na uwagę świata 
uczonego. Z  niezmierną gorliwością przed
sięwzięła zbadanie tej olbrzymiej lodowej pu
styni, co lato rozpoczyna systematycznie tę 
uciążliwą pracę, przynosząc geografom i geo
logom obfite i cenne rezultaty naukowe. Dzię
ki tym poszukiwaniom różnorodne gałęzie 
wiedzy ludzkiej zostały zbogacone drogocen- 
nemi zdobyczami, z pomiędzy których na 
szczególną uwagę zasługują spostrzeżenia nad

*) Meddelelser om Grenland, vol IX et X, Ko
penhaga. Den Oestgraenlandske Expeditioii... 
under Ledelse of G. Hołm, et Holm et Gardę. Den 
Danske Konebaads Expeditionen tie Gronlands 
Oestkyst. Kopenhaga.

wspaniałemi zjawiskami lodowcowemi. P o 
szukiwania te rzucają nadto nowe światło na 
formacye czwartorzędowe, objaśniając tem 
samem ciemne strony w zmianach gieologicz- 
nych.

Pierwotnie, poszukiwania te ograniczały się 
do Grenlandyi zachodniej, świeżo zaś rozpo* 
starto je  i na wybrzeże wschodnie, przedtem 
niedostępne dla podróżnych. Dania, do któ
rej ta  dziewicza ziemia należy, w obawie, by 
cudzoziemcy nie uprzedzili jej w poszukiwa
niach, wysłała w 1883 r. wyprawę na wybrze
że, pod kierownictwem porucznika Holma. Z a
prawiony uprzednio podczas licznych i cięż
kich wypraw do wnętrza Grenlandyi, p. Holm 
posiadał, prócz wielkiej energii i umiejętność 
potrzebną do zapewnienia takiej wyprawie po
wodzenia. Przyłączyli się doń: młody poru- 

' cznik p. Gardę i dwu naturalistów pp. Eberlin 
i Knutsen, ofiarując swą wiedzę i poświęcenie.

W spólna podróż Holma i G arda była dłu
gą i uciążliwą, lecz za to bogatą w naukowe 
zdobycze. Trw ała dwadzieścia dziewięć mie
sięcy, a mianowicie od m aja 1883 r. do pa
ździernika 1885. Przez ten czas odbyto trzy 
wycieczki i przezimowano dwa razy, albowiem 
pora odpowiednia do poszukiwań jest nader 
krótką w Grenlandyi, gdyż trw a niewięcej naci
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trzy miesiące letnie, a i wtedy dość częste nie
pogody utrudniają, wycieczki. Ju ż  w pierw
szych dniach września nastaje zima, a i w sier
pniu nierzadko zdarzają się mrozy.

Przez 29 miesięcy dzielni podróżni znosili 
najcięższy niedostatek. W  k ra ju  tym, gdzie 
ciągłe prawie trw ają zimna, nie mieli innego 
schronienia prócz namiotu, lub nędznej chaty, 
ludzie ci, przyzwyczajeni do wygód i dobrego 
życia, karmili się jak  eskimosi mięsem fok. 
Twierdzą oni, że mięso to wbrew ogólnemu 
mniemaniu nie m a bynajmniej tak  złego sma
ku, jest zdrowem, dzięki czemu członkowie 
wyprawy uniknęli szkorbutu.

Badacze duńscy nie odbyli długiej tej wy
cieczki na wygodnym okręcie, lecz na  lekkich 
łodziach grenlandzkich zwanych umiakami. 
Skóra przezroczysta foki, rozciągnięta na dre
wnianych ram ach, oto ów statek do pływają
cego bębna podobny, a który łatwo rozedrzeć 
się może o pierwszą lepszą skałę. W ia tr  sil
niejszy, lub wzburzone trochę morze, zmusza 
podróżnych do szukania schronienia na lądzie; 
mieszkać również w tych łodziach nie można, 
trzeba z całą załogą nocować pod gołem nie
bem na wybrzeżu, a wszystko to opóźnia wy
prawę. Z  drugiej strony, umiak posiada pe
wne zalety, jest bowiem lekki i stąd  łatwo 
daje się przenosić po polach lodowych, na
stępnie, w razie uszkodzenia, bez trudności 
naprawić się daje. Kawałkiem słoniny zaty
ka się otwór, by woda nie przesiąkała, w kwa
drans zaś grenlandka dziurę skórą załatać 
może. N a  umiakach, wiosłują zawsze kobie
ty, eskimos bowiem uważa podobne zajęcie 
za ubliżenie.

N a takich łodziach porucznik Holm  dotarł 
do ogromnej kry lodowej, na  wybrzeżu wscho
dniej Grenlandyi. Te masy lodu, powstałe 
w kotlinie biegunowej, wypchnięte są ku po
łudniowi siłą prądu, którego bieg świeżo od
kryto w ciekawy sposób *). Ten p rąd  wody 
przeciwny Gulfstreamowi zda się przepływa

')  Parę lat temu odnaleziono szczątki Jeannet- 
ty, która zatonęła przy -wyspach Nowej Syberyi, 
na lodacli, przy brzegu południowo-zachodnim 
Grenlandyi. Prąd bieży w kierunku od południo- 
wschodu ku północno-zachodowi, przez przylądek 
Farewell, szczątki te więc nie przypłynęły z pół
nocy cieśninę Dawisa, lecz z brzegu wschodniego 
Grenlandyi.

Ocean Lodowaty syberyjski, następnie kieru
je  się na północ Nowej-Ziemli, ziemi F ranci
szka Józefa, Szpitzbergu i zwraca się ku po
łudniowi wzdłuż wybrzeża Grenlandyi, uno
sząc olbrzymie pola lodowe nader niebezpie
czne. N a wysokości Islandyi, między przy
lądkiem Farewell i kołem biegunowem, pola 
te są nader zwarte, tak  że od X V I-go wieku, 
więcej niż dwadzieścia razy próbowano je  
przebyć, zawsze bezskutecznie. Okręty mogą 
łatwo zbliżyć się do lądu, dalej zaś powstrzy
m ują je  te  nieprzebyte pola lodowe, pływają
ce na powierzchni.

W  1883 roku słynny podróżnik Norden- 
skióld przedarł się przez tę zbitą masę lodu.

W śród tej kry jedyna droga była dostęp
ną. Co lato wichry, przypływy i prądy mor
skie rozbijają nadbrzeżne lody i tworzą łachę 
od lądu między bryłami, otwierając tym spo
sobem przejście dość swobodne.

Duńczyk Peder Yalloe w 1751 r. prześli
zgując się tą  drogą mógł zwiedzić część 
południową brzegu wschodniego. K apitan 
Grasch w r. 1829 —  1830 posunął się aż do 
65° 15 szerokości geograficznej północnej.

W yprawa parucznika Holma, której osta
teczne i najważniejsze wyniki opisać zamie
rzamy, obrała też sarnę drogę.

D. 23 lipca 1883 r. nasi podróżni opuścili 
N anortalik, wioskę na południowo-zachodnim 
brzegu Grenlandyi położoną, a w tydzień do
tarli do brzegu wschodniego przez archipe
lag nadbrzeżny. W  roku tym pora była już 
dość spóźnioną, co zaledwie pozwoliło podróż
nym zwrócić uwagę na część południową wy
brzeża wschodniego. W  połowie września 
wrócili do Nanortalik, gdzie też przezimo* 
wali.

Następnego roku wyprawa puściła się 
w drogę d. 5-go maja, lecz zaraz na drugi 
dzień znalazła się otoczoną ze wszech stron 
lodami i dopiero po miesiącu dotarła do brze
gu wschodniego. T u nowa przeszkoda w po
staci olbrzymiej kry, unieruchomiła ich znów 
na cały miesiąc. Dnia 27 lipca dopłynęli do 
przylądka Adelner, gdzie nowe czekały ich 
próby. Lody nagromadzone około tej nad
brzeżnej wyniosłości utworzyły ścisłą, zbitą 
masę tam ującą dalsze przejście; tydzień cze
kali jeszcze zanim mogli wyruszyć dalej ku 

j  północy, napotykając coraz to większe tru 
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dności. Pracowali raz 8 godzin aby módz 
przebyć 2 '/a kilometra.

Dnia 28 lipca podróżni dotarli do fiordu 
Tingmiarmiut, gdzie się rozdzielili.

Porucznik Holm z gieologiem Knutsem, 
tłumaczem, sześcioma grenlandczykami 
i dwiema grenlandkami podążył w dalszym 
ciągu na północ, porucznik G ardę zaś cofnął 
się do N anortalik, aby tam  przezimować, 
zbadać dokładnie przebytą poprzednio okoli
cę i w lecie wyruszyć z zapasami na spotka
nie Holma.

Z a  fiordem Tingmiarmiut k ra była mniej 
ścisłą, co pozwoliło Holmowi dotrzeć 1 wrze
śnia do fiordu Angmagsalik, gdzie postano
wił przezimować.

Większość wypraw północnych prowadzo
ną była w odmiennych warunkach, niż po
wyższa. Przepędzano najczęściej zimę na 
statku, lub w umyślnie budowanych dość wy
godnych szałasach.

Nasi podróżni duńscy, za jedyne schronie
nie, przez dziewięć miesięcy, mieli nędzne bu
dy z torfu, do połowy wkopane w ziemię, 
ogrzewali i oświetlali tę piwnicę, podczas po
nurej zimy podbiegunowej, olejem z foki. Kok 
cały Holm żył wśród eskimosów jak  eski- 
mos. Zima szybko i bez przygód minęła 
wśród ciągłej pracy i nieustannych badań, 
o których poniżej mówić będziemy.

Dziewiątego czerwca 1885 r. wyprawa duń
ska opuściła Angmagsalik, by się cofnąć na 
południe. Posuwali się wolno, kosztem stra
sznych wysiłków, bo olbrzymie kry stawały 
im ciągle pa  przeszkodzie i dopiero 23 czerw
ca dotarli do fiordu Sermilik. Czwartego 
lipca porucznik Holm wyruszył napowrót 
w drogę i w dwanaście dni połączył się ze 
ze swym towarzyszem p. Gardę, przybyłym 
na spotkanie z Nanortalik.

Roku poprzedniego porucznik Gardę miał 
polecone zbadanie fiordu położonego na połu
dnie pod 63° szerokości północnej.

Pomimo ciągłych trudności, uskutecznił tę 
uciążliwą pracę z wielką akuratnością. Ze
wsząd otoczeni lodami, oszańcowani niejako 
przez przyrodę, oczekiwali nieraz po dni kil
ka zanim się utworzy jakieś choćby najmniej
sze przejście wśród tych brył, tamujących im 
drogę. Często wątłe ich łodzie przepływały 
po przez wązkie szczeliny skał lodowych, gro
żących zawaleniem się lodu co chwila. W  ta- |

kich rzeczach tylko śmiałość zapewnia powo
dzenie. D nia 17 września dopłynęli do N a
nortalik, a stam tąd 18 m aja 1885 r. wyru
szyli na spotkanie swego przywódcy.

W  sześć dni po opuszczeniu Nanortalik, po
dróżni zatarasowani byli dni dwadzieścia lo
dami i dopiero 15 lipca z wielką radością, 
k tórą tylko podróżni, w tych warunkach bo
dący, zrozumieć mogą, połączyli się z towa
rzyszami. Wyruszyli już razem ku południo
wi, w miesiąc stanęli w Nanortalik, po roku 
i pół nieobecności, przywożąc obfite plony na
ukowych spostrzeżeń.

II .
Podczas tej wyprawy Holm i Gardę prze

byli mniej więcej 800 kilometrów. N a całej 
tej przestrzeni Grenlandya wschodnia przed
stawia się prawie jednakowo: Archipelag nad
brzeżny, bardzo rzadko rozsiany, fiordy, wy
sokie góry, wystające szczytami nad morze, 
objęte jakby ramami z olbrzymich lodow
ców.

