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O ELEKTRYCZNEM

PRZENOSZENIU ENERGII.
1 .

Zadanie mechaniki stosowanej polega na 
tem, aby energii, nagromadzonej w naturze, 
nadać za pomocą odpowiednich urządzeń for
mę użyteczną. Energii strumienia górskiego 
nadajemy formę użyteczną, jeżeli zmuszamy 
go do poruszania koła wodnego, które znowu 
wprawia w ruch kamienie młyńskie. Tak 
samo energia, nagromadzona w węglu ka
miennym, staje się użyteczną, kiedy węgiel, 
spalony pod kotłem, wprawia w ruch tłoki 
maszyny, ta  zaś porusza warsztaty tkackie.

W  wielu razach energia musi być nietylko 
przekształconą, ale i przeniesioną, aby mogła 
się stać użyteczną. Zdarza się to wtedy, gdy 
ostateczne jej zużytkowanie odbywa się zdała 
od miejsca, gdzie pierwotnie występuje.

Energia potoku górskiego nie dałaby się 
często zużytkować do obracania maszyn fa

brycznych nad samem jego łożyskiem, gdyż 
z powodu niedostępności miejsca trudną była
by dostawa surowych materyałów i wywóz 
wyrobów. S taje się to moźliwem dopiero 
wtedy, gdy za pomocą odpowiednich urządzeń 
uda się przenieść tę  energią w dolinę, posia
dającą dogodne środki komunikacyi.

Trzy były dawniej sposoby przenoszenia 
energii, a mianowicie transmisya linowa, wo
dna i powietrzna.

Transmisya linowa urządza się w sposób 
następujący. Dajmy na to, źe mamy przeno
sić enei*gią z miejsca A  do B. W  tym celu 
ustawiamy w obudwu tych miejscach szajby 
i łączymy je  liną drucianą bez końca. M otor 
w A  obraca jednę z tych szajb, ruch jej za 
pośrednictwem liny udziela się szajbie dru
giej , ta  zaś za pomocą odpowiedniego mecha
nizmu porusza maszyny robocze.

Jeżeli odległość A B  jest zbyt wielką, w ta 
kim razie pomiędzy punktami temi ustawiają 
się szajby pośrednie. Tak więc szajba w A  
obraca za pomocą liny bez końca pierwszą 
pośrednią, ta  w takiż sposób obraca drugą 
pośrednią i t. d., aż wreszcie ostatnia pośre
dnia obraca szajbę w B, od której ruch prze
chodzi na maszyny robocze. Odległość mię-
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dzy dwoma szajbami wynosi zwykle niewię- 
cej nad 100 metrów.

Użycie transmisyi linowej jes t bardzo ogra
niczone ze względu na to, że da się ona zasto
sować tylko na niewielkich odległościach. 
W  większości wypadków, gdzie zastosowaną 
została, odległość A  B nie przechodzi 800 me
trów.

Transmisya wodna polega na zasadzie na
stępującej: M otor w A  porusza pompę, która 
wpycha wodę w rurę, prowadzącą aż do B. 
W skutek tego w B  otrzymujemy pewną ilość 
wody na sekundę pod pewnem ciśnieniem, co 
przedstawia pewną ilość energii, której można 
nadać formę użyteczną za pomocą stosownego 
motoru, ja k  np. koła wodnego, turbiny i t. d.

Ja sn ą  je s t rzeczą, że ilość przesyłanej w ten 
sposób energii będzie tem większą, im więcej 
wody na sekundę otrzymuje B, a  tak ie  im 
woda ta  większe wywiera ciśnienie na jedno
stkę powierzchni. T ak  więc za pomocą je 
dnej i tej samej ilości wody na sekundę może
my w ciągu tegoż samego czasu przenosić 
różne ilości energii, byleby tylko ciśnienie by
ło odpowiednio dobrane, a także za pomocą 
jednego i tegoż samego ciśnienia można prze
nosić najrozmaitsze ilości energii, gdy ilość 
wody się odpowiednio zmienia.

Z a  przykład transmisyi Wodnej mogą słu
żyć zwykłe wodociągi miejskie. Dość jes t 
połączyć ru rę  wodociągową z jakim ś motorem 
wodnym np. z turbiną, aby woda wprowadza
ła  w ruch motor, który zaprządz można do 
pracy użytecznej. W  wypadku tym energia 
motorów pompujących wodę na głównej sta
cyi wodociągowej przenosi się za pośrednic
twem kolumny wodnej w rurze wodociągowej 
na odległą turbinę.

Takie użycie wody miejskiej znajduje czę
ste zastosowanie w tych miastach, gdzie sta- 
cye wodociągów są  w posiadaniu tanich źró
deł energii, ja k  np. spadków wody. Szcze
gólniej w przemyśle drobnym m ałe turbiny 
o poziomej osi i motory tłokowe wodne odda
ją  tam  ważne usługi.

Transm isya powietrzna jest w zasadzie po
dobną do wodnej. Kolum na powietrza za
w arta w rurze odgrywa tu  tęź sam ą rolę, co 
tam  kolumna wody, pompa powietrzna czyli 
kompresor odpowiada pompie wodnej, motor 
pneumatyczny motorowi wodnemu. Transm i
sya powietrzna posiada znaczną wyższość nad

dwoma poprzedniemi sposobami przenosze
nia energii, przypadło teź jej w nowożytnym 
przemyśle bardzo doniosłe znaczenie.

Tunele, które w setkach miejsc przecinają 
dzisiaj góry europejskie, stanowią jedno 
z najwspanialszych dzieł- bieżącego stulecia. 
Żłobi je  dynamit i powietrze. W  skale, 
w którą się zagłębia tunel, wiercą się głębo
kie otwory na przyjęcie ładunków dynamito
wych. W ierci je  specyalna maszyna, którą 
porusza motor pneumatyczny; otrzymuje on 
ścieśnione powietrze za pośrednictwem rury 
od kompresora, ustawionego u wylotu tunelu 
i poruszanego przez motor parowy lub wo
dny. Sciśnione powietrze, wykonawszy pra
cę w motorze pneumatycznym, wychodzi na- 
zewnątrz, oczyszczając atmosferę zepsutą dy
mem pochodni, oddechem pracujących i wy
buchami dynamitu. Bez tej wentylacyi :praca 
w dłuższej cokolwiek galeryi tunelowej była
by niemożliwą.

Przenoszenie energii za pomocą ściśnione- 
go powietrza znalazło i inne ciekawe zastoso
wania, jak  np. w zegarach pneumatycznych 
i pocztach rurowych; wspomnę tu  jeszcze 
o zastosowaniu najnowszem, które od la t kil
ku szczególniej zwraca na siebie uwagę te
chników i przemysłowców.

Je s t  to tak  zwany system Poppa przenosze
nia energii, zastosowany w kilku większych 
miastach, jak  np. w Paryżu, Birmingham, 
Hali. Całość urządzenia transmisyi powietrz
nej, według systemu Poppa, jest podobną do 
wodociągów, lub urządzeń gazowych miej
skich. Mamy tu  stacyą główną, n a  której 
wielkie maszyny parowe (w Paryżu o sile 
1Ó000 koni razem) poruszają kompresory, 
te zaś pompują powietrze pod ciśnieniem 6— 
8 atmosfer do sieci rur, rozbiegaj ącej się po 
mieście. Fabryka, która chce zaprenumero
wać sobie energią, ustawia u siebie motor 
pneumatyczny i łączy go z siecią miejską. 
Sciśnione powietrze, zanim dopłynie do moto
ru, przepływa naprzód przez przyrząd podo
bny do gazometru lub wodomierza, notujący 
automatycznie zużytą ilość. M otor pneuma
tyczny używany w systemie Poppa jest zupeł
nie podobny do zwykłej maszyny parowej, 
a nawet w niektórych wypadkach stosowano 
w tym celu już istniejące maszyny. K to  zna 
mechanizm maszyny parowej, dla tego możli
wość takiej zmiany będzie rzeczą oczywistą.
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Chcę"zwróció jeszcze uwagę na jedno cie
kawe zjawisko, występujące w motorach 
pneumatycznych. Sciśrdone powietrze, wyko
nywaj ąc pracę w cylindrze motoru, traci swe 
wysokie ciśnienie i w miarę tego odpowiednio ') 
się rozszerza; a tem peratura jego obniża się 
tak  silnie, że część pary wodnej w niem za
wartej skrapla się i zamarza. Lód zatkałby 
w krótkim czasie wszystkie kanały maszyny, 
i, aby temu zapobiedz, powietrze wchodzące 
dó cylindra ogrzewa się za pomocą Specyalnie 
w tym celu urządzonych pieców. Przeciwni
cy transmisyi powietrznej uważają powyższą 
okoliczność za wielką wadę systemu, zwolen
nicy jednak uważają niedogodność tę za ma- 
łoznacżącą, twierdzą natomiast, źe śeiśnione 
powietrze rozprowadzone po mieście może 
znaleźć liczne zastosowania właśnie wskutek 
owej ochładzającej własności jak  np. do ochła
dzania mieszkań w skwarne dnie letnie, do 
konserwowania zapasów żywności, i t. d.

Nie wiem, czy rozpowszechni się to ostatnie 
zastosowanie, w każdym jednak razie w kli
macie naszym przez większą część roku zimne 
powietrze sprawiłoby każdemu znacznie mniej 
przyjemności, niż ciepłe.

I I .

W  nowszych czasach do trzech wyżej opi
sanych rodzajów przenoszenia energii przybył 
czwarty, który wogóle jest tańszy i dogodniej
szy niż tam te, i daje się często zastosować do 
rozwiązania takich zagadnień technicznych, 
gdzie żaden z trzech innych z samej natury 
rzeczy nie dałby się użyć. Je s t to transmisya 
elektryczna. M a ona pewne podobieństwo do 
transmisyi wodnej i powietrznej. W  miejscu

') Rozszerzenie powietrza nie odbywa się tu 
według prawa Mariotta, które orzeka, że p. Y = C , 
gdzie p oznacza ciśnienie, Y objętość, C wielkość 
stałą,. Prawo to stosuje się tylko do tych wypad
ków, w których temperatura gazu pozostaje nie
zmienną. Kiedy warunek ten nie jest spełniony, 
wtedy gaz podlega innemu prawu, które wypo
wiada się w równaniu (p. V)K =C ; wartość wy- j 
kładnika K zależy od zmiany temperatury i od 
natury gazu. Dla powietrza, jeżeli rozszerzenie 
odbywa się adiabatycznie, t. j .  jeżeli nie dodaje
my i nie odejmujemy ciepła od gazu (jak jest 
w opisywanym wypadku) K = l ,4 1 .

A  jakikolwiek motor porusza maszynę, wy
twarzającą prąd elektryczny, prąd ten za po
mocą drutów przenosi się do B, gdzie, prze
pływając przez motor elektryczny, wprawia 
go w ruch, a wraz z nim odpowiednie maszy
ny robocze. Maszyna elektryczna w A  jest 
tu analogiczną do pompy w transmisyi wo
dnej, druty do rury wodociągowej, zaś motor 
elektryczny do wodnego. Tak więc transm i
sya elektryczna składa się z maszyny elektry
cznej, przewodników i motoru elektrycznego. 
Przypatrzm y się kolejno każdej z tych części, 
zaczynając od maszyny. Nie chodzi tu  przy- 
tein o szczegółową znajomość jej konstrukcyi, 
lecz o jasne zdawanie sobie sprawy ze zjawisk, 
jakie w niej zachodzą.

Jeżeli zbliżymy do magnesu kawałek żela
za, to magnes będzie działał na żelazo z pe
wną siłą, popychającą je w kierunku magne
su. Jeżeli oddalamy żelazo, to siła przycią
gania będzie się zmniejszała i na pewnej od
ległości stanie się nieskończenie małą; to zna
czy, źe tu  już magnes na żelazo nie działa. 
Przestrzeń, otaczająca magnes, w której je 
szcze siła przyciągania występuje, zowie się 
polem magnetycznem. Mówimy o polu ma- 
gnetycznem, że jest silne lub słabe, zależnie 
od tego, czy żelazo w niem umieszczone pod
lega silnemu lub słabemu działaniu.

Wprowadźmy w pole magnetyczne jakikol
wiek przewodnik elektryczny np. kawałek 
drutu  miedzianego. Siła magnetyczna nie 
będzie nań oddziaływać wcale, chociażby pole 
było bardzo silnem; jeżeli jednak w przewod
niku istnieje prąd elektryczny, wtedy magnes 
będzie go przyciągał lub odpychał. Znając 
kierunek prądu i położenie przewodnika w po
lu magnetycznem, z góry można przewidzieć, 
czy nastąpi przyciąganie, czy też odpychanie, 
t. j. inoźna oznaczyć kierunek siły. Nie jest 
to jednak ważnem w roztrząsanej tu ta j kwe- 
styi, należy tylko pamiętać, źe kierunek siły 
zmieni się na wręcz odwrotny, jeżeli zmieni 
się kierunek prądu lub też, jeżeli magnes 
obróci się w ten sposób, źe biegun północny 
zajmie miejsce południowego i naodwrót.

Przypuśćmy teraz, że jakiś przewodnik ele
ktryczny, dajmy na to kawałek drutu, porusza 
się w polu magnetycznem. W  takim razie 
siła magnetyczna będzie działała na każdą 
jego cząsteczkę, usiłując rozdzielić elektrycz
ności róźnoimienne, w niej zawarte i wprawić



756 WSZECH S WIAT. N r 48-

je  w ruch, to znaczy, usiłując wytworzyć prąd 
elektryczny. Siła, jak ą  wywiera w tym razie 

"pole magnetyczne na elektryczność drutu, zo
wie się siłą elektro wzbudzającą. Natężenie 
jej jest tem  większe:

1) im silniejsze jest pole magnetyczne,
2) im dłuższy jest drut, i
3) im szybszy jes t ruch jego.
Takie działanie pola magnetycznego na 

poruszający się wśród niego przewodnik zowie 
się indukcyą.

Jeżeli przewodnik jest zamknięty, to elek
tryczność istotnie będzie się poruszała. Przez 
jakiekolwiek przecięcie dru tu  przepływać bę
dzie tem więcej elektryczności (czyli według 
utartego wyrażenia prąd będzie tem sil
niejszy):

1) im większa je s t siła elektro wzbudzająca i
2) im mniejszy opór napotyka ten ruch 

elektryczności w samym przewodniku.
Tylko co wymieniona zależność pomiędzy 

natężeniem prądu, siłą elektrowzbudzającą 
i oporem przewodnika zowie się prawem 
Ohma. M a ono niezmiernie ważne znaczenie 
tak  dla teoryi elektryczności, jak  i dla jej za
stosowań.

Opór elektryczny d ru tu  zależy od trzech 
okoliczności:

1) od natury  przewodnika,
2) od grubości drutu, i
3) od jego długości.
Aby mieć przewodnik o małym oporze, należy 

brać d ru t miedziany, gdyż miedź je s t po sre
brze najlepszym ze znanych przewodników, 
prócz tego d ru t powinien być gruby i krótki.

Aby uwidocznić działanie różnych czynni
ków, którego wynikiem je s t prąd elektryczny 
o pewnem natężeniu, przytaczam następujące 
schematyczne zestawienie zasad powyższych.

Natężenie prądu w przewodniku wzrasta, 
jeżeli:
siła elektro wzbudzająca opór maleje, t. j . jeżeli: 
wzrasta, t. j . jeżeli natę- grubość przewodnika 
żenie pola magnetyczne- wrasta, 
go wzrasta, długość jego maleje.

długość przewodnika 
wrasta,
szybkość ruchu przewo
dnika wrasta

T ak więc, jako  rezultat wyżej opisanego 
Zestawienia, otrzymujemy wśród pola magne
tycznego przewodnik, po którym przepływa 
prąd  elektryczny. P rą d  ten trwa, dopóki

trwa ruch przewodnika. Wspomnieliśmy już 
wyżej, źe przewodnik taki będzie podlegał 
działaniu pola, a mianowicie, że magnes bę
dzie go przyciągał lub odpychał zależnie od 
kierunku prądu.

Widzimy więc, źe teraz na masę przewod
nika działają dwie siły, a mianowicie:

1) siła, pod wpływem której on się poru
sza, i

2) siła, jaką  na przewodnik wywiera ma
gnes.

Kierunek pierwszej uważajmy jako stały; 
wtedy druga jest skierowana albo tak, że 
działanie jej dodaje się do pierwszej, t. j . że 
przyspiesza ona ruch przewodnika, albo też 
kierunek jej jes t wręcz odwrotny, a wtedy re
zultatem jej działania będzie opóźnienie ruchu 
przewodnika. Łatwo pojąć, źe tylko te dwa 
wypadki są możliwe, nawet nieposiadając ja 
snego wyobrażenia o kształcie przewodnika 
i o jego ruchu. K tóry z nich ma miejsce, za
leży to od kierunku prądu.