Podróżni duńscy opisują, że okolica ta  
jest nader majestatyczną, lecz monotonną; 
wszędzie lód i gołe skały, gdzie niegdzie tyl
ko w dali widnieje rąbek trawy, tulący się do 
podnóża gór. Imponująca panuje tu  cisza, 
ale zarazem ponury smutek.

Grenlandya wschodnia wznosi się nad po
ziom bardziej niż zachodnia. N a wschodzie 
przylądka Farewell, wierzchołki dochodzą do 
2200 metrów wysokości. Bardziej na północ 
idące od Huilek-fiordu, wysokość szczytów 
nie rzadko dochodzi 1900 metrów. W ybrze
że, aż do Angmagsalik, m a wszędzie ten 
charakter pochyłości urwistej.

Podobnie jak  w Grenlandyi zachodniej gó- 
rzystość tę tworzą skały pierwotne i pocho
dzenia wulkanicznego. Przeważnie znajduje 
się gneis, granit, syenit i t. d... W  wielu 
miejscowościach gneis przechodzi w granit, 
ale granicę między temi dwiema skałami 
oznaczyć trudno.

Znamieniem charakterystycznem Grenlan
dyi wschodniej jes t sposób rozszerzenia się 
ogólnej pokrywy lodowej w tej okolicy. Pod
czas bowiem, kiedy na brzegu zachodnim, 
pod tąź samą szerokością geograficzną, po
krywa lodowa oddzieloną jest od morza pas
mem gór, mniej lub więcej szerokiem, stoso
wnie do miejscowości, to na wybrzeżu wscho- 
dniem odpowiednie pasmo staje się bardzo
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wązkiem, a nawet zupełnie znika. N a  znacz
nej przestrzeni tego wybrzeża ogromny lo- 
dnik, pokrywający całe wnętrze Grenlandyi, 
dochodzi aż do samego morza, kryjąc pod so
bą wybrzeże. Ponad tę całą masę lodową 
występują wyniosłe szczyty, których ściany, 
pozbawione rys i wygładzonych linij, wykazu
ją , że nigdy nie znajdowały się pod lodowcem. 
Z  drugiej strony znajdujące się we wscho
dniej Grenlandyi lodowce alpejskie, niezale
żne od ogólnej pokrywy lodowej (Inlandsisu), 
dochodzą nieraz wielkich rozmiarów. Sło
wem, w obecnej chwili zjawiska lodowe wy
stępują z daleko większem natężeniem na wy
brzeżu wschodniem, aniżeli na zachodniem.

(Dok. na8t.).
z Karola Robot, 

tłum . J . Sadowska.

0  NIEK TÓ RYCH  R O ŚL IN A C Hmmmmmm
(Chenopodiaceae). ')

Powszechnie znane gatunki komosowatych, 
czy to użyteczne ja k  buraki (B eta yulgaris) 
i szpinak (Spinacia oleracea), czy też chwasty 
pospolite wszędzie, ja k  liczne gatunki komosy 
(Chenopodium) i lebiody (Atriplex), są rośli
nami niepozornemi, na które mało kto zwraca 
uwagę. Jednak  pomiędzy komosowatemi 
istnieją gatunki o dziwnie zmienionych kształ
tach, często rosnące w odrębnych warunkach 
odnośnie do gruntu  i klimatu, a  nadto niektó
re dostarczają owoców jadalnych. O tych 
szczególniejszych przedstawicielach komoso
watych poniżej obszerniej pomówimy.

"Wogóle komosowate (Chenopodiaceae) są 
roślinami zielnemi, podkrzewami, rzadziej 
krzewami lub nawet drzewkami ja k  np. Sa- 
ksaul; jedne są gładkie, miękkie, soczyste, 
inne omszone lub wełniste i twarde. Łodygę 
m ają prostą, rozgałęzioną, obłą lub kańcia-

') Prof. Engler u. Prof. K. Prantl. Die natiir- 
lichen Pflanzenfamilien. Chenopodiaceae. Historya 
roślin L. Figuier. Tłum. J . Wagi tom II. Wszech
świat 1883 Nr 13, 1888 Nr 52.

stą, niekiedy rozesłaną lub nawet czepiającą 
się (Hablitria), ulistnioną albo bezlistną i sta- 
wowatą. Liście zwykle naprzemian czyli skrę- 
toległe, czasem naprzeciwległe, pojedyncze, 
opatrzone ogonkami lub bezogonkowe czyli 
siedzące, o blaszce szerokiej i płaskiej, cało- 
brzegiej lub ząbkowanej i falisto wycinanej. 
D pewnych gatunków liście są wązkie, mięsi
ste i soczyste, półwałcowate, walcowate lub 
łuseczkowate. Zwykłych kształtów liście są 
jasno-zielone gładkie lub niby popylone; liście 
wązkie i dziwniejszych postaci, szczególniej 
u stepowych i pustyniowych gatunków, są 
zwykle szarawe lub białe i zawsze prawie 
omszone. Przylistków u przedstawicieli komo
sowatych brak zupełny. Korzenie tych roślin 
wrzecionowate, niekiedy u hodowanych gatun
ków mocno zgrubiałe, rzepowate (burak); 
u  roślin pustyniowych korzenie znacznych 
rozmiarów. Powierzchnię tych roślin pokry
wa naskórek, odpowiednio zbudowany i zmie
niony stosownie do warunków życia gatunku. 
U wielu komosowatych spotykają się włoski, 
pomiędzy któremi najczęściej występują t. z w. 
włoski pęcherzykowa te o budowie następującej: 
N a trzoneczku l-o lub kilkokomórkowym wal
cowatym wznosi się komórka o ściankach cien
kich, napełniona sokiem przejrzystym jak  woda, 
kulista lub podługowata, której zawartość ła
two znika lub zmniejsza się, gdy organ pokryty 
temi włoskami dochodzi do pewnego wieku. 
U naszych krajowych gatunków i u gatunków 
innych krajów odłamują się przy dotknięciu 
pęcherzykowate komórki włosków od ich trzo- 
neczków, zachowując jędrność, lub więdnąc 
i tworzą pyłek czy proszek do mąki podobny, 
o którym często w książkach się spotyka. 
Zdaje się że włoski te dopomagają do prze
chowania wody w roślinie a mianowicie, mo
żna to zauważyć u pewnej liczby gatunków 
nadmorskich lub pustyniowych (Ą triplex co- 
riaceum, A. leucocladum etc.) Tutaj na mło
dych gałązkach i liściach w ciągu pory desz
czowej włoski tworzą pokrycie przejrzyste, 
w którem  wszystkie pęcherzykowate komórki 
stosownie do długości nóżek (trzoneczków) 
ustawione są w kilka szeregów jedne nad dru- 
giemi stojących i są wodą napełnione. Skoro 
tylko nastanie pora roku sucha, zawartość 
komórek końcowych zmniejsza się, sklejają 
się one jedne z drugiemi i tworzą jasno-szarą 
powłokę ochronną, która jak  pargaminowa
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przykrywa jest rozpostarta nad wszystkiemi 
częściami rośliny, w których odbywa się przy
swajanie. Oprócz wspomnianych włosków 
występują często szczególniej u Salsolaceae, 
długie wielokomórkowe ostrozakończone wło
ski nitkowate, pokryte często wyrostkami na 
powierzchni. W łoski podobne nadają odrę
bny wygląd gatunkom, na których powierzchni 
wyrastają.

Kwiaty komosowatych są drobne, zielone

che albo mięsiste, otaczają owoc i niekiedy 
jagodę naśladują. Pręcików 5 (rzadziej 4 lub 
2) umieszczonych na osadniku o nitkach cien
kich, niekiedy w nasadzie razem zrosłych pyl- 
nikaoh dwu woreczkowych jajowatych lub po- 
długowatych, do środka zwróconych. Słupek 
jeden o zawiązku górnym jajowatym lub ku- 
listo-spłaszczonym, niekiedy z okwiatęm zro
śniętym, jedno-komorowym; zalążek jeden ja 
jowaty lub zgięty i siedzący, albo na krótkim

Fig. 1. Komosa peruwiańska (Chenopodium Quinoa).

lub źółtawo-zielone mało widoczne, samotne 
lub skupione w kłosy, grono pojedyńcze i wie- 
chowato złożone, wyrastające w kątach liści 
lub na wierzchołkach gałęzi; przykwiatki zie
lone albo suche albo plewkowate. Kwiaty 
u wielu gatunków są zupełne (dwupłciowe), 
często jednak pomięszano kwiatowe lub dwu- 
domowe (dwupienne). Okwiat pojedynczy 
5-io działkowy (rzadziej 4, 3-—2 działkowy), 
o działkach równych, u dołu mniej lub więcej 
spojonych; po okwitnięciu działki bywają su-

sznureczku osadzony. Szyjek 2-ie rzadziej 
1-a lub nawet 3-y krótkich, u  dołu spojonych; 
znamiona niewyraźne.

Owoc jednoziarnowy niepękający (niełupka) 
otoczony okwiatęm mniej lub więcej zmodyfi
kowanym tak, że przypomina torebkę lub ja 
godę. Nasienie poziomo lub pionowo zawie
szone, soczewkowate lub nerkowate, o dwu lub 
jednej osłonie. Bielmo mączyste, obfite, tylko 
w bardzo rzadkich wypadkach go niema. Z a
rodek łukowato lub obrączkowato zgięty, biel
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mo otaczający, albo też śrubowato skręcony 
i wtedy rozdzielający bielmo na dwie części, 
a w przypadkach gdy bielma niema (Salsola) 
tworzy śrubę stożkowatą.

Komosowate po większej części rosną nad 
brzegami mórz i jezior słonych, jako też na 
pustyniach, miejscach po wyschniętych jezio
rach słonych; spotyka się ich niemało w oko
licach m. Śródziemnego i w pustyniach A z ji 
środkowej, mniej w Ameryce i Australii. P e
wne gatunki lubią rosnąć w blizkości mieszkań 
ludzkich, inne krzewią się między zwaliskami, 

alej około płotów, w ogrodach, w pobliżu

nież z licznemi gatunkami, następnie jadalny 
szpinak (Spinosa oleracea), wielce użyteczny 
burak (Beta vulgaris) hodowany w licznych 
odmianach. Wiele roślin tej rodziny potrze
buje do życia swego soli, k tórą w tkankach 
gromadzi, stąd nawet powstały nazwy roślin 
jak  solirodek (Salicornia) i solanka (Salsola), 
podobnież bylicznik (Kochia) i t. p. Rośliny 
te są powszechnie znane, dlatego nad niemi 
nie będziemy się zatrzymywali dłużej. N ato
miast zapoznamy się nieco obszerniej z mniej 
znanemi a godnemi uwagi komosowatemi 

i a mianowicie: z komosą peruwiańską, Saksau-

Fig. 2. Cycloloma platyphyllum.

różnych zabudowań, często wzdłuż dróg 
wreszcie i na gruntach uprawnych. Wogóle 
mało rośnie gatunków komosowatych między 
zwrotnikami.

Do rodziny komosowatych należy bardzo 
liczny zastęp rodzajów obfitujących w gatunki, 
szczególniej zaś rodzaj komosa (Chenopo- 
dium) ma najwięcej gatunków, z których kilka 
rośnie w kra ju  naszym i wszystkie one posia
dają kwiaty dwupłciowe o okwiecie 5-io dział
kowym, niezmieniającym się po okwitnieniu, 
liście często szerokie, różnie powycinane; stano
wią pospolite chwasty np. komosa biała (Ch. 
album). Dalej idzie lebioda (A triplex) rów-

lem i Cyclolomą, których rysunki podajemy. 
Komosa peruwiańska (Chenopodium Quinoa 
W illa), zwana Kwinoa, na fig. 1 jest przed
stawiona. A  gałązka z liśćmi i kwiatami 3/4 
wielk. naturalnej, B  kwiat widziany z góry 
12 razy powiększony, C podłużne przecięcie 
kwiatu z wyraźnemi włoskami pęcherzykowa- 
temi i z fałdą d  pierścieniowatą gruczołową, 
E  owoc okryty kwiatem 10 razy powiększony, 
D  podłużne przecięcie słupka (zawiązka), we
wnątrz widać zalążek F  i G przecięcie nasie
nia, w którem widać zarodek otaczający obrą
czkowato (6r) bielmo. Roślina roczna, zielna, 
do naszych krajowych komos podobna, szcze



N r 36. WSZECHSWIAT. 567

gólniej blizka k. białej. Liście ma rombowe, 
o brzegu odlegle ząbkowanym, na długich 
ogonkach osadzone naprzemianlegle. Kwiaty 
drobne tworzą grona złożone dwupłciowe 
4— 5 pręcikowe, owoc niełupka, wielkości pro
sa. Kwinoa rośnie dziko w Peru  i Boliwii, 
wyrasta nawet na znacznej wysokości (4 000 to), 
a  nadto jest uprawianą jako zboże i uważana 
prawie na równi z kukurydzą i kartoflami, 
albowiem dostarcza nasion, które po odpo- 
wiedniem wypłókaniu i ugotowaniu w wodzie 
lub mleku dają posilną potrawę, a również dla 
drobiu są także pożywieniem wybornem. 
W  roku 1888 komosę peruwiańską wyhodo
wał w gruncie w Ogrodzie botanicznym 
w Warszawie p. H . Cybulski i z dojrzałemi 
owocami przedstawiał na posiedzeniu Komisyi 
Przyrodniczej Tow. Ogród, w dniu 20 grudnia 
1888 r.

Cycloloma (Cycloloma platyphyllum Moq.) 
(Fig. 2), blizko spokrewniona z komosą, jest 
rośliną w Ameryce północnej w Kansas ro
snącą. Ziele dorastające do kilku stóp wyso
kości, o łodydze rowkowanej, wznoszącej się, 
mocno gałęzistej, liściach skrętoległych, lan- 
cetowato-jajowatych, kwiaty ma drobne, o bu
dowie bardzo podobnej do komosy, zebrane 
w grona wiechowate. Owoc niełupka, opa
trzony uschniętym okwiatęm w kształcie 
skrzydełek. Po dojrzeniu owoców liście usy
chają i opadają, łodyga zaś i gałęzie zwijają 
się w postaci kuli, której wielkość bywa różna 
od 30 cm— 1,50 m etra. Z  początku roślina 
zwinięta trzym a się korzeniami w ziemi, po 
uschnięciu jednak łodygi przy niewielkim na
wet wietrze, zostaje wyrwaną i popchniętą na 
sąsiednie pola i łąki. Za każdym powiewem 
wiatru wyrwane kule toczą się dalej, skaczą, 
przelatują po nad zaroślami i pędzą z wielką 
szybkością po powierzchni ziemi. Przypomi
nają bardzo różę Jerychońską.

Saksaul (Haloxylon Ammodendron. C. M. 
Meg.) zwany także Saxaułem, przedstawiony 
na fig. 4 (Bge) jako grupa roślin w pustyni 
Kisil-Kum, na figurze zaś 3 szczegóły budo
wy, a mianowicie: A  gałązka wielkości natu
ralnej, B  wierzchołek gałązki z kwiatami 
w kątach przykwiatków umieszczonemi (6 ra 
zy powiększone), C  kwiat (powiększony 12 ra 
zy), D  słupek z 2 pręcikami (15 razy powięk
szony). Saksaul jes t rośliną komosowatą 
bardzo oryginalną, bo drzewiastą, posiada

kwiaty opatrzone dwu szerokiemi przy kwia
tkami jajowaterai, naprzeciwległemi, w kątach 
których wyrastają pojedynczo lub po kilka. 
Okwiat 5-io działkowy, o działkach podsta
wami zrośniętych, na końcach zaś błonkowa- 
tych, pręcików 5 o pylnikach elipsoidalnych 
większych od nitek, które są cieniutkie i osa
dzone na brzegu krążka otaczającego podsta
wę zawiązku owocowego, krążek ten ma 
brzeg górny skórkowaty i powycinany. Za-

Fig. 3. Saksaul, gałązka i kwiaty.

wiązek owocowy walcowaty, zwężający się ku 
wierzchołkowi i kończący się 5-a szyjkami. 
Owoc okrągły u góry ścieśniony, nasiona po
kryte błonkowatą skórką. Zarodek spiralny, 
zielony. Haloxylon Ammodendron wyrasta 
w krzewy lub niewielkie drzewa do 6 metrów 
wysokości dochodzące, mocno pokrzywione, 
na rzu t oka stare wierzby bezlistne przypo
minające, posiada łodygę i gałęzie nadzwy
czaj twarde i kruche, listki (fig. 4) zmarniałe, 
łuseczkowate, naprzeciwległe. Młode gałązki



568

wydłużone, szczupłe, nieco gałązki skrzypów 
przypominające. Ojczyzną jego są stepy i pu
stynie azyatyckie, rozciągające się pomiędzy 
Uralem i A łtaj cm aż do Persyi i Turkiestanu. 
Je s t rośliną nader pożyteczną w piaszczystych 
pustyniach, służy bowiem na ojDał, wstrzymuje 
i utrw ala piaski i tworzy niejako w swoim ro
dzaju oazy dające przytułek podróżnikom.

Saksaul, według gen. Przewalskiego (3-ia 
podróż po Azyi Środkowej, 1883 str. 36),
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nie rośnie, a  grunt przedstawia mnóstwo do
łów w piasku.

D la nomadów pustyni Saksaul jest rośliną 
drogocenną, dostarcza bowiem paszy dla wiel
błądów i doskonałego opału. Drewno tej ro
śliny jest bardzo twarde lecz tak  kruche, że 
za uderzeniem obuchem siekiery rozpada się 
na drobne części. Pali się wybornie, nawet 
gałązki świeżo złamane obfitujące w sok, 
z powodu ich twardego naskórka doskonale 
się palą, wogóle paliwo z tej rośliny podobne

W SZ EC H SW IA T.

Fig. 4. Saksaul.

Mongołowie nazywają Zak; jest to krzew lub 
drzewo do 2-ch sążni wysokie, a przy pod
stawie x/2— 3/ 4 stopy w średnicy mające. K ró 
lestwem Saksaulu jest A la-szań (połud. część 
Mongolii), rośnie na piasku i obok żyjących 
roślin znajduje się wiele uschniętych i odła
manych części i dlatego też zarośla czy las 
z Saksaulu smutny a nawet nieprzyjemny 
przedstawia widok, nawet wpośród piaszczy
stej pustyni; nie daje wcale cienia z'powodu 
szczególnej budowy swoich gałązek i liści 
(obacz rysunek), inna roślinność w takim łesie

jest z przymiotów swoich do węgli kamien
nych' i długo bardzo utrzymuje ogień po spa
leniu. Kwitnie w maju, ma kwiateczki dro
bne żółte; owoce 'dojrzewają we wrześniu. 
Geograficzne rozmieszczenie Saksaulu w Azyi 
Środkowej bardzo rozległe, ciągnie się od m. 
Kaspijskiego do Chin właściwych, północną 
granicę stanowi Dźungarya po 47 ll2° sz. pół., 
południową zaś Cajdam po 36 */2, tutaj rośnie 
na wysokości 10000 stóp. .Roślina ta  przede- 
wszystkiem jest właściwa pustyni Gobi i T u r
kiestanowi rossyjskiemu. Zarośla Saksaulu
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dają przytułek jako też i pożywienie niektórym 
zwierzętom. Tutaj kryją się wilki i lisy, da
lej zwierzę szczurowate Meriones, które kopie 
nory w pagórkach piaskowych i karmi się 
mlodemi gałązkami Saksaulu. Tutaj prze
bywa i szuka pożywienia Antilope subguttu- 
rosa, zając, dziki wielbłąd, a nadto z ptaków 
wróbel i sójka saksaulowa.

Oprócz gatunku opisanego, znane są jesz
cze inne jak  HaIoxylon articulatum, rosnący 
w Hiszpanii i Afryce zachodniej, H. multifło- 
rum  Moq. w Algeryi, H . salicornicum w P er
syi i Afganistanie i t. p.

A. Ś.

0 ISTOCIE CHOROBY
i  d r o g a c h  l e c z e n i a .

(Mowa, miana przy objęciu rektoratu w Uniwer
sytecie wrocławskim w d. 15 października 1892).

(Dokończenie).

Niemniej podziwu godną jes t giętkość na
czyń krwionośnych, za pośrednictwem których 
odbywa się krążenie krwi w obwodzie ciała. 
Widzimy to jasno, skoro tylko większe tętni
ce, przeznaczone do zaopatrywania rozległych 
obozarów w krew odnowioną, odcięte zostają 
od żywego prądu. W szakże to nie znaczy 
nic innego jak  tylko, że obszerne grupy komó
rek i narządów pozbawione są pierwiastku 
życia.

Lecz już po' upływie kilku godzin rozsze
rzają  się drogi naczyniowe okolic sąsiednich, 
a w parę dni, lub tygodni przybierają takie 
rozmiai’y, że w końcu przecięcie poprzeczne 
wszystkich dorównywa prawie rozmiarowi 
głównego naczynia zamkniętego.

Tym sposobem do okolicy niedawno jeszcze 
zagrożonej bezkrwistością, a z nią i zagładą, 
dopływa wnet znowu dawna duża ilość soków 
odżywczych, teraz wprawdzie za pośredni-

] ctwem wielu, czasem wązkich łożysk, jednak- 
i że razem wziąwszy, tak obficie jak  przedtem.

Ileż nawet lżejszych obrażeń członków do
prowadziłoby do zgorzeli, cięższych do utraty 
odnośnego członka; jakżeby chirurg mógł się 
odważyć podwiązywać naczynie główne, gdy
by nie ożywiała nas, tam  jak  tu, słuszna pew
ność, źe każdego czasu możemy rachować na 
niezawodną zdolność przystosowywania się 
owych obocznych dróg naczyniowych.

Możnaby jeszcze przytoczyć niezliczoną 
ilość wyrównań tego rodzaju z dziedziny cho
rób  serca i naczyń, gdzie źródło siły, drze
miące w tkankach mięśniowych ścianki naczy
nia, wyzyskiwane jest w ciągłym postępie, aż 
do wysokości dwa razy większej od pierwo
tnej. Lecz i przy innych organach wydrążo
nych, jak: żołądku, kiszkach, pęcherzu mo
czowym, liczymy także z niemniejszą ufnością 
na znaczny przybytek komórek ściankowych. 
Skoro u wrót wchodowych lub wychodowycli 
tych zbiorników jakikolwiek ścieśniający mo
ment grozi zachwianiem dalszego ruchu za
wartości płynnej, jak: blizny, narośle i t. p., 
możemy się spodziewać, źe przez zarówno 

! szybki, jak  znaczny rozrost pierścienia mię
śniowego, siły wypychające, ulegną wzmocnie
niu i lekarz tylko wyjątkowo na tęm się za
wiedzie.