W yobraźmy sobie np., że siła magnetyczna 
przyspiesza ruch przewodnika i że w pewnej 
chwili kierunek prądu się zmienił; w takim 
razie siła magnetyczna zmieni się też na od
wrotną i będzie już teraz powstrzymywać 
przewodnik.

W  rzeczywistości z tych dwu pomyślanych 
przez nas przypadków, możliwym jest tylko 
drugi, a więc prąd indukcyjny zawsze ma taki 
kierunek, źe siła magnetyczna powstrzymuje 
ruch przewodnika.

Reguła ta, wyrażająca zależność pomiędzy 
kierunkiem prądu z jednej strony, a położe
niem przewodnika w polu magnetycznem i kie
runkiem ruchu jego z drugiej, zowie się p ra
wem Lenza. Zrozumienie jego jest niezbęd- 
nem do wytworzenia sobie jasnego pojęcia 
o działaniu maszyn elektrycznych.

T ak  więc, poruszając przewodnik w polu 
magnetycznem, musimy przezwyciężać opór 
siły magnetycznej, a więc musimy wykonywać 
pracę. W  zamian za to otrzymujemy w prze
wodniku" prąd  elektryczny, przedstawiający 
pewną ilość energii, równą zużytej przez nas 
pracy. Część tej energii zamienia się zawsze 
na energią cieplikową, gdyż prąd  zawsze 
ogrzewa przewodnik, po którym przepływa, 
reszta zaś może być zamienioną na inną for
mę energii, np. energią światła, ruchu i t. d.
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Prawo Lenza można okazać w następują- 
cem, prostem doświadczeniu.

Pasek miedziany A , zawieszony na dwit 
nitkach w punkcie P  (fig. 1), przedstawia zwy
czajne wahadło. Jeżeli wyprowadzimy go 
z położenia równowagi, a następnie wypuści
my z ręki, to będzie się on wahał czas jakiś, 
dopóki nie zużytkuje energii, jakąśmy mu na
dali, na przezwyciężenie tarcia w P  i oporu 
powietrza. Inaczej przedstawia się to zjawi
sko, jeżeli pasek będzie się poruszał w polu 
magnetycznem, wytworzonem np. przez dwa 
magnesy, zwrócone do siebie przeciwnemi bie-

; P

Fig. 1.

gunami N  i S. W  takim razie wahania pa
ska będą się szybko zmniejszały i ustaną zu
pełnie. Jeżeli magnesy są dość silne, to pa
sek, doszedłszy do położenia równowagi, ra 
ptownie zatrzym a się, jak  gdyby wbiegł w ja 
kiś gęsty płyn. Jeżeli poruszamy pasek ręką, 
to czujemy wyraźny opór. Zjawisko to tłu 
maczy się tem, że w masie miedzi wskutek 
ruchu powstają prądy indukcyjne, posiadają
ce taki kierunek, źe siła magnetyczna usiłuje 
powstrzymać ruch paska. Energia, jaką  na
dajemy paskowi, wyprowadzając go z położe
nia równowagi, zamienia się na energią p rą
du, wskutek czego ruch ustaje.

(C. d. nast.).
Zygmunt Straszewicz.

P R Z Y R O D N I K  NA  P A M P A S A C H
'w edłua de ty a iic jn ij

(Revue Scientifique z r. 1893, semestr I, Nr 7).

N a południe i na zachód od Buenos-Ayres 
i L a  P laty rozciąga się jednostajna równina, 
prawie ciągła, k tóra dochodzi aż do rzek P a 
rana i Kolorado i której Kiczuasi nadali na
zwę Pampa, co m a znaczyć „przestrzeń od
kry ta.”

Pam pa, której europejczycy nadają zwykle 
miano pampasów, aż do niedawnego czasu 
była zupełnie pustą i niezamieszkałą. Kolonie 
tam  nie dosięgały jeszcze, a krajowcy indya- 
nie, nie zachęcali wcale do ich zakładania. 
Skutkiem jednakże wyprawy wojennej z r. 
1879, rzeczy się całkiem zmieniły i olbrzymia 
przestrzeń stała  się odtąd przystępną dla ko
lonistów i obcokrajowców. W  ciągu lat kilku 
większe dokonały się tam  zmiany, aniżeli po
przednio przez ciąg kilku wieków i odtąd ko
lonie mogły dowolnie i bezpiecznie zająć 
przestrzeń, tysiące mil kwadratowych wyno-

Pampasy często wilgotne, wszędzie w ni- 
zkich miejscach są pokryte gęstym kobiercem 
różnych roślin zielnych. Drzew niema wcale, 
dlaczego niewiadomo. Darwin przypuszczał, 
że gwałtowny Pampero, wiatr południowo- 
zachodni, przeszkadza wzrostowi roślinności 
drzewiastej, ale to przypuszczenie nie może 
się ostać wobec faktu, źe Eucalyptus, wprowa
dzony tam z Australii, doskonale się hoduje. 
Wysokie zioła czynią widnokręg bardzo ogra
niczonym, a falistości gruntu są rzadkością.

Pomiędzy roślinami główne miejsce trzyma 
Gynerium argenteum, zwane traw ą lub trzci
ną pampasową (ob. fig. 1), rosnące kępami 
gęstemi i blizko siebie położonemi, które nie 
dopuszczają innych roślin do swego sąsiedz
twa, przygłuszając je  i niszcząc. N a prze
strzeniach, na których jeszcze Gynerium się 
nie rozwielmoźniło, widać zaledwie kilka ro
ślin, wogóle flora jes t bardzo uboga. Fauna 
również nie jest obfitą. W  tych warunkach 
zdawałoby się, źe tam  nic niema, coby mogło
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budzić zajęcie przyrodnika. Tymczasem rzecz 
się ma przeciwnie, jak  o tem świadczy praca 
p. W . H . Hudson (The N aturalist in L a  P la
ta), k tóra przekonywa, że nawet tam , gdzie 
pozornie życie jes t bardzo mało urozmaicone 
i niezbyt obfite, bystre oko przyrodnika umie 
wynaleźć fakty zajmujące, które umiejętnie 
zestawione pozwalają wyciągnąć ważne wnio
ski ogólne.

F auna pampasów jest dość uboga, jak  po
wiedzieliśmy, spotyka się tam  bowiem bardzo 
mało zwierząt ssących i z wyjątkiem jednego 
tylko, niema gatunków, które byłyby właści
we zupełnie tej okolicy.

szukać pożywienia na stałym lądzie. Dziś 
jes t on coraz rzadszym. Kojpu nieco mniej
szy od bobra właściwego, od którego różni 
się ogonem okrągłym, grubym i włosistym; 
żyje param i w norach nad brzegami rzek 
i jezior. Dostarcza rozpowszechnionych fu
te r ciemno-brunatnych, w handlu niewłaściwie 
„m ałpami” nazywanych.

Cavia australis, podobna do świnki morskiej 
zwyczajnej; Cavia cobaya, pochodząca z Ame
ryki południowej; Ctenomys magellanica 
i wreszcie Yiscacha (Lagostomuś trićhoda- 
ctylus).

Z  pomiędzy zwierząt mięsożernych wymię

Fig. 1. Na przodzie kilka osobników „Mara” czyli zająca patagońskiego (Dolickotis patagonića), dalej 
na’lewo strusie amerykańskie (Rhea), na prawo zaś kępa trawy pampasowej (Gynerium argenteum).

Ze zwierząt szczurowatych spotykamy tu 
taj zająca patagońskiego (fig. 1). Dolichotis 
patagonića W ag. zwanego „M ara.” Je s t to 
piękne zwierzę, postacią przypomina zająca, 
od którego różni się uszami krótszemi, ukła
dem zębów przednich czyli siekaczów i wielko
ścią. Ciało m a z wierzchu żółto-brunatne, 
na tyle ciemne, od spodu białawe. Trzym a 
się w norach podziemnych, w dość licznych 
towarzystwach i jest bardzo płochliwy.

Je s t  tam  jeszcze Myopotamus coypus 
Geoffr., bobroszczur, czyli K ojpu (fig. 2), nie
gdyś bardzo obfity w tam tych okolicach, tak  
dalece, że był zmuszony opuszczać wody, 
będące naturalnem  jego zamieszkaniem, by

nimy jag u ara  i punę, lisa A zara, Canis juba- 
tus, bardzo rzadki gatunek i śmierdziela 
(Mephitis) czyli skunksa.