Lecz także w stosunkach bardziej zawikla- 
nych przyrządu oddechowego, nienapróżno 
oczekujemy podobnego wyręczenia. Jeżeli 
część tkanki płucnej, drogą zapalnego zgęsz- 
czenia, lub jakiegobądź zniszczenia, przepada 
dla czynności oddechowej, wówczas powiększa
ją  się—przynajmniej u osobników niezupełnie 
jeszcze rozwiniętych—nietylko pozostałe czę
ści i z niemi cała powierzchnia oddechowa do 
znacznych rozmiarów, lecz cała klatka pier
siowa przystosowuje się. do tych nowych sto
sunków o tyle, o ile jej okolice zdrowe potę
żnie się rozszerzają. O przeszło połowę może 
przez to się podnieść pojemność jednej strony 
klatki piersiowej: zwrot, który głównie przy
czynia się do usunięcia, może na dziesiątki 
lat, szkody zagrażającej całemu krwiobiegowi, 
jakoteź ogólnej przemianie materyi.

Jeszcze bardziej zadziwiające są procesy 
wyrównywające, jakie się odbywają w prawdzi
wych gruczołach. Najjaśniej nam to poka
zuje narząd nieparzysty, wątroba, będąca 
nadto gruczołem, który nietylko m a niezmier
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nie ważne znaczenie w trawieniu, lecz jest 
także punktem środkowym krwiobiegu i ogól
nej przemiany materyi. Gdy połowa, a nawet 
trzy czwarte części jej substancyi przepadają, 
organizm umie sobie i tak  radzić bez zbyt sil
nego zachwiania. E eszta mianowicie odrazu 
bierze na siebie pracę podwójną albo potrój
ną w stosunku do zwykłej. Z  gotowością 
punktualną podejmuje się ona naprzód tego 
zadania, aż po upływie kilku dni, najwyżej 
tygodni, wznosi się, tak co do rozmiarów ze
wnętrznych, ja k  i siły wewnętrznej, na poziom 
stanu pierwotnego. Teraz dopiero uwolnić 
się ona może od ciężaru podwójnej pracy, 
którym każda pojedyncza komórka gruczoło
wa chwilowo obarczoną była i włożyć go na 
barki nowopowstałych pokoleń pierwiastków 
podobnych.

K tóż może po takich dowodach jeszcze 
wątpić o prawie niewyczerpanej sile kształtu
jącej tak  wybitnych nawet części składowych 
ciała naszego, jak  komórek gruczołowych.

Dowodów widocznych i namacalnych nawet 
dla profana dostarcza układ kostny. Nigdzie 
ścisłe, wzajemne oddziaływanie na siebie spo
czynku i ruchu tak  się nie rzuca w oczy, 
nigdzie wyrównanie powstałych anomalij, 
wymagane wprawdzie przez praw a statyki, 
lecz urzeczywistniające się tylko za pomocą 
nieograniczonej siły kształtującej, nie jes t tak  
dotykalne, ja k  na pozornie tylko niezdolnej 
do przeobrażeń tkance kostnej. T u wszystko 
je s t wewnętrzną zmianą, ciągłym ruchem.

Wspomnijmy tylko o przemianach wstecz
nych w callus i w układzie beleczkowym sub
stancyi korowej podłużnych kości, po niefo- 
remnein zrośnięciu wyleczonych złam ań, o we
wnętrznych przemieszczeniach, jakie nastę
pują w tkance kostnej kręgosłupa ludzi g a r
batych, nagle w innych uciążliwych w arun
kach umieszczonej. Najwyraźniej może to 
się uwydatnia w położeniach członków pod 
kątem, smutnych pozostałościach po zapale
niach stawów, szczególnie biodrowych. Tu 
podlegają mianowicie naprzód miednica, na
stępnie kręgosłup, w końcu cały tułów ja sk ra 
wej asy metry i, k tóra w danych okolicznościach 
jes t środkiem wyrównania bezwarunkowo naj
skuteczniejszym, acz zgoła nieładnym, dla 
przywrócenia choremu postawy pewnej i ru 
chów sprawnych. Z  tą  asym etryą i przez nią 
przetapiają się jakoby z gruntu  w najwe-
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wnętrzniejszem swojem wiązaniu staw biodro
wy, jako też udo i goleń; miejsce twardej 
tkanki kostnej zajmuje w wielu razach miękka 
tkanka rdzeniowa, podczas gdy ta  ostatnia 
przechodzi znów w substancyą twardą, acz 
luźną.

W szystkie te, choćby najróżnorodniejsze 
przejawy zdolności przystosowywania ustroju 
należy oznaczyć mianem pozytywnych o tyle, 
o ile tu  występuje jego zdolność twórcza. W i
dzimy wszakże, jak  częścią się otwierają 
ukryte źródła siły, częścią pojawiają się tkan
ki nowe, a nawet całe części narządów odno
wione przyłączają się do starych.

Lecz na tem jeszcze nie koniec.
Ciało nasze rozporządza obok tego niemniej 

cennym darem, który przeciwstawiać musimy 
zdolności rozważanej dotąd, jako negatywną 
siłę leczenia. Nie posiada ona bowiem zna
czenia twórczego, lecz tylko obronne i zapo
biegawcze.

W łasność ta , objawiająca się wyłącznie 
wobec pewnych chorób zakaźnych, polega na 
tem, że pewne gatunki zwierząt są niewrażli
we na zarazę niebezpieczną nawet dla blizko 
pokrewnych gatunków, że pośród tego samego 
gatunku pojedyncze konstytucye, pojedyńcze 
osobniki okazują się niewrażliwemi na zarazę.

Co do pierwszego przejawu należy tylko 
wspomnieć, że pomimo blizkiego obcowania 
ludu wiejskiego z bydłem, nie spostrzeżono 
jeszcze nigdy przeniesienia na ludzi epizootyi 
płucnej, księgosuszu i t. p., jakkolwiek choro
by te  są jaknaj zgubniej sze, przy najlżejszem 
nawet zetknięciu, dla trzód sąsiednich.

Człowiek jest więc niewrażliwym, odpornym 
na obie te choroby, gdy tymczasem nierzadko 
jak  wiadomo, nawiedzonym zostaje wągli
kiem, gruźlicą i t. p. przez obcowanie właśnie 
z owemi zwierzętami domoweini. Przeciwnie, 
nie je s t jeszcze znanem doświadczenie nie
wzruszone, według którego zwierzęta miałyby 
być dotknięte tyfusem brzusznym, choćby one 
pozostawały w jak  najbliższej styczności z lu
dźmi, chorymi na tyfus. Co większa, przy 
umyślnem i nazbyt obfitem wprowadzeniu do 
ciała najrozmaitszych zwierząt domowych za
razka tyfusu, nie udało się odtworzyć dobrze 
znanego obrazu objawów tyfusu. To samo 
powiedzieć można o cholerze azyatyckiej. 
Gdyż jakkolwiek podczas dawniejszych epi- 
demij tak  hojnie szafowano twierdzeniem, źe
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te lub owe zwierzęta domowe miały brać ży
wy udział w cierpieniach swoich panów, przy 
bliźszem wszakże badaniu okazywało się ono 
zawsze błędnem. Zwierzęta więc domowe 
i znacznie przeważająca ilość, być może, 
wszystkie inne zwierzęta, są odporne przeciw 
tyfusowi i cholerze azyatyckiej.

J a k  rozmaitą jest wrażliwość pomiędzy po- 
jedyńczemi, po części blizko pokrewnemi ga
tunkami zwierząt uczy nas najdowodniej kar- 
bunkuł (wąglik). Gdyż, kiedy konie, woły 
i owce, także i myszy, a nawet wróble już 
przez sam ślad zarazka chorobowego mogą 
gwałtownie zachorować, a nawet zginąć, to 
pewien rodzaj baranów algierskich, jakoteź 
myszy białe i żaby, mogą znieść największe 
jego ilości bez najmniejszego szwanku.

Ten fakt empiryczny oznaczamy mianem 
wrodzonej odporności przeciw zarazie.

W prawdzie przez tysiące lat uchodziła ona 
za zjawisko wybitnego znaczenia naukowego, 
gdyż dowodziła widocznie istnienia natural
nych środków obronnych drzemiących w orga
nizmie, które przez wkroczenie materyi za
kaźnej rozbudzają się i działać zaczynają. 
Wszelako uchodziła zarazem za zagadkę nie
rozwiązaną: gdzież bowiem szukać siedliska 
tego zjawiska życiowego, w leczniczych skut
kach swoich tak  szczególnego.

Jeżeli w naszych czasach badacze z wciąż 
wzrastającem natężeniem pracują nad docie
kaniem jego istoty i przyczyn, to w tem prze
konaniu, że wiążą się z niem także najdonio
ślejsze interesy praktyczne. W szakże spo
dziewać się możemy, źe jasny pogląd na p ra
wa odporności wskaże nam zarazem środki 
i drogi uzbrojenia ciała naszego w ten pożą
dany pancerz przeciw wszelkim możliwym nie
bezpieczeństwom, nadania mu sztucznie od
porności przeciw zarazom.

Lecz napotykamy nietylko odporność wro
dzoną, może ona również być nabytą w ciągu 
życia pojedyńczych osobników, przeciw choro
bom, na które organizm  sam przez się jest zu. 
pełnie wrażliwym. J e s t  to stare doświadcze
nie znane już Hipokratesowi, jak  widać wy
raźnie z słynnego opisu przez Tucydidesa za ' 
razy ateńskiej. „Im  bardziej,” mówi 011, 
„rozprzęgały się w czasie spustoszeń zarazy 
węzły porządku i rodziny tem więcej ci, któ
rzy chorobę już przebyli, opiekowali się cho
rymi i umierającymi, ponieważ znali ich cier

pienia i sami przeciw nim byli zabezpieczeni. 
Gdyż dwa razy nie dotknęła ona nikogo, 
a przynajmniej nie zabójczo.”

Podobnie jak  przeciw zarazie, możemy tak
że przyswoić sobie zdolność zabezpieczenia się 
przeciw ospie, tyfusowi i t. d.; co prawda tylko 
niebezpieczną drogą przebycia ich raz jeden. 
Wprawdzie przypuszczać należy, że tak  wro
dzony, jak  osięgnąć się dający tylko z wiel
kie m niebezpieczeństwem pancerz ochronny 
polega na tej samej własności zasadniczej na
szego ustroju, na zdolności jego niedopuszcza
nia rozmnażania się, albo przynajmniej roz
szerzania się wkraczających do niego czynni
ków choroby. I  odkąd wiemy, że zgubne dzia
łanie ostatnich, chorobotwórczych bakteryj 
polega głównie na wytwarzanych przez nie 
produktach przemiany materyi, ciałach biał
kowatych, po części w wysokim stopniu tru ją
cych, możemy odporność przeciw czynnikom 
niszczącym jaśniej określić: jestto zdolność, 
częścią przyniesiona przez nas na świat, czę
ścią później nabyta, ustroju naszego, pozba
wiania szkodliwości owych przez bakterye 
wytwarzanych toksalbuminów.

Rzecz jasna, że dla badania warunków 
i sił, sprowadzających tę niewrażliwość, albo— 
silniej się wyrażając—to wrogie działanie, naj
lepiej się nadają wypadki odporności nabytej. 
Wszyscy dziś zgadzają się na to, że są to pe
wne własności żyjącego związku komórkowe
go, które przeciwdziałają dalszemu rozwija
niu się zarodka choroby, jakkolwiek zobaczy
my zaraz, że pojedyncze części składowe ciała 
zachowują tę zdolność także przez pewien 
czas i po ustąpieniu ich z związku jego.

Odkąd uznano jako źródło zarazy, przynaj
mniej w chorobach większą część ludzi i wyż
sze zwierzęta nawiedzających, bakterye, naj
niższe organizmy komórkowe, nie jest to już 
pustą grą słów, ani podchwyconem przez 
oschłą książkową uczoność echem okrzyczane
go zdania Heraklita: „rodzicem wszystkich 
rzeczy jest wojna;” jest to coś więcej, niż do
wcipne porównanie, jeśli się mówi o walce po
między przyrodzonemi częściami zasadniczemi 
ciała zwierzęcego a wkraczaj ącerni z zewnątrz 
pasorzytami, o ścieraniu się komórek zwierzę
cych i roślinnych. Bezustanna walka o byt, 
jaka  wre wszędzie w niezmierzonej przy
rodzie, tu przedstawia się nam w ciasnym 
obrębie pojedyńczego ustroju, który dośćczę-
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sto jes t nietylko placem boju, lecz niestety, 
także wspólnym grobem obu walczących.

Jakiej zaś natury są owe własności, w arun
kujące odporność? gdzie jes t ich siedlisko 
i ich źródło, w jak i sposób działają? Ile py
tań, tyle zagadek! Lecz obecnie nie są już 
one tak  niedocieczone, ja k  przez setki lat 
przed erą  odkryć kochowskich!

Przez długi czas mniemano, że główne za
danie obrony napadniętego ciała przyjmowały 
na siebie wszystkie jego tkanki razem , jakby 
solidarnie. W  naczyniach włosowatych, jak  
i w niektórych komórkach stałych, występują 
na jaw  zjawiska, które prawie inaczej wytłu
maczyć się nie dają, tylko częścią jako obro
na, częścią jako wyrównanie i odnowienie. 
W szystkie te zabiegi i zmiany poglądów pręd
ko wszakże ustąpiły w ogólnej opinii na plan 
dalszy z chwilą, kiedy teorya fagocytów Mie
cznikowa wysunęła na pierwszy ogień walki 
białe ciałka krwi i różnorodne przejawy ży
ciowe od nich pochodzące.

Wypłoszone z naczyń jako towarzysze nie
odzowni miejscowego zapalenia, wywoływane
go przez najazd bakteryj, mogły one zrazu 
służyć do utworzenia na prędce wału ochron
nego dla nieuszkodzonego jeszcze obrębu 
tkankowego. N astępnie zdawały się być zu
pełnie przeznaezonemi do stawiania tamy, tak  
drogą mechaniczną, ja k  chemiczną, rozszerza
niu się bakteryj. Mechanicznie przez samo 
już ogólne ścieśnianie przestrzeni, a  więcej 
jeszcze przez zatykanie szczelin sokowych 
i odprowadzających naczyń chłonnych (limfa- 
tycznych). Tym sposobem bakterye niechy
bnie zgniecione zostają, a przynajmniej dalsze 
ich rozmnażanie powstrzymane. Chemicznie 
pi-zez to, źe one za pomocą przeważającego 
pochłaniania tlenu i innego m ateryału  odżyw
czego, niezbędnego do roślinnej przeróbki 
materyi, bądź dusząc, bądź głodem morząc ! 
napastników, podkopują dalsze istnienie sta- { 
rych pokoleń, uniemożliwiają wytwarzanie się J 
nowych.

Podczas gdy większa część badaczów uzna
je  te przejawy działalności leukocytów, niebę- 
dąc wprawdzie w równej zgodzie między sobą 
co do wpływu ich na odporność i leczenie, 
twierdzenie Miecznikowa, źe białe ciałka krwi i 
działają także zaczepnie i niszczą intruzów | 
swoją przeważającą siłą w prawidłowym po
jedynku, napotykało w ostatnim  czasie na co- |

raz silniejsze zarzuty. Niewątpliwie te  ko
mórki kurczliwe są w stanie na podobieństwo 
ameb, obumarłe cząstki ciała zwierzęcego, 
gruzy komórek wszelkiego rodzaju, przyjąć 
do wnętrza swego i odzyskać je  za pomocą 
naturalnego procesu trawienia dla żywej prze
róbki materyi: zupełnie tak  samo jak  niektóre 
gatunki owadów, szczególnie chrząszczów, 
które z tego powodu cenione są w wielkiem 
gospodarstwie przyrody, jako stróże porządku 
publicznego.

Ze zaś one zdolne są również i żywe osobni
ki bakteryj pokonywać, je s t to obecnie rzeczą 
powszechnie uznaną. Lecz właśnie badania 
wyczerpujące, tej stronie kwestyi poświęcone, 
wykazały, źe te  zjawiska fagocytarne są co 
prawda niezmiernie ciekawe, odkrywając nam 
zdumiewający widnokrąg świata przyciągali 
i odpychań chemicznych, walczących o lepsze 
w głębi tkanki zakażonej; że wspomnę tylko 
o odkrytych wskutek badań Pfeffera zjawi
skach chemotaxis.

Pomimo to wszystko, rozważając tę  kwe- 
styą bez uprzedzenia, trzeba przyznać, że 
teorya fagocytów bynajmniej nie wystar
cza, aby wytłumaczyć nią fakt odporności ca
łego ustroju, a tem mniej, aby w ciasnych g ra
nicach swoich stanowić mogła probierz warto
ści ogólnej.

Całemu temu aktowi wydalania i wcielania 
można raczej przyznać doniosłość warunko
wą. P az  dla tego, że mianowicie bynajmniej 
nie przeciw wszystkim, lecz tylko przeciw pe
wnym szczególnym gatunkom bakteryj, roz
wija on działalność swoję w znaczniejszych 
rozmiarach, a powtóre, nawet pomiędzy owe- 
mi drobnoustrojami, które rzeczywiście zosta
ją  z drogi usunięte, albo uśmiercone, ilość 
zniszczonych osobników jest zbyt małozna- 
czna, aby można było oprzeć na tem  tak  po
tężne zjawisko jak  odporność.

Natom iast w ostatnim czasie badania, w któ
rych wrocławski instytut hygieniczny b ra ł nie
pośledni udział, skierowały uwagę na zupełnie 
nowy czynnik, którego umiejętne zuźytkowy- 
wanie, jeśli wszystkie oznaki nie mylą, otwie
ra  najcenniejsze widoki sztuce leczenia. 
Owe badania pouczają nas, że w żarłoczności 
wędrujących leukocytów, w samej krwi, tkwi 
w nierównie wyższym stopniu, aniżeli w dzia
łalności naczyń krwionośnych, ta  zdolność po
zbawiania pewnych chorobotwórczych bakte-
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ryj ich szkodliwości, bądź bezpośrednio, bądź 
w ich produktach przemiany materyi.

Jeśli słowo Mefistofelesa: „krew jest sokiem 
osobliwym” znalazło juź w fizyologii potwier
dzenie coraz bardziej zdumiewające, to spra
wdziło się ono teraz także w nieprzewidzianej 
mierze w tej najrdzenniejszej kwestyi życia 
chorego ustroju, nawiedzanego przez... rzeszę 
okrzyczaną,

K tóra , strumieniem po przestworzu się roz
lewając,

N a  człowieka niebezpieczeństw tysiące
Z  wszystkich sprowadza krańców.
K rew  i to nietyle jej części składowe 

ukształtowane, ile raczej sama plazma, posia
da wobec całego szeregu najgorszych gatun
ków bakteryj, jak  bakteryj tężca, wąglika, 
dyfterytu, cudowną zdolność osłabiania ich 
energii życiowej, a tem samem zupełnego po
wstrzymywania dalszego ich rozmnażania się, 
lub niedopuszczania przekroczenia wysokości 
nieszkodliwej. Dalej zdolną jes t ona całkiem 
je  zabijać i poddawać potężnym prawom, któ
rym obumierające ciała obce podlegają, gdzie
kolwiek się pojawiają w naszem wnętrzu.

T a niszcząca i tem samem ochraniająca 
siła krwi sięga wobec wymienionych drobno
ustrojów tak  daleko, źe zdolną jest nietylko 
obdarzyć odpornością osobnika już zarażonego, 
lecz jeszcze rozwijać tę samą działalność 
u wielu innych, zupełnie zdrowych. Jakkol
wiek wcielana do coraz nowych, jeszcze wra
żliwych zwierząt, nadto w ilościach zadziwia
jąco małych, okazuje ona tę  samą zdolność 
uczynienia organizmu odpornym.

Następstwem tych osięgniętych na zwierzę
tach doświadczeń musiało być to, źe krew, 
mianowicie jej plazmę, niebawem poczytywać 
zaczęto za oś własnej, naszemu ustrojowi wro
dzonej siły leczniczej. "Wnet wzrosła otucha, 
źe się powiedzie sztucznie imunizowaną plaz
m ą ludzi zarażonych ochraniać zagrożonych 
zdrowych -— od zabezpieczania osobników 
wznieść się do zabezpieczania gatunku. Co 
większa, taka surowica lecznicza z którego
kolwiek miejsca powierzchni ciała naszego 
w bardzo małych dawkach zaszczepiona, jeśli 
tylko niezapóźno—oddziaływa nawet na juź 
istniejące zakażenie jeszcze tak  silnie, źe za
grażające objawy chorobowe choć niezupeł
nie usunięte, to jednak znacznie zostają zła
godzone.

Zasada szczepienia ochronnego przeciw 
ospie wskutek zbawiennego odkrycia Jennera— 
wprawdzie czysto empirycznego—do leczni
ctwa wprowadzona przez Pasteura i .Roberta 
Kocha na podstawach naukowych ugrunto
wana i coraz gruntowniej uzupełniana, weszła 
przez to juź dziś na szersze tory. Nietylko 
zapewnionem jej zostało niedawno jeszcze le
dwie przewidywane rozszerzenie, o ile liczba 
podlegających jej wpływom chorób powię
kszyła się i przypuszczalnie jeszcze bardziej 
się powiększy, lecz przedewszystkiem osięgnię- 
to jej pogłębienie. Gdyż te nowoczesne sub- 
stancye szczepienia ochronnego mogą działać 
zarówno zapobiegawczo jak  leczyć.

Zapewne, po tych mozolnych, bynajmniej 
jeszcze niezakończonych pracach nad zwie
rzęciem, doświadczeniom poddawanem, po- 
trzebnem jeszcze jest bardzo staranne, zgoła 
nieuprzedzone, badanie nad chorym człowie
kiem: zadanie, które doba obecna dopiero 
podjęła, najbliższa przyszłość dalej rozwinie 
i do rozstrzygnięcia tej kwestyi doprowadzi.

Atoli już dziś powiedzieć możemy: nowy 
kierunek jest otwarty, prawdziwa droga wy
tknięta do dawno upragnionego celu medycy
ny uczynienia szczepienia ochronnego ogól- 
nem, coraz dalej sięgaj ącem zabezpieczeniem 
od zarazy.

Niewątpliwie cel ten kiedyś osięgnięty zo
stanie i z nim nowe świadectwo dla prawdy 
wiekuistej, że sztuka leczenia zdobyć może 
powodzenie zupełne li tylko pospołu z siłami 
i prawami natury, we wnętrzu samego ciała 
działającemi, jako „ministra naturae.” 

Przełożył M. Goldbaum.

Wiadomości bibliograficzne.
— sst. Silvanus P. Thompson, Die dynamoele- 

ktrisclien Maschinen. Przełożył na niem. z IV wy
dania angielskiego C. Grrawinkel. Część pierwsza 
z 279 rycinami i 12 wielkiemi tablicami str. 392. 
Halla 1893.

Autor uwzględnił w nowem wydaniu tego wy
bornego podręcznika badania ostatnich czasów, 
zarówno w dziedzinie teoryi jak  i praktyki, oświe
tlając całość właściwym sobie jasnym i przekony-
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wojącym wykładem. Po wstępie w rozdziale I 
znajdujemy tu w rozdziale 2 historyą maszyn dy- 
namoelektrycznych doprowadzoną, aż do r. 1891 
włącznie, opatrzoną licznemi odsyłaczami do dzieł 
źródłowych. Następuje w rozdziale 3 charakte
rystyka przebiegu fizycznego zachodzącego w dy
namo, w 4 i 5 działań i przeciwdziałali i odpo
wiednich skutków mechanicznych w zbroi. Sta
rannie opracowane rozdziały G i 7 zawierają pra
wa magnetyzmu, własności magnetyczne żelaza 
i obwód magnetyczny. Dalej idzie opis rozmai
tych postaci elektromagnesów, elementarnie wyło
żona teorya maszyn dynamoelektrycznych i stosu
jące się do nich krzywe charakterystyczne. Ma
szyny s'ateczne, opis rodzajów nawinięć wraz z ich 
teoryą, wreszcie szczegóły konstrukcyjne zbroi, 
kolektory, oraz szkic ogólny elementów wchodzą
cych w skład generatora zajmują 6 ostatnich roz
działów dzieła. Niemając możności porównać 
książki mniejszej z oryginałem angielskim, pod
nieść jednakże musimy zupełnie wyraźną staran
ność przekładu niemieckiego.