Z  przeżuwających mieszka tam  tylko jeden 
gatunek, co jest bardzo mało na przestrzeń, 
k tóra żywi bez trudu 80 milionów koni, wo
łów i baranów.

Zwierzęciem do pewnego stopnia najbar
dziej charakteryzuj ącem pampasy, chociaż 
spotykanem i po za niemi jest Yiscacha, wi- 
skacza (Lagostomus trichodactylus, Brooks) 
(fig. 3). Posiada ciało krótkie, głowę dużą 
i zaokrągloną, ogon znacznie krótszy od ciała, 
dość puszysty, uszy stojące. "\Yogóle ciało 
niezgrabne, pokryte szerścią miękką, na
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grzbiecie ciem nobrunatną, od spodu jaśniej
szą. D orasta do 50 cm  długości. Ogon sam 
18 cm długi. Żyje towarzysko, po dwadzie
ścia do trzydziestu osobników razem, jak  
bóbr, w osadach utworzonych z podziemnych 
korytarzów, sąsiadujących ze sobą, których 
wejścia są bardzo do siebie zbliżone.

Osadę taką łatwo poznać po wzniesieniu 
czyli kopcu, powstałym z ziemi wyrzuconej 
z korytarzów i po przestrzeni ogołoconej z ziół 
wysokich. Zwierzę wytrzebiło roślinność 
(zioła) i trzyma się zawsze w tej okolicy, 
w blizkości swego mieszkania, żywiąc się 
drobnemi trawkami i wogóle roślinami, które

| nią, żeby dać początek nowej osadzie, oddala 
się nieznacznie, najwyżej na odległość 40—50 
metrów od kolonii i zaczyna kopać, z czego 
się pokazuje, że kolonie tych zwierząt odoso
bnione wcale nie istnieją. K to  spotka jednę,' 
w pobliżu znajdzie napewno ich więcej. Sa
motnie żyje zwierzę czas jakiś, kilka miesięcy 
niekiedy, następnie przychodzi do niego dru
gi osobnik zwykle odmiennej płci i po pewnym 
czasie wzrasta nowa kolonia. Ciekawą jest 
rzeczą, źe młode, zamiast odłączać się od sta
rych i zakładać nowe kolonie, zostają przy 
rodzicach, kopią sobie w blizkiem sąsiedztwie 
nory, a po śmierci rodziców zajmują ich mie-

Fig. 2. Bobroszezur (Myopotamus coypus).

rosną około jego mieszkania. Eojaźliwe, bez
bronne, stanowią łup dla wszystkich zwierząt 
drapieżnych na pampasach. Osady te noszą 
nazwę kołonij wiskaczy. W  każdej kolonii 
znajduje się od 4 do 30 jam, które się otwie
ra ją  głębiej i prowadzą do okrągłych prze
strzeni, połączonych z innemi galeryami, po
ziomo lub łukowato zgiętemi. W  jakimkol
wiek kierunku idziemy na pampasach, nie
można ujść 500 metrów, żeby nie spotkać ta 
kiej kolonii wiskaczy, a w niektórych nawet 
punktach można ich widzieć 100 na raz.

Wiskacze są towarzyskie, rozmnażają się 
powolnie. Skoro które z tych zwierząt, a zwy
kle czyni to samiec, postanowi opuścić kolo-

szkanie. Czas istnienia kolonii wiskaczy nie 
jest dokładnie określony, zwykle jedno poko
lenie następuje po drugiem, tak  źe nory nie 
są nigdy opuszczane, tylko dzieci zajmują 
miejsce rodziców nieżyjących.

Niesame jednak wiskacze są mieszkańca
mi siedzib przez siebie założonych; jeśli czło
wiek prowadzi wszędzie za sobą lubo nie
chętnie cały szereg pasorzytów, wiskacze 
m ają także swoich klijentów. Są między ni
mi dwa ptaki: Geositta cunicularia, która so
bie tworzy małe galerye w ziemi spulchnionej 
przez wiskaczę i A tticera cyanoleuca, która 
zamieszkuje w tych galeryach, skoro prawy 
właściciel je opuści; trzeba jeszcze doliczyć do
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tego rozmaite owady, a wtedy dopiero będzie
my mieli wierny obraz gatunków zwierzęcych, 
którym kolonie wiskaczy dają, przytułek. 
Wiskacze pokazują się tylko wieczorem. 
Zwykle stary  samiec najpierwszy nos wytyka 
przez otwór nory, następnie ukazują się i inne 
osobniki. Można je  długo obserwować, widok 
człowieka jeśli się zachowuje spokojnie, wcale 
ich nie trwoży. Cały ten drobny świat wy
chodzi zwolna z pod ziemi, samice mniejsze 
i jaśniejsze odznaczają się większą żywością 
ruchów i niezmierną ciekawością. Pomiędzy 
mieszkańcami osady widać nieraz parę sów, 
(Pholeoptynz cunicularia), umieszczonych na 
najwyższym punkcie; nie boją się one zupełnie

jest głuchy podziemny pisk i inne odgłosy wo
jenne, a rezultat ostateczny taki, że wiskacza 
musi szukać mieszkania gdzieindziej, bo jej 
siedziba przeszła w posiadanie napastnika. 
Ogół zwolna przywyka do tego intruza i wca
le go się nie boi, zapewne dlatego, źe obejście 
jego jest łagodne, a obyczaje pozornie przy
najmniej spokojne. Takiemi są przynajmniej 
do pewnego czasu, ale gdy z wiosną małe 
wiskacze tłuste i delikatne zaczynają używać 
światła dziennego i w dziecinnych pląsach 
igrają wokoło osady, lis, który ma także zwy
kle gromadkę młodych w głębi swej nory, 
dopominających się o pożywienie, nie może 
się dłużej powstrzymywać wobec tej obfitości

tych zwierząt, a  wiskacze znoszą ich obec
ność bez najmniejszej trwogi. Pośród tego 
wszystkiego skaczą Geositta, podnosząc ogon 
do taktu, a A tticera podlatuje, wydając krzy
ki ciche, smętne. Dowodem, źe wiskacze nie 
boją się wcale człowieka, je s t ta  okoliczność, 
że najliczniej spotykamy te  istoty w okolicach 
zamieszkałych przez ludzi, na pastwiskach, na 
których człowiek goni za zwierzyną.

W  okolicach pustych są bardzo dzikie z po
wodu, źe je  tam  prześladuje puma i jaguar. 
Trzeba jeszcze wymienić jednego towarzysza 
wiskaczy, to  je s t lisa. Skoro warunki danej 
miejscowości przypadną mu do gustu, zabiera 
przemocą jednę kolonią, następuje żywa roz
prawa, której najwymowniejszym dowodem

świeżego mięsa i choć szanuje wiskacze do
rosłe, szerzy ogromne spustoszenia pośród 
ich potomstwa, które służy za pożywienie dla 
młodych lisków.

W  dalszym ciągu tenże sam lis przechodzi 
do innej kolonii, gdzie znowu dzieci jego roz
poczynają na nowo tenże sam proces. W i
skacze nie m ają żadnego przemysłowego za
stosowania. Skóra ich jes t bez żadnej w ar
tości dla człowieka, stąd pochodzi nadzwy
czajna obfitość tych zwierząt, pomimo że wy
dają najwyżej dwoje lub tro je małych w ciągu 
roku. Żywią się ziołami, ziarnem, rzadko 
kiedy korzeniami, wogóle na punkcie pożywie
nia bardzo mało wymagają i faktem jest, że 
podczas upałów żywią się słomą przeważnie,

Fig. 3. Wiskacza (Lagostomus irichodactylus).