KRONIKA NAUKOWA.

-— sic. Migotanie gwiazd. Badaniem miaigotan 
czyli iskrzenia się gwiazd zajmuje się p. Dufour 
od r. 1853, przyczem ze wszystkich dotąd propo
nowanych metod za najlepszą uznał obserwacyą 
okiem nieuzbrojonem, a różne stopnie migotania 
gwiazd oznaczał liczbami od 0 , czyli zupełnego 
braku tego zjawiska, do 10 jako maximum. Po
znał on, że w jednakich zresztą warunkach gwia
zdy czerwone migocą mniej aniżeli białe, natęże
nie zaś migotania jest proporcyonalne do iloczy
nu, jaki otrzymujemy, jeżeli refrakcyą astronomi
czną dla wysokości, w jakiej gwiazda przypada, 
pomnożymy przez grubość warstwy powietrza, 
przebieżoną przez rozpatrywany promień światła. 
Oprócz jednak różnicy barw zachodzi jeszcze pe
wna rozmaitość między gwiazdami, która może 
od właściwej ich natury zależy. Na górach migo
tanie jest słabsze aniżeli na równinach.

Warunkiem jest koniecznym tego zjawiska, by 
przedmiot ukazywał się obserwatorowi pod kątem 
bardzo małym; dlatego to gwiazdy stałe, które 
przedstawiają się nam jako punkty, iskrzą się da
leko silniej aniżeli planety, występujące jako kół
ka. Merkury i Wenus migocą tylko, gdy przed
stawiają się w postaci wązkich sierpów, ale i Jo
wisz nawet iskrzy się, jeżeli znajdzie się blizko 
poziomu a zjawisko migotania w ogólności ze 
znacznem występuje natężeniem.

Co do przyczyny migotania podziela p. Dufour 
pogląd Araga, który je  uważa za objaw in+erfe-

rencyi, wywoływany przez ruchy zachodzące 
w atmosferze. Według tego możnaby rozumieć, 
dlaczego gwiazdy czerwone, które wysyłają fale 
świetlne znaczniejszej długości, iskrzą się słabiej 
lub rzadziej, ruchy bowiem powietrza, któreby 
wywoływały zjawiska interferencyi, muszą być sil
niejsze, aniżeli dla gwiazd białych, wysyłających 
fale krótsze. Montigny, również gorliwy obser
wator tego zjawiska, przypisuje mu inną przyczy
nę, uważa je  bowiem za nas+ępstwo rozszczepiania, 
silniejsze więc migotanie gwiazd białych przypi
suje temu, że światło białe wydaje przez rozszcze
pienie więcej barw, aniżeli światło gwiazd czerwo
nych i w ogólności barwnych. Rozstrzygnąć w tej 
kwestyi mogłaby obserwacya gwiazd niebieskich, 
według Dufoura powinnyby migotać silniej, we
dług Montignyego słabiej. Związek między mi
gotaniem gwiazd a stanem pogody jest bardzo za
wiły, p. Dufour wywnioskować mógł tylko, że mi
gotanie słabe zapowiada niepogodę; częs‘o jednak 
jest i silne migotanie zwiastunem zakłóceń atmo
sferycznych, w ogólności więc wyraźne, średnie 
migotanie daje największe prawdopodobieństwo 
pogody. I pod tym wszakże względem jest Du
four w sprzeczności z Montignym, który słabe 
migotanie właśnie za zapowiedź pogody uważa, 
meteorologia więc praktyczna nie może do pro
gnoz swych z obserwacyi zjawiska tego korzystać.

Naturw. Rundschan.

—  sk. Teorya samogłosek i fonograf. Według 
teoryi Helmholtza, jak  wiadomo, samogłoska ka
żda cechuje się pewnym oznaczonym tonem, po
wstającym przez rezonans w jamie ust, która dla 
każdej samogłoski odpowiednią przybiera postać. 
Teorya ta ma wprawdzie przeciwników, którzy 
stateczności tonów cechujących nie przyjmują, li
czne wszakże dowody dają jej coraz pełniejsze 
potwierdzenie.

Nowe w przedmiocie tym doświadczenia prze
prowadzili obecnie w Ameryce pp. C. R. Cross 
i G. V. Wendell, posługując się fonografem Edi
sona nowej konstrukcyi. Na fonografie tym tony 
wypisują się na wosku, w obrót zaś wprawia się 
on, nie ręcznie, ale za pomocą motora elektryczne
go, co dozwala prędkość obrotu dowolnie zmie
niać, obraną zaś prędkość statecznie utrzymywać. 
Jeżeli więc wymawiamy obok lejka fonografu pe
wną samogłoskę, gdy walec obraca się z oznaczo
ną szybkością, a następnie, przy odtwarzaniu tej 
samogłoski, nadajemy walcowi szybkość odmien
ną, to, jeżeli teorya Helmholtza jest słuszną, sa
mogłoska zamieniać się musi w inną, wraz z szyb
kością obrotu bowiem zmienia się i ton j ej cechu-
j%°y-

Doświadczenie potwierdziło ten wniosek, zaró
wno bowiem przy przyspieszaniu jak i przy zwal
nianiu obrotu samogłoska każda zamieniała się 
w inne, przechodząc przytem przez pośrednie, nie
wyraźnie określone dźwięki. Przy wymowie an
gielska samogłoska o, w miarę coraz szybszego 
obrotu, przeszła w samogłoski o, ou, a, a , i.
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Autorowie zamierzają badania podobne przepro
wadzić i ze spółgłoskami, aby poznać, jakim ule
gają, przeobrażeniom przy zmianie wysokości to
nów. Praca ta mieści się w sprawozdaniach aka
demii amerykańskiej sztuk i nauk.

—  sk. Zmiany płaszczyzny poziomu. Obser- 
wacye przeprowadzone w r. 1889 w Potsdamie 
i w Wilhelmshayen z wahadłem poziomem wyka
zały, że płaszczyzna pozioma ulega drobnym ale 
ciągłym zmianom. Aby poznać, o ile objaw ten 
powszechnym jest na ziemi, akademia nauk w Ber
linie wysłała obserwatora do Teneryfy, a zesta
wienie dostrzeżeń w miejscach tak między sobą 
oddalonych, jak  Berlin i Teneryfa, doprowadziły 
do wniosku, że pod wpływem przyciągania księ
życa powierzchnia lądu podnosi się i opada, jak 
ocean podczas przypływu. Obszerność tych ko
łysań jest oczywiście nader drobna, wahadło je 
dnak poziome dozwala ujmować je bardzo wy
raźnie.

Kierunek pionu okazuje także zakłócenie pe- 
ryodyczne w ciągu doby; o godzinie 9 rano od
chylony jest najbardziej ku zachodowi, a od tej 
chwili z szybkością wzrastającą porusza się ku 
wschodowi aż do god. 4 po południu, poczem ru
chem opóźnionym wraca do położenia pierwotne
go. Ruch ten zależy prawdopodobnie od promie
niowania słonecznego, działającego na powierz
chnię ziemi, obserwacye prowadzone w kopalniach 
rozjaśniłyby może ten objaw.

Inną jeszcze kategoryą ruchów poziomu przy
pisać należy oddalonym trzęsieniom ziemi. Dnia 
17 kwietnia 1889 r. dostrzeżono w Potsdamie 
i w Wilhelmshayen silne zakłócenie, w 64 minut 
po trzęsieniu ziemi, które miało miejsce w Tokio. 
Trzęsienie w Azyi środkowej d. 11 lipca 1889 r., 
podobnie jak  i trzęsienie w Patras 25 sierpnia te
goż roku, zakłóciły również wahadło. Zdaje się, 
że zwykłym falom wstrząśnień towarzyszą i fale 
dłuższe; z dostrzeżeń dokonanych w Potsdamie 
11 lutego 1889 r. obliczono, że fale miały 1080 
kilometrów długości, a wysokość około 82 mili
metrów.

Revue Scient.

ROZMAITOŚCI.

—  sst. Oświetlenie elektryczne na przylądku 
Dobrej Nadziei. System prądu statecznego o 5 
przewodnikach stosowany z powodzeniem w Pary
żu, Wiedniu, Królewcu i innych miastach, znajdzie 
wkrótce zastosowanie i na południowej kończynie 
Afryki, w Kapsztadzie. Miasto to po zapewnie
niu sobie 5 milionowej pożyczki w Londynie, po

stanowiło przejść do oświetlenia elektrycznego, 
i w tym celu zaprosiło do współubiegania się kilka 
towarzystw elektrotechnicznych. Projektów było 
kilka, z nich jedne opierały się na prądzie prze
miennym, inne na słatecznym, ostatecznie utrzy
mał się projekt towarzystwa Siemens i Halske, 
polegający na użyciu prądu statecznego o 5 prze
wodnikach. Za źródło siły dla stacyi centralnej 
służyć będzie siła strumienia Tessina na górze 
Stołowej w odległości 7 km od miasta. Stąd woda 
przez system rur pozwalających zużytkować 400 ni 
spadku wodnego dostawać się będzie do stacyi 
turbin obracających 2 maszyny stateczne firmy 
rzeczonej o biegunach wewnętrznych, których uży
cie dzisiaj się coraz bardziej rozpowszechnia. 
Stąd dopiero prąd dostawać się będzie do stacyi 
akumulatorów o 2 km dalej położonej, gdzie będą 
się znajdowały przyrządy regulujące i skąd prąd 
przez sieć przewodników dochodzić będzie do 
głównych punktów miasta. Cała sieć główna wy
konana będzie pod ziemią, druty podrzędne sieci 
będą nagie i umieszczone na wysokich słupach że
laznych sprowadzonych z Londynu. Całość urzą
dzenia obliczona jest tymczasem na 6 00 0  lamp, 
z których 400 żarowych na 25 i 35 świec norm., 
tudzież 30 łukowych oświetlać będą ulice; termin 
oddania stacyi do użytku publicznego oznaczony 
został na grudzień roku przyszłego.

—  sst. Kolej elektryczna we Lwowie. W Ele-
ktrot. Zt. znajdujemy wiadomość, zresztą zupeł
nie prawdziwą, że miasto Lwów upoważniło firmę 
Siemens i Halske do wybudowania kolei elektry
cznej, której jedna część od dworca kolei do miej
sca wystawy przyszłorocznej, powinna być wygo
towana już d. 25 maja 1894 r., gdy druga prze
tnie w całej długości przedmieście Łyczakowskie 
1 sierpnia t. r. Do 1 sierpnia 1896 przedsię
biorstwo będzie pod zarządem towarzystwa, po
czem miasto albo obejmie kolej na własną rękę 
albo utworzy konsoreyum oparte na udziałach. 
Sprawa oświetlenia elektrycznego, które przez 
dłuższy czas było energicznie propagowane, na 
teraz została zaniechana.