N r 4 8 . WSZECHSWIAT. 761

traw ą i roślinami wyschniętemu, byle tylko 
mogły odwilżyć garło przy pierwszym deszczu, 
co im się słusznie należy. M ają one ciekawe 
przyzwyczajenie, mianowicie gromadzą przy 
wejściu do swojej kolonii wszystko, co spotka
ją  po drodze, a zatem najrozmaitsze przed
mioty. Obrywają gałązki sąsiednie, żeby 
oczyścić okolicę swojego mieszkania, ale ga
łązki te znoszą ku swej siedzibie, w jakim 
celu, niewiadomo. To tylko pewna, źe ten 
instynkt oddaje im nieraz wielkie przysługi 
w niektórych wypadkach. Gdy kolonia jest 
umieszczona w nizkiem miejscu, narażonem 
na zalanie, całą kolonią broni od zagłady 
podniesienie gruntu przez ziemię wyrzuconą 
z korytarzy na nagromadzone gałązki i inne 
przedmioty. Form uje się tym sposobem ro
dzaj tamy ochronnej wokoło wejścia do nory. 
Ten zwyczaj zbierania różnych przedmiotów 
wyzyskał i człowiek na swoję korzyść; strzelec 
lub kolonista gdy zgubi bat, nóź lub pistolet, 
zawsze biegnie ich szukać do sąsiednich kolo- 
nij wiskaczy i jest pewny, że je  tam  znaj
dzie. Szczurowate to zwierzę jest bardzo 
porządne, starannie utrzymuje swoje futro, 
które jes t zawsze czyste i gładkie. Zdaje się, 
że ma pewne specyalne galerye, przeznaczone 
do pewnych funkcyj organicznych, a  gdy któ
ry z mieszkańców kolonii żyć przestanie, po
zostali m ają zwyczaj po kilku dniach usuwać 
go z nory podziemnej poza jej obręb. Zycie 
tych zwierząt jest głównie nocne. Pokazują 
się one na powierzchni ziemi głównie o zmierz
chu, a całą noc czuwają, chodzą tu  i owdzie, 
spożywając swoje zapasy i prowadząc bardzo 
ożywione, sobie tylko właściwe i dla nich tyl
ko zrozumiałe rozmowy. Gdy podróżnik ; 
przybędzie w okolicę obfitującą w kolonie | 
wiskaczy, życie pulsuje tam  w całej pełni 
lecz zupełnie spokojnie, ale niech tylko jeden 
s trza ł padnie wśród nocy, zrywa się zaraz 
cała burza wrzasków ze wszystkich stron, ku 
wielkiemu zdziwieniu podróżnika. Wiskacze 
m ają pewne swoje cnoty, mianowicie jeszcze 
podróżnik A zara zauważył, źe m ają dużo 
przywiązania jedne do drugich.

Od la t kilku koloniści (estancieros) uznali 
za potrzebne wytępiać siedziby wiskaczy ze 
swoich pól i łąk, pokazało się jednak, że to 
je s t rzeczą niełatwą. Wyszczuć kolonie wi
skaczy za pomocą psów, jes t najzupełniejszą 
niemożliwością, bo jak  tylko spostrzegą psa,

umykają do swoich galeryj, narażając go na 
największe upokorzenie. Nieraz już chwyta 
prawie wiskaczę, gdy ta  ginie mu gdzieś pod 
ziemią, w końcu pies przypuszcza zapewne, źe 
jest ofiarą złudzenia. Wyniszczyć wiskacze 
za pomocą broni palnej jest także trudno nie
zmiernie, uciekają się przeto do innych zu
pełnie środków, mianowicie zagrzebują zwie
rzęta w ich własnej siedzibie. Ten sposób 
byłby dobry, gdyby wiskacze nie posiadały 
nadzwyczajnej żywotności, k tóra im pozwala 
przebywać osiem dodziesięciu, a nawet piętna
stu dni pod ziemią i gdyby z drugiej strony 
mieszkańcy innych kolonij nie przybywali t łu 
mnie na pomoc zagrożonym swym braciom. 
Łapkami i pazurami biorą się żwawo do ro
boty, otwierają zasypane chodniki i uwalniają 
swoich towarzyszów z niebezpieczeństwa. Za 
nadejściem nocy odwiedzają się bezustannie 
z jednej kolonii do drugiej, co nam tłumaczy 
dlaczego widać wszędzie wyraźne ślady kro
ków zwierzęcia pomiędzy jedną kolonią wi
skaczy a drugą. Pomimo tych ciągłych od
wiedzin niema najmniejszego zamięszania 
w kolonii. K ilka osobników może bezpiecznie 
mieszkać w jednej galeryi, ale każdy w od
dzielnej celi, galerya bywa tylko wspólnym 
korytarzem hotelowym, a każde zwierzę ma 
swój oddzielny pokój, gdzie wcale nie przyj
muje gości bylejakich. Jeśli która z wiska
czy wejdzie przez pomyłkę do nieswój ego 
pokoiku i w nim się zechce osiedlić, sąsiedzi 
natychmiast zmuszają ją  do opuszczenia za
jętego niewłaściwie stanowiska. Mieszkańcy 
jednego korytarza nie pozwalają obcemu 
przybyszowi rozgościć się nawet w galeryi 
prowadzącej do ich mieszkań.

Wogóle obyczaje wiskaczy, ich towarzy- 
skość i inteligencya tem są godniejsze zasta
nowienia, że w uszeregowaniu zwierząt ssą
cych bardzo poślednie zajmują miejsce, uwa
żają je wogóle za jedne z mniej doskonałych 
zwierząt pomiędzy gryzącemi, jako takie, któ
re najbardziej jest zbliżone do workowatych.

(Dok. nast.).
Przerobiła i uzupełniła J . S.
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POWSTAWANIE

SKAŁ OSADOWYCH
na d ro d ze  krystalizacyi.

(Dokończenie).

Nie będziemy tu  wyliczali rozmaitych po
kładów soli kamiennej, ograniczymy się tylko 
na opisie pokładów stassfurckich i wspomni
my w paru słowach o pokładach w Kałuszu, 
w Galicyi wschodniej.

Pokłady stassfurckie mieszczą się obecnie 
w basenie zwanym magdebursko - harckim 
i zajm ują przestrzeń, mniej więcej 10 km  dłu
gą; zdaje się jednak, że sięgają jeszcze znacz
nie dalej, ku północo-zachodowi. C ała prze
strzeń, przez te  pokłady zajmowana, wynosi 
około 1 500 km 2.

Pokłady stassfurckie należą do formacyi 
permskiej, zapuszczona bowiem do głęboko
ści 778,5 m  sonda, na południe od Aschersle- 
ben, zanurzyła się w samej głębi na 0,79 m  
w konglomeracie czerwonym, stanowiącym 
dolną część cechsteinu. Powyżej następowało 
7,81 m  formacyi smołowca (pechstein).

Od 769,9 m  głębokości rozpoczynała się 
formacya, wykazując następujące pokłady:

30,5 to anhydrytu i gipsu i 
8,0 m białej soli kamiennej z sznurami 

anhydrytu.
Od 710,2 m  głębokości następowały:
4,6 to wapienia, bitumem pachnącego i za

wierającego żelazo,
2,2 to ścisłego, czarno żyłowanego anhy

drytu i
462,1 to grubego pokładu soli kamiennej 

z sznurami anhydrytu.
W  samym Stassfurcie, a  więc bardziej 

w środku całego basenu, obliczono grubość 
pokładu soli kamiennej na 750 to, a czas po
trzebny do wytworzenia się tej olbrzymiej i 

masy soli na 8000 lat.
Górne pokrycie tych wszystkich soli stano

wią skały okresu mezoicznego, formacyi try- 
asowej i osady dyluwium i aluwium.

W  całym basenie znajduje się n iejedno, 
lecz kilka gniazd soli kamiennej, leżących 
w rozmaitych głębokościach. Najniżej poło

żony, jednocześnie najgrubszy i prawdopodo
bnie rozciągający się w całym basenie pokład 
je s t częściowo pokryty solami ługu maciczne
go—solami potasowemi; resztę powierzchni 
pokrywa szara, solna glina i anhydryt, docho
dzący 45 to grubości. Ponad tym anhydry
tem  znajduje się mniej więcej na tej samej 
przestrzeni, co i sole potasowe, drugi pokład 
soli kamiennej wtórnego pochodzenia. Z a
równo górny pokład soli kamiennej, jak  i spo
dni, na swej powierzchni anhydrytem i szarą 
gliną pokryty, m ają wspólne nakrycie z p ia 
skowca polnego (rys. 1).

Pominąwszy dolne pokłady anhydrytu i gi
psu, natrafiamy w Stassfurcie, idąc z dołu do 
góry, następujące regiony soli:

1) Region anhydrytu, lub soli kamiennej. 
Tę nazwę otrzymał ten najgłębiej położony 
pokład soli kamiennej od anhydrytu, dzielące
go w postaoi cienkich, na szaro bitumem za
barwionych wstęg cały pokład soli kamiennej 
na równoległe, 3— 16 cm grube warstwy. 
Górnicy nazywają te warstwy soli kamiennej 
pierścieniami roęznemi; są one rzeczywiście 
rezultatem  regularnych zmian i przerw w opa-

! daniu soli kuchennej podczas rozmaitych pór 
roku i służyły za punkt wyjścia do okre
ślenia długości czasu powstania tych pokła
dów.

2) Region polihalitu. W  tym dziale rozpo
czynają się sole ługu macicznego. Sznury 
anhydrytu posiadają tu  już 2—4 cm  grubo
ści, nie są one jednak czystym, lecz z polihali- 
tem pomięszanym anhydrytem; w miarę po
stępowania ku górze ilość polihalitu powiększa 
się i ostatecznie napotykamy przerzynające 
sól kamienną warstwy złożone z czystego po- 
lihalitu (2 C a S 0 4, M g S 0 4, K 2S 0 4+ 2 H 20). 
Sól kuchenna jest tu  bardziej, niż w poprze
dnim regionie, mętna, posiada jednak jeszcze 
wyraźną, krystaliczną budowę; zawiera ona 
V3— 3%  chlorku magnezu, co jej nadaje w ła
sność przyciągania wody i wskutek czego na 
powietrzu staje się wilgotną.

3) Region kizęrytu. Charakterystyczną1 ce
chą jest tu  obecność kizęrytu (M gS04 j -Il^O), 
który jes t niczem innem, jak  uboższą w wodę 
solą gorzką. Pokłady kizęrytu, porozdziela
ne pokładami innych soli, dochodzą od 2 do 
30 cm  grubości. Obok kizęrytu (przeciętnie 
17% ) występuje tu jeszcze do 2%  anhydrytu, 
3%  bischofitu(M gCl2+ 6 H 20 )  i karnalit, któ-
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regó ilość powiększa się w miarę zbliżania się 
do następnego regionu i dosięga 13%.

4) Region karnalitu. Główną część składo
wą, stanowi tu  karnalit(K C 1, M gCla +  6H20), 
55% . W ystępuje tu również w zmiennych 
ilościach wodan chlorku magnezu i jako pro
dukt substytucyi bromek rtiagnezu. W  ilo
ściach jeszcze bardziej zmiennych występuje 
tu  tachydryt (C aC l2, 2M g012 +  12H20 ), któ
ry zapewne powstał z karnalitu. Miejscami 
napotyka się tu  również boracyt czyli stasfur- 
ty t (2M g3 B 8 0 , 5, Mg Cla). Sól kuchenna wy
nosi tu  juź tylko 25%, kizeryt 16%. Miej
scami można znaleźć jeszcze kainit (K 2S 0 4I 
Mg S 0 4, Mg 012—(-6 H 2 O), schónit (K 2S 0 4

7) Region górnego pokładu soli kamiennej. 
Pokład ten wypełnia wszystkie wgłębienia 
silnie pofałdowanego poprzedniego pokładu 
i posiada wskutek tego grubość bardzo roz
m aitą, mianowicie od 40— 120 m. Sól ku
chenna stanowi w tym pokładzie 97,5—97,8%; 
górna połowa tego pokładu jest prawie ró
wnomiernie zabarwiona na czerwono tlenni- 
kiem żelaza, dolna połowa posiada jeszcze 
roczne pierścienie, oznaczone przez mętne, na 
żółto zabarwione wstęgi, zawierające cokol
wiek substancyj organicznych i składowe czę
ści polihalitu.

Zapoznawszy się z budową tych pokładów

jfOtojf// jrńft/ w orfe/fcac/? 'Sc/tczstecA ■

rl'OsS k o  w t e c

M g S 0 4- |-6 H 0 ), sylwin (KOI) i astrakanit 
(N a2 S 0 4, Mg SOt + 4  H 20).

5) Region gliny solnej (Salzthon). Ten po
kład, leżący na solach potasowych i na wtór
nie powstałym pokładzie soli kamiennej, jest 
silnie zabarwiony bitumem i składa się z dwu 
warstw: dolnej 2 m grubej, zawierającej obok 
znacznej ilości gliny, tlenku glinu (6% ) i tlen
ku magnezu (6% ); 50—60%  siarczanu wapnia, 
i górnej warstwy, prawie zupełnie siarczanu 
wapnia pozbawionej, będącej ścisłą mięszani- 
ną gliny i węglanu magnezu (40—50%).

6) Pokrywa anhydrytu. Anhydryt ten two- | 
rzy bardzo twardy pokład, barwy szarej j 

w niebieską wpadającej, o grubości 40—90 m; 
ku górze anhydryt przemienia się w gips.

solnych, zwrócimy się obecnie do opisu ich 
powstania.

Przyjąć musimy, źe obecnie solami wypeł
niony basen magdebursko-harcki był kiedyś 
częścią morza, połączoną, z oceanem cieśniną 
przepuszczającą przedewszystkiem podczas 
silnych burz wodę z oceanu do basenu, nie- 
pozwalającą jej jednak wracać do oceanu. 
Przybywająca z oceanu woda morska przyno
siła za każdym razem nowe ilości soli do ba
senu, a uchodząc w atmosferę przez parowa
nie, obniżała poziom wód zatoki i pozwalała 
przybywać świeżej wodzie morskiej. Przede- 
wszystkiem burze jesienne wlewały do zatoki 
nowe ilości wody morskiej i wypełniały basen, 
który głównie podczas letnich upałów tracił



764 W SZECHS WIAT.

wodę przez parowanie; z dopływającą rok ro
cznie wodą morską powiększała się jednocze
śnie ilość rozmaitych soli w basenie, woda na
sycała się coraz bardziej solami i ostatecznie 
musiała nastąpić krystalizacya.

Ogromna ilość nagromadzonych w Stass- 
furcie soli je s t dostatecznym dowodem, że są 
one produktem  zatoki o opisanym charakte
rze; obliczono, że gdyby te sole były produ
ktem wyschnięcia części oceanu, zupełnie od 
niego odciętej, t. j . nieotrzymującej wciąż 
nowych ilości soli, to warstwa wody, z której 
one wykrystalizowały, musiałaby mieć co naj
mniej 45 000 m wysokości.

Gdy już wody w basenie w opisany sposób 
doszły do należytego stężenia, musiała się roz
począć krystalizacya soli.

Przedewszystkiem zaczął krystalizować się 
gips (C aS 0 4 + 2 H 2 O), jako  sól najtrudniej 
rozpuszczalna; następnie gdy roztwór solny 
sta ł się przez ciągłe odparowywanie i przyby
wanie nowych ilości soli z oceanu jeszcze 
bardziej stężony, zaczęła, głównie przy końcu 
lata, obok gipsu opadać i sól kuchenna. Pod 
wpływem soli kuchennej odciągającej wodę 
poprzednio utworzony pokład gipsu (Ca S 0 4 +  
2HaO), jak  to doświadczalnie dowiedli 
Bischof, Hoppe-Seyler i Bose, zamieniał się 
w anhydryt (CaSOi). Gdy jednak podczas 
burz jesiennych basen wypełnił się znów świe
żą wodą morską i skoncentrowany roztwór 
soli w basenie rozcieńczył się, sól kuchenna 
osadzona przy końcu la ta  znów została roz
puszczoną, a  na dnie pozostał zam iast gipsu { 
anhydryt. W  następnym roku powtórzył się 
ten sam proces; najpierw opadł gips, a na- ! 
stępnie sól kuchenna, k tóra przemieniła gips 
w anhydryt i w jesieni przeszła na nowo do 
roztworu wodnego.

Ten proces odbywał się bezwątpienia przez 
długi szereg la t i utworzył olbrzymie pokłady 
gipsu na samem dnie basenu leżącego i nad 
nim mieszczącego się anhydrytu.

Po pewnym przeciągu czasu jednak woda I 
basenu doszła do takiego stopnia koncentra
cyi, źe pomimo rozcieńczania jej przez przy
bywającą w jesieni z oceanu świeżą wodę nie 
była już w stanie rozpuścić opadłej na dno 
przy końcu la ta  soli kuchennej. Od tej chwili 
wody basenu pozostawiają rok rocznie war
stwę anhydrytu i warstwę soli kuchennej. 
Pierwsze warstwy soli kuchennej są bardzo

! cienkie, w miarę jednak nagromadzania się 
I soli w basenie i coraz większej koncentracyi 

jego wód, s ta ją  się one coraz grubszemi i sól 
kuchenna przemienia się jednocześnie w sól 
kamienną pod wpływem skoncentrowanego 
roztworu na dnie basenu.