—  tr. Ofiary wybuchu wulkanicznego. Z po
wodu wybuchu wulkanu Azuma-Fuji w Japonii, 
udali się z polecenia ministra rolnictwa, inżynie
rowie Miura i Niszyjama dla zbadania góry, 
w której utworzyły się nowe kratery, by ocenić 
niebezpieczeństwo, jakiego można było jeszcze 
oczekiwać. Gdy na górę tę wchodzili, dnia 7 czer
wca r. b., nastąpił nowy wybuch, a grad kamieni 
rozpalonych pokrył górę. Uderzeni nagle, inży
nierowie nie mogli się cofnąć, a towarzysze ich, 
po próżnych usiłowaniach ocalenia nieszczęśli
wych, sami musieli się ucieczką ratować. Naza
jutrz dopiero, gdy spadek kamieni nieco się 
zmniejszył, można było sprowadzić ich zwłoki. 
Pogrzeb tych ofiar obowiązku i nauki odbył się 
z należnemi pamięci ich honorami.

Cosmos.
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—  tr. Lód naturalny i sztuczny. W  praco
wni pisma lekarskiego „The Lancet” w Londynie, 
poddano rozbiorowi kilka próbek lodu, wziętych 
z różnych restauracyj. Lód otrzymuje stolica 
Anglii głównie z Norwegii, w jednej tylko restau- 
racyi lód b}7ł sztuczny, ten też tylko ostatni wydał 
rezultaty obojętne pod względem chemicznym, 
a zupełnie zadawalające z punktu widzenia bakte- 
ryologicznego; wszystek zaś lód naturalny okazał 
się nieodpowiednim a nawet szkodliwym, bądź co 
do składu swego chemicznego, bądź też co do za
wartości bakteryj. W ogólności wydaje się rzeczą 
niewątpliwą, że lód dodawany do napojów winien 
być koniecznie otrzymywanym z wody dystylowa- 
nej lub sterylizowanej.

—  tr. Potężna latarnia morska, wzniesiona 
obecnie na przylądku de la Hese w pobliżu Ha- 
wru, rzuca światło dorównywające 2 1/ 2 milionom 
płomieni Carcela, o 1 */2 zatem miliona przeszło 
więcej, aniżeli najpotężniejsza z istniejących po
przednio latarń. Rezultat ten osiągnięto nietylko 
przez nadanie światłu elektrycznemu dostateczne

go natężenia, ale i przez ulepszenie konstrukcyi 
soczewek. Ogień ten mógłby być widzianym z od
ległości przechodzącej już doniosłość geograficzną, 
potężniejsze zatem jeszcze latarnie będą już zby
teczne.

— tr. Telefony między odległemi punktami co
raz się bardziej rozpowszechniają. Państwowy 
urząd pocztowy w Niemczech, jak  donosi „Ele- 
ktrotechnische Zeitsclirift” zaprowadzić ma wkrót
ce komunikacyą telefoniczną między Berlinem 
a Gdańskiem, oraz między Berlinem a Frankfur
tem. Druga z tych linij obejmować ma cztery 
druty bronzowe o średnicy 4 milimetrów, z któ
rych dwa obsługiwać mają zarazem miasta pośre
dnie—Nordhausen, Kassel, Giessen i Marburg. 
Odległości te wszakże czynią zaledwie trzecią 
część długości amerykańskiej linii telefonicznej 
między New-Yorkiem a Chicago.

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 23 do 29 sierpnia 1893 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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K ierunek w iatru 
Szybkość w  metrach 

na sekundę

Suma

opadu
U w a g i .

7 r. l p .  | 9 w. 7 r. 1 P- 9 w. Najw. Najn.

23 s. 5o,2 51,1 51,8 24,6 27,7 22,4 28,2 21,0 51 W 5,W ’ ,Cisza _

24 C. 49,6 46,2 46,9 19,4 29,1 19,9 29,1 19,0 61 SW 3,SW»,SWl o,3 #zrana, potem® do 3p. m.
25 P. 47,9 46,2 4 1,3 18,2 18,5 13,7 21,6 13,5 63 \ y 5 \yi-2,W9 5,1 ,/ z przerwami; 9  kilkakrot.
26 s. 46,7 46,2 45,4 13,5 17,0 12,3 18,3 11,8 73 W»,W7,SWS 4,5 •  w  nocy i w dzień z przer.
27 N. 45,2 45,5 46,3 11,8 16,1 13,0 17,2 10,3 74 W ’ ,W3,W5 0,1 #drobny rano; l 30— 3 15,
28 P. 46,7 47,7 49,7 12,7 16,5 13,9 16,8 11,2 74 W 3,W 3,W3 3,5 od rana® z przerwami.
29 w. 51,1 50,4 50,0 io,9 17,8 14,4 19.2 9,2 74 W 5,W 5,W5 0,8 4 a. m.— 5 p. m. ®  drobny.

Średnia 48,0 16,9 67 14,3

T R E Ś Ć .  Najświeższe poszukiwania duńskie w Grenlandyi, z Karola Rabota, tłum. J. Sadow
ska. —  O niektórych roślinach komosowatych (Chenopodiaceae), przez A. Ś. —  Emil Ponfick. O istocie 
choroby i drogach leczenia. (Mowa, miana przy objęciu rektoratu w Uniwersytecie wrocławskim w d. 
15 października 1892), przełożył M. Gołdbaum. —  Wiadomości bibliograficzne. —  Kronika nauko

wa. —  Rozmaifości. —  Buletyn meteorologiczny.

Wydawca A. Ślósarski. Redaktor Br. Znatowicz.

$03B0JieH0 Uenaypoio. BapuiaBa, 20 Ap.rycTa 1893 r. Warszawa. Druk Emila Skiwskiego.
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POŚWIĘCONY NAUKOM PRZYRODNICZYM,

Proste doświadczenia naukowe.
Warstwa oliwy na powierzchni wody.

Do długiego ju ż  szeregu doświadczeń ty 
czących się włoskowatości i napięcia po
wierzchniowego cieczy, jak ie  przytoczy
liśmy w piśmie naszein, dołączamy obecnie 
doświadczenie wykonane przez p. O ber-

prowadzając tedy w ten sposób przez ko
ryto prąd  wody, dozwalamy mu przez pe
wien czas przelewać się przez brzeg B, a to 
w celu nadania powierzchni wody dosta
tecznej czystości. Po przerwaniu przepły
wu powierzchnia wody tworzy menisk wy
pukły, utrzym ywany ciśnieniem wierzchniej

becka, profesora uniw ersytetu w Greifswal- 
dzie, które w sposób prosty uwidocznia 
działanie oliwy na powierzchnię wody.

K orytko, mające około 2 m etrów długo
ści, wskazane na załączonej rycinie, którego 
jed n a  ze ścian poprzecznych B jest nieco 
niższą od innych, napełniane być może wo
dą za pośrednictwem rury, dochodzącej do 
otworu w dolnej części ściany A. Prze-

jej błonki, czyli raczej działaniem  je j n a 
pięcia powierzchniowego. W tedy rozsypu
jem y po wodzie szczyptę kw iatu siarkowego 
i dotykam y powierzchni je j w pobliżu B 
drutem  metalowym bardzo cienkim, zanu
rzonym  poprzednio w oliwie. Po dotknię
ciu tem dostrzegam y natychmiast, że kwiat 
siarkowy porusza się ku B i zanim jeszcze 
warstw a oliwy staje się widoczną, woda za
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czyna wypływać. Pochodzi to stąd, że n a
pięcie powierzchniowe oliwy je s t prawie 
dwa razy słabsze aniżeli wody, gdy więc 
woda traci swobodną swą powierzchnię, 
błona powierzchniowa oliwy niniejszą ilość 
wzniesionej cieczy utrzym ać może. O liwa 
wszakże, pozostając na pow ierzchni, spływa 
wraz z wodą i kw iatem  siarkowym, po
wierzchnia wody znów się oczyszcza, tak, 
że doświadczenie to kilkakrotnie powtórzyć 
można.

P rof. O berbeck przeprow adził też do
świadczenia na m orzu w celu oznaczenia 
grubości w arstew ki oliwy, rozpościerającej 
się na wodzie. W  tym  celu wypuszczano 
z łódki żaglowej wązki strum ień oliwy, a po 
wyczerpaniu oznaczonej ilości wracano 
wstecz i okrążano obszar przez oliwę zaję
ty. Doświadczenia te wykonane były na 
m orzu Baltyckiem; błona staw ała się tak  
cienką, że charakterystyczne barw y błon 
cienkich, szybko nikły, a obecność oliwy 
poznać można było jedyn ie z uspakajania 
się powierzchni morza. Z kilku podobnych 
prób dało się ocenić, że pow ierzchnia po
k ry ta  jednym  litrem  oliwy wynosiła średnio 
19000 m etrów kw adratow ych, skąd w ypły
wa, że grubość w arstw y oliw y czyniła około 
'Aoooo m ilim etra. Na zew nątrz obwodu, 
w obrębie którego fale były widocznie 
uśmierzone, znajdow ała się niewątpliw ie 
jeszcze błonka oliwy cieńsza, średnia zatem 
grubość błony, pokryw ającej ten obręb w e
wnętrzny, była zapewne znacznie jeszcze 
mniejszą, lizeczywiście też inne doświad
czenia wykazały błony oliwy daleko cień
sze, w doświadczeniach Sohnckego najcień
sza w arstw a oliwy okazała się rów ną 111, 
a oleju rzepakow ego 93 m ilionowym  m ili
m etra, znacznie zaś jeszcze m niejszą g ru 
bość otrzym ał lord R ayleigh, bo zaledwie 
1,6 m ilionowych m ilim etra (ob. W szech
świat z r. 1890, str. 573 i 655).

& K.

Objawy astronomiczne
we wrześniu.

Słońce przechodzi przez gw iazdozbiór 
P an n y , z gw iazd zatem  zwierzyńcowych 
wczesnym  wieczorem zachodzi W aga, gdy 
współcześnie nad poziom  wschodni w ynu
rza się Baran, znajdujące się zaś między 
niemi inne gwiazdy zw ierzyńcowe N iedź
wiadek, Strzelec, Koziorożec, W odnik  i R y
by, zajm ują pas w pobliżu poziom u połu
dniowego. Tuż obok zenitu , na  drodze 
mlecznej, k tó ra  od północo-w schodu na po

łudnie względem zenitu ciągnie się ku  po- 
łudnio-zachodowi, rozpościera krzyż swój 
Łabędź, a poniżej niego mieści się Delfin 
i O rzeł z A tairem . W stronie zachodniej 
zenitu  rozlewa swe światło' niebieskawe 
W ega L iry, a poniżej niej ku zachodowi 
błyszczą lconstelacye H erkulesa, K orony 
i W olarza z czerwonym A rkturem , który 
przypada ju ż  nad poziomem zachodnim, na 
północ względem  Wagi. Pom iędzy H e r
kulesem  a drogą mleczną, powyżej W agi 
i Niedźwiadka, rozkładają się W ąż i Wę- 
żownik. Na północy otacza Niedźwiedzicę 
m ałą długi gwiazdozbiór Smoka, gdy N iedź
wiedzica wielka przypada na północo-za- 
chodzie a Woźnica i Perseusz na północo- 
wschodzie. Od Perseusza idąc w kierunku 
drogi mlecznej ku  zenitowi napotykam y 
Kasyopeę i Cefeusza, na wschód zaś wzglę
dem tych gwiazdozbiorów, powyżej Barana 
i Ryb, rozległą przestrzeń nieba zajm uje 
A ndrom eda z Pegazem.

M erkury w idzialny je s t w początkach 
miesiąca jak o  gwiazda poranna, wschodząc
0 godzinę wcześniej aniżeli słońce; wkrótce 
jednak  zbliża się do niego i staje się niewi
dzialnym .— W enus jest gw iazdą wieczorną
1 zachodzi w godzinę po słońcu. — Mars 
przypada dnia 4 września w połączeniu ze 
słońcem, wschodzi więc i zachodzi z niem 
razem  i je s t niewidzialny. —  Jowisz w po
czątku miesiąca wschodzi około godziny 9, 
w końcu około 8 i świeci przez noc całą, 
Satu rn  natom iast zachodzi coraz wcześniej 
po zachodzie słońca i je s t niewidzialny.