Ponieważ rok rocznie ze świeżą wodą mor
ską przybywały jednocześnie i nowe ilości 
siarczanu wapnia, opadał więc na dno basenu 
przedewszystkiem gips, zamieniał się pod 
wpływem soli kuchennej następnieopadłej w an
hydryt i wytwarzał wspomniane w pierwszym 
regionie sznury anhydrytu, dzielącego pokład 
soli kamiennej na równoległe warstwy, t. zw. 
pierścienie roczne. W  m iarę powstawania 
tych pokładów soli kamiennej, zmniejszała 
się jednocześnie pojemność samego basenu 
i coraz mniejsze ilości świeżej wody morskiej 
mogły się wlewać do basenu; wskutek tego 
zmniejszała się też bezustannie ilość przyby
wającego siarczanu wapnia i warstwy anhy
drytu stawały się coraz cieńsze.

Ten proces krystalizacyi soli kuchennej 
i anhydrytu trw ał tysiące lat, koncentracya 
roztworu solnego powiększała się bezustannie 
i ostatecznie zaczęły krystalizować i inne sole, 
mianowicie siarczan magnezu, chlorek potasu 
i chlorek magnezu. Przy zetknięciu się na 
dnie basenu siarczanu magnezu z chlorkiem 
potasu, nastąpiła pomiędzy temi związkami 
wymiana chemiczna, której rezultatem  było 
powstanie siarczanu potasu i chlorku ma
gnezu:

Mg S 0 4+ 2  K C 1 = K 2 S 0 4-f-Mg Cl2.
Gdy następnie woda basenu została roz

cieńczona świeżą wodą morską, chlorek pota
su i chlorek magnezu rozpuściły się napowrót, 
a na dnie pozostał siarczan magnezu i siar
czan potasu; te  dwa związki razem z siarcza
nem wapnia, rozpoczynającym w następnym 
roku krystalizacyą soli, utworzyły m ateryał 
do budowy polihalitu (K 2 SOi, MgS04,CaS04 +  
2EUO), m inerału charakterystycznego w dru
gim regionie.

W  trzecim regionie, obok zmniejszonych 
znacznie ilości soli kamiennej i anhydrytu, 
spotykamy znaczne ilości siarczanu magnezu 
w formie kizerytu (Mg SOł-J-IŁO), chlorek 
potasu jako karnalit i chlorek magnezu jako 
bischofit.

Obecność chlorku potasu i chlorku magne
zu dowodzi coraz większej koncentracyi roz-
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tworu, koncentracyi tak znacznej, źe w trze
cim regionie opadające sole składają się głów
nie z chlorku magnezu i chlorku potasu, które 
posłużyły do utworzenia karnalitu (KC1, 
Mg Glj +  6HaO). Proces krystalizacyi tych 
soli trw ał od 500— 600 lat. Nadzwyczaj cha
rakterystycznym i ciekawym objawem w tym 
pokładzie jes t m ała ilość soli kamiennej 
i anhydrytu; zjawisko to wskazuje, że w tej 
epoce musiała nastąpić przerwa w komunika- 
cyi pomiędzy wodami oceanu i basenem, 
wskutek czego ług maciczny w basenie, nie- 
zasilany nowemi ilościami wody morskiej i so
lami, doszedł do tak  wysokiego stopnia kon
centracyi, źe nawet tak łatwo rozpuszczalny 
chlorek potasu i chlorek magnezu mogły się 
krystalizować.

W  ciągu całego tego ostatniego okresu, 
ja k  również okresu kizęrytu, basen zasilał się 
tylko wodą deszczową, która wprawdzie wy
tworzyła ponad skoncentrowanym ługiem 
macicznym warstwę ubogiej w sole wody, nie 
mogła jednak naruszyć karnalitu, ochrania
nego przez silnie skoncentrowane dolne war
stwy roztworu; woda deszczowa dostarczała 
jednocześnie anhydrytu zabranego mechani
cznie z obnażonych bocznych części basenu.

Należy nam jeszcze powiedzieć kilka słów 
o powstawaniu kizęrytu w drugim i w trzecim 
regionie. Krystalizujący się siarczan magne
zu wytwarzał sól gorzką (M gS 04- |-7 H 20), 
ta  jednak przy zetknięciu się z silnie stężoną 
dolną warstwą ługu macicznego traciła część 
swej wody i przemieniała się w kizeryt 
(Mg SOi -f- H> O); ponieważ przynoszony 
przez wodę deszczową siarczan wapnia prze
mieniał się przy zetknięciu ze stężonym łu
giem macicznym w anhydryt i jako nieroz
puszczalny nie mógł z trudno rozpuszczalnym 
kizerytem i chlorkiem potasu wytworzyć poli
halitu, wytworzony kizeryt nie mógł ulegać 
dalszym przemianom.

Gdy basen znów otrzymał świeżą wodę 
morską, zaczęła sól kuchenna znów opadać, 
jednocześnie powstawał jednak w dalszym 
ciągu pod ochroną dolnego silnie stężonego 
ługu macicznego karnalit i kizeryt. N a po
czątku tego okresu trwającego około 500 lat 
przeważała sól kamienna, w miarę jednak 
zmniejszania się objętości basenu, a wskutek 
tego i zmniejszania się ilości przybywającej 
Wody, zmniejszała się coraz bardziej ilość
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opadającej soli kuchennej i ostatecznie zyska
ły znów przewagę osady karnalitu; okres 
przewagi karnalitu obejmuje znów przeciąg 
czasu około 500 lat.

Tworzenie się karnalitu odbywało się jeszcze 
w całej sile i olbrzymia warstwa ługu macicz
nego, zawierającego przeważnie chlorek wap
nia, wypełniała jeszcze basen, gdy przybyła 
do basenu ogromna ilość szlamowatej gliny, 
która porwawszy ze sobą organiczne substan- 
cye i zawarte w roztworze sole, pokryła dno 
8 metrów grubym pokładem; powstanie tego 
pokładu gliny, która zamieniła się na glinę 
solną, wytworzyło jednocześnie naturalną 
ochronę dla wcześniejszych pokładów soli. 
Zetknięcie się tego pokładu z pokrywającym 
ją  skoncentrowanym ługiem macicznym i roz
maite przemiany wśród zawartych w nim soli 
spowodowały następnie wzmocnienie tego po
kładu.

Doświadczenia wykonane nad krystalizacyą 
soli przez odparowywanie wody morskiej, wy
kazały zupełną zgodność między następowa
niem po sobie rozmaitych krystalizujących 
soli, a rozmieszczeniem pokładów soli w Stass
furcie. Doświadczenia te wykonał Usiglia 
i otrzymał następujące rezultaty: przy odpa
rowywaniu morskiej wody naprzód wydziela 
się tlenek żelaza i węglan wapnia, następnie 
siarczan wapnia; sól kuchenna zaczyna się 
wydzielać dopiero wtedy, gdy 9/io części 
z pierwotnej ilości wody odparowało; po soli 
kuchennej zaczyna krystalizować siarczan ma
gnezu, bromek sodu, następnie chlorek ma
gnezu i ostatecznie chlorek potasu. Z  tego 
wynika, źe tam, gdzie pokłady solne tworzą 
się przez parowanie wody morskiej, podkła
dem ich będzie siarczan wapnia jako gips 
albo anhydryt, stropem zaś sole magnezu 
i potasu.

Powstanie drugorzędnych pokładów soli 
kamiennej w Stassfurcie jest pochodzenia pó
źniejszego; proces Wyżej opisany powtórzył 
się jeszcze raz wskutek wypełnienia się base
nu powtórnie wodą morską.

W  analogiczny sposób powstały pokłady 
soli i w innych miejscach; nieWszędzie odbył 
się cały opisany przy stasfurckich pokładach 
proces w zupełności, mogły bowiem zajść 
zmiany, które ten proces przerwały, lub też 
zniszczyły już utworzone pokłady.