D ruga kw adra księżyca przypada d. 3, 
nów d. 10, p ierw sza kw adra d. 18, a pełnia 
dnia 25.

D nia 22 września o godzinie 8 wieczorem 
słońce, w drodze swej ku południowi, p rze
chodzi przez rów nik, co stanowi dla naszej 
półkuli północnej koniec lata astronomicz
nego. W końcu miesiąca zboczenie połu
dniowe słońca wynosi ju ż  przeszło dwa 
stopnie.

Drobne wiadomości.

Droga żelazna na lodzie. Kom unikacya 
między obu brzegam i rzeki św. W aw rzyńca 
pod M ontrćal ma miejsce zapomocą mostu 
Y ictoria, zbudow anego przez towarzystwo 
„G rand  trunk ra ilro ad ”. Ponieważ jestto  

jed y n y  most na znacznej przestrzeni k raju , 
korzystać z niego m uszą w szystkie koleje 
żelazne, przebiegające przez rzekę, za co 
jed n ak  uiszczają znaczną opłatę od każdego 
wagonu i od liczby podróżnych. A by więc 
opłaty tej uniknąć, przynajm niej podczas
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zimy, tow arzystw o „Sud-Est ra ilroad” za
prowadziło drogę żelazną na lodzie. Za 
podstawę drogi służą, belki o przecięciu 
prostokątnem  (0 ,30X 0,25  m etra), ułożone 
w kierunku do drogi prostopadłym , w odle
głości około 2,15 m etra jed n a  od drugiej; 
na tym podkładzie z belek poprzecznych 
opierają się belki takicłiże wymiarów, uło
żone w k ierunku  do nich prostopadłym , 
a na tych dopiero mieszczą się przecznice, 
do których ju ż  w zwykły sposób przym o
cowane są szyny, przypadające w wysokości 
około 75 centym etrów  ponad powierzchnią 
lodu. Mieszczą się one więc jak b y  na k ra 
cie, której odstępy w ypełniają się lodem, 
a lód ten przez polanie wodą przechodzi 
w zbitą masę. Cała długość drogi wynosi 
3200 metrów, pomiędzy Hochelaga a Lon- 
gueil. Pod tą szerokością geograficzną 
grubość lodu na rzece rzadko jes t mniejsza 
nad 40 centymetrów, droga ma więc za
pewnione dostateczne bezpieczeństwo. Za 
nastąpieniem  odwilży m ateryał drogi usu
wa się i przechowuje na zimę następną; 
oszczędność w ten sposób zyskana sowicie 
opłaca wydatki na osobliwą tę budowę po
niesione. (La naturę).

Egzekucya elektryczna. Dzienniki am ery
kańskie podają opis niedawno wykonanej 
egzekucyi zapomocą prądu galwanicznego, 
k tóry  przekonywa jasno, ja k  barbarzyń
skim je s t taki sposób wykonywania kary 
śmierci. Podczas egzekucyi mianowicie 
w więzieniu w A uburn  (w stanie Nowego 
Y orku), z powodu przypadku, jakiem u ule
gła instalacya elektryczna, niemożna było 
skazańca wystawić na  drugie uderzenie 
bezzwłocznie po pierwszem, trzeba więc 
było jęczącego przenieść na łóżko i zadać 
mu dozę morfiny, zanim  po naprawieniu 
uszkodzenia można go było przeprowadzić 
znów na fatalne krzesło, gdzie prąd  m a
szyny elektro - dynamicznej, k tó ra  zasila 
oświetlenie m iasta, dobił wreszcie nieszczę
śliwego.

Koń W okularach. K orespondent pewien 
pism a londyńskiego „The O ptician” dono
si, że przekonawszy się o krótkowzroczno
ści swego konia, polecił optykowi sfabry
kować dla niego odpowiednie okulary. 
Zwierzę z początku było oszołomione, szyb
ko jed n ak  do szkieł swych nawykło, a ile
kroć mu je  właściciel w kładał, okazywało 
w yraźne uradow anie. D ziennik ten dodaje, 
że krótkowzroczność je s t rozpowszechnioną 
śród koni, co zapewne pochodzi stąd, że 
znaczną część życia przepędzają w s ta j
niach, m ając przed  sobą ścianę w odległości 
k ilku zaledwie decymetrów. P rzez ogra
niczenie więc takie doniosłości obszaru wi- i
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dzenia wywoływać możnaby doświadczal
nie krótkowzroczność.

Niedźwiedź dotknięty albinizmem schwytany 
został na wyspie Yezo, a ofiarowany ce
sarzowi japońskiem u, umieszczony został 
w ogrodzie zoologicznym w Tokio. Jestto  
zwierzę zupełnie białe z oczyma czerwo- 
nemi. Japończycy nadają takim  zw ierzę
tom białym znaczenie przesądne, uważając 
je  za pomyślną wróżbę dla monarchy i k ra 
ju . Czasy panow ania cesarzaTIaruszy przed 
stu laty  nazwane zostały „okresem bażanta 
białego,” taki bowiem ptak  ujęty został za 
czasów tego władcy.

Dyamenty w meteorytach. Skoro niewąt
pliw ie wykazaną została obecność dyamen- 
tów w żelazie meteorycznem z Canon- 
Diabło, ciekawą je s t rzeczą rozpatrzeć, o ile 
węgiel krystaliczny występuje i w innych 
aerolitach. Niedawno tedy otrzym ał pan 
M oissan trzy odłam ki słynnej bryły żela
za met.eorycznego, znalezionej w Ovifak 
w Grenlandyi, a poddawszy je  rozbiorowi, 
w ykrył w jednym  z nich szafir, a we 
wszystkich trzech węgiel amorficzny i g ra 
fit, w żadnym wszakże nie napotkał dya- 
m entu ani czarnego, ani przezroczystego. 
(Comptes rendus).

Oczyszczanie cukru prądem elektrycznym.
Nowojorski „Electrical W orld” podaje 
sposób oczyszczania cukru zapomocą p rą 
du elektrycznego, przepuszczanego między 
elektrodam i cynkowemi przez gorący sy
rop. P rąd  powoduje ścięcie się ciał b iał
kowatych, k tóre wszystkie inne substancye 
zatrzym ują w zawieszeniu; osad zawiera 
znaczną ilość tlenniku cynku, powstającego 
przez utlenianie elektrodo w, w pozostałym 
wszakże roztworze cukru nie znajdują się 
zgoła ślady cynku.

Kauczuk z terpentyny. P. Tiden w ykazał, 
że olejek terpentynow y zawiera izopren, 
jeden  z produktów  dystylacyi kauczuku, 
a substancya ta, trak tow ana silnemi kw asa
mi, zamienia się w sprężyste ciało stałe. Toż 
samo dostrzegł i Bouchardat, a pismo „Oil 
and colourm an” tw ierdzi, że substancya ta 
je s t kauczukiem  czystym. J a k  kauczuk na
tu ralny  tak też i ten produkt sztuczny sk ła
da się z dwu części, niejednakowo roz
puszczalnych w benzynie i siarku węgla; 
z siarką łączy się w tychże warunkach, co 
i kauczuk naturalny , wydając masę sprę
żystą. O dkrycie to mieć może ważne za
stosowanie praktyczne.

W SZECH ŚW IAT.
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p a i i ę t t o  mmmm,
tom  1X1X1, za rok  XB0S,

w  tych dniach wyszedł z druku w objętości przeszło 30 arkuszy druku z X V I tablicam i rysunków 
litograficznych i  drzeworytami w tekście Tom X I I  zawiera:

w Dziale I. Meteorologia i Hidrografia:
Spostrzeżenia meteorologiczne za rok 1891.
Spostrzeżenia fenologiczne za rok 1891.
J . Słowikowskiego, Charakterystyka W isły.

w Dziale II. Geologia z Chemią:
E . Znatowicza, Rozbiory ziem i ornej.

w Dziale III. Botanika i Zoologia:
K . Lapczyńskiego, Z asiągi ro ślin  dennokwiatowych (dokończenie).
K. Łapczyńskiego, Z  powiatu Trockiego do Szczawnicy.
F . Błońskiego, Przyczynek do flory krajow ej.
F . Kw iecińskiego, Spis mchów i  paprotników z okolic Hańska.
B. E ich le ra, Materyały do flory wodorostów.
A. Zalewskiego, R ośliny z okolic Tykocina.
M. Tw ardow skiej, Przyczynek florystyczny.
L. F . H ild a, M ateryały do fauny chrząszczów podolskich.

w Dziale IV (Antropologia).
A. Zalewskiego, K ilk a  wiadom ości z dziedziny starożytnictwa.

Cena tomu X I I  w prenum eracie rs. 5, a z przesyłką rs. 5 kop. 50; cena księgarska rs. 7 kop. 50. Prenu- 
m eratorowie tego tomu, składający opłatę w  redakcyi (Krakowskie-Przedmieście N r. 66), m ają prawo do 

nabyw ania kompletu 11-stu wydanych dotychczas tomów za rs. 33.

W ydane z zapomogi K asy imienia Mianowskiego

Z A S A D Y  F I Z Y K I
p r Z ez

§ m  m m m s
profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, b. profesora Szkoły Politechnicznej.

Tom pierwszy, str. X , 469. Warszawa 1892.
TREŚĆ: W stęp.—Ruch.— Zasady dynamiki.—Ciężkość.—Momenty.—Statyka.—Pomiary.— 
Energia.— Grawitacya.—Odkształcenia.—W łasności ciał stałych, cieczy i gazów.—Ruch fa

lowy.—A kustyka.—D rgania ciał sprężystych.
D o  n a b y c ia  w e  w s z y s tk ic h  k s ię g a rn ia c h . C e n a  2  rs .

Zaproszen ie  do  p rzedp ła ty  na i  bbb  i i  ■ ■ r  •  .
Jriok 4 3 -c i.

ZIEMIANIN, tygodnik  rolniczo-przem ysłowy, wychodzi co sobota w Poznaniu, w formie 
wielkiego 1—1 ‘/2 arkusza d ruku , często z rycinami.

Pismo to poświęcone sprawom  ekonomicznym wiejskim, wszelkim gałęziom rolnictwa 
i przem ysłu rolniczego oraz hodowli inw entarza żywego. Do koła współpracowników 
należą najlepsze siły z naszych praktycznych i naukowo wykształconych gospodarzy i pi
sarzy rolniczych.

ZIEMIANINA zapisywać można na pocztach K rólestw a i Cesarstwa, gdzie posiada debit 
pocztowy, albo też w Składzie głównym  na K rólestw o i Cesarstwo w K sięgarni Maurycego 
Orgelbranda w  W arszaw ie, K rakow skie-Przedm ieście, naprzeciw ko posągu K opernika.— 
Najlepiej zapisywać ZIEMIANINA w prost w R edakcyi w  Poznaniu, Plac Teatru Nr 4  r; w jak im  to 
razie odbiera się pismo pod opaską regularn ie.

P renum erata  rocznie w P oznaniu  w R edakcyi włącznie z przesyłką rs. 7, półrocznie 
rs. 3  kop. 5 0 .— Cena rocznie w W arszaw ie w K sięgarni M aurycego O rgelbranda rs. 6, pół
rocznie rs. 3 .— Z przesyłką na prowincyą. rocznie rs. 7 kop. 2 0 , półrocznie rs. 3  kop. 60 .

Redakcya ZIEMIANINA w  Poznaniu, Plac Teatru Ap» 4  r.

/Jo3bojicho I^eH3ypoio. BapuiaBa, 20 AfirycTa 1893 r. Warszawa. Druk Emila Skiwskiego.