Innym bardzo ważnym przykładem soli,

WSZECHSWIAT.
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pozostawionych przez wyparowaną wodę mor
ską, są pokłady soli w Galicyi; te olbrzymie 
pokłady, do których należą kopalnie śOli ka
miennej w Wieliczce i w K ałuszu, powstały 
zupełnie w ten sam sposób, co i pokłady stas- 
furckie, są one jednak bardzo zniszczone 
i niezupełne. Najlepiej i najzupełniej zacho
wane pokłady znajdują się w Kałuszu; b ad a
nia, wprawdzie jeszcze bardzo niedokładne, 
tych pokładów wykazały, że istnieją tam  
jeszcze i sole potasowe, ułożone w tym samym 
porządku jak  w Stassfurcie; załączony rysu-

chodnio-azyatycką krainą stepową pokrywało 
t. zW. morze Sarmackie. Zachodnie części 
tej olbrzymiej przestrzeni zawdzięczają swój 
czarnoziem temu, źe niegdyś były pokryte 
przez wodę morską, wschodnie części zawie
ra ją  przeciwnie wielką ilość jezior słonych po
łożonych głównie pomiędzy W ołgą a Uralem 
i otrzymujących bezustannie nowe ilości soli 
za pośrednictwem rzek przepływających tę 
bogatą wr sole krainę.

W szystkie te jeziora, zawierają ogromne 
ilości rozpuszczonych soli; jedne z nich osa-

Fig. 2.

nek (fig. 2) daje profil pokładów soli w K a 
łuszu.

Powstawanie tych skał solnych możemy 
jednak badać nietylko na dawno wytworzo
nych pokładach, lecz i na powstawaniu ich 
w chwili obecnej. Odpowiednich przykładów 
możnaby wymienić znaczną liczbę; ograniczy
my się na kilku najważniejszych.

Wiadomo, źe w stosunkowo niezbyt odle
głych od nas czasach całą przestrzeń położo
ną pomiędzy teraźniejszym W iedniem i za-

dzają na dnie czystą sól kuchenną, inne osa
dzają już sole ługu macicznego.

Jezioro Eltońskie np. wytworzyło już ol
brzymie pokłady soli kamiennej, posiadające 
roczne pierścienie 33/4 m grubości. N ajgrub
sze pierścienie, zawierające jednocześnie naj
twardszą, prawdziwą sól kamienną, znajdują 
się najgłębiej; w miarę zbliżania się ku górze, 
zmniejsza się grubość pokładów i sól przyj
muje coraz mniej ścisłą budowę. W  ciągu 
la ta  jezioro pokrywa się na swej powierzchni
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warstwą, soli wykrystalizowanej; warstwa ta  
opada po pewnym czasie na dno i zostaje po
kry ta  krystalizującą przy końcu lata  solą gorz
ką i  luźnym pokładem soli ługu macicznego.
Jesienne deszcze i powiększanie się przyby wa
jącej wody rzecznej rozcieńcza wodę jeziora, 
sól gorzka i sole ługu macicznego zostają 
znów rozpuszczone, a sam pokład świeżo po
wstałej soli kuchennej Zostaje wskutek bez
pośredniego stykania się z roztworem solnym 
wzmocniony i staje się twardym. Następnie 
opada na dno warstwa gliny solnej, na której 
w następnym roku osiada znów sól kuchenna.

Największem z tych jezior jest morze K a 
spijskie. W e wschodniej części tego morza 
istnieje zątoka Adschi-Darya, posiadająca 
2 000—3 000 mil. kwadr, i oddzielona od sa
mego morza tam ą, przepuszczającą wodę 
morską do zatoki w ilości równej wodzie wy
parowanej w zatoce. W skutek ciągłego od
parowywania wody w zatoce i przybywania 
z morza wciąż nowych ilości soli, koncentra- 
cya wody w zatoce dosięgła takiego stopnia, 
źe sól kuchenna bezustannie krystalizuje się 
i Schleiden obliczył, że ilość soli wykrystali
zowanej w ciągu jednego dnia wynosi 
420000 000 %.

Z a  przykład basenu, zawierającego nasyco
ną wodę morską, może nam  również służyć 
morze Martwej znajdujące się obecnie w sta
nie ługu macicznego. Obok soli kuchennej 
obecnie krystalizuje się w morzu Martwem 
jednocześnie siarczan wapnia, węglan wapnia, 
siarczan magnezu i inne jeszcze sole, które 
podczas wezbrania wód Jordanu  i przybycia 
do morza gliny i rozmaitych zanieczyszczeń 
zostają nakryte warstwą gliny solnej.

Bardzo interesującem jes t również jezioro 
Oroomiah we wschodniej Persyi; jezioro to, 
80 mil ang. długie i w niektórych miejscach 
30 mil ang. szerokie, posiada następujące ilo
ści rozpuszczonych soli: 19,05% soli kuchen
nej, 0,52%  chlorku magnezu, 0,18% siarcza
nu wapnia i 0,80%  siarczanu magnezu. Je- 
źioró G reat-Salt-Lake jest do tego stopnia 
przesycone solą kuchenną, źe całe jego wy
brzeże, wszystkie miejsca, do których jego 
fale dochodzą, są pokryte warstwą soli.

Wymieniliśmy tylko najważniejsze wypadki | 
tworzenia się skał katogenicznych na drodze 
chemicznej, przypuszczamy jednak, że te przy- I 
kłady wystarczą do wykazania, jak  olbrzymio |

znaczenie w przyrodzie, w budowie skorupy 
ziemskiej, mają reakcye chemiczne. Widzieli
śmy, że pod wpływem działania chemicznego 
wody i dwutlenku węgla, pierwotna zastygnię
ta  skorupa ziemska traciła olbrzymie ilości 
swych części składowych i oddała je  wodom 
oceanu pierwotnego; widzieliśmy następnie, 
jak  wskutek powinowactwa chemicznego za
chodziły rozmaite reakcye chemiczne pomię
dzy rozpuszczonemi w oceanie solami i jak 
powstawały trudno rozpuszczalne związki 
chemiczne, które, jak  tylko koncentracya roz
tworu dosięgła dostatecznego stopnia, krysta
lizowały się, wytwarzały rozmaite minerały 
i tworzyły skały.

Skały tak  utworzone znów ulegały niszczer 
niu i dostarczały m ateryału do budowy no
wych skał. Je s t to proces ciągły i nieskoń
czony, gdyż przyczyna jego jest wieczna: po
winowactwo chemiczne różnych rodzajów ma- 
teryi.

Ferd. Edw. Polzeniusz.

Posiedzenie piętnaste Komisyi teoryi ogrodni
ctwa i nauk przyrodniczych pomocniczych odbyło 
się dnia 16 listopada 1893 roku, o godzinie 8-ej 
wieczorem w lokalu Towarzystwa Ogrodniczego, 
Chmielna Nr 14.

1) Protokuł posiedzenia poprzedniego został 
odczytany i przyjęty.

2) P. J. Eismond przedstawił dokończenie re
feratu: „O budowie protoplazmy i organizacyi ko
mórki.”

Zestawiwszy wyniki najnowszych poszukiwań 
na tem polu z własnemi spostrzeżeniami, prele
gent rozwinął znaną, hipotezę Butschlego, oraz 
wskazał dowody, na zasadzie których ona, pomi
mo pewnych bliżej niewyjaśnionych szczegółów, 
wydaje się jedynie możliwą. Następnie prele
gent omawiał szczegółowo własności budowy ją
dra, stosunek jego do protoplazmy ciała ko
mórki oraz przyczyny, które powodują morfolo
giczne wyodrębnienie się bryły jądrowej wśród 
protoplazmy. Wreszcie poruszoną została wielce 
żywotna kwestya współczesnej cytologii, dotyczą
ca morfologicznych i funkcyonalnych własności 
osobliwych skupień zarodzi, odróżnianych pod 
nazwą— Archiplasma; jakoteż tak zwanego ciałka 
środkowego komórki.

Niektóre kwestye sporne, poruszone przez pre
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legenta, wywołały szereg zapytań i uwag krytycz
nych ze strony prof. d-ra Hoyera.

Na tem posiedzenie zostało ukończone.

Wiadomości bibliograficzne.
—  aś. Dr Robert W iedersheim . Grundriss der 

Vergleichenden Anatomie der Wirbelthiere fur 
studirende bearbeifet. 3-te Auflage. Mit 4 lit. 
Tafełn, 387 Textabbiłdungen in 735 Einzeldar- 
stełłungen. Jena 1893, stronic 694, cena rs. 8.

Po wstępie i ogólnych określeniach anatomii 
porównawczej, rysie rozwoju zwierząt i planie bu
dowy ciała kręgowców, następuje część specyalna, 
którą autor rozpoczyna od pokrycia ciała, prze
chodzi następnie do skieletu skórnego i wewnętrz
nego, rozpatrując kolejno kręgosłup, żebra, mo
stek, czaszkę i kończyny. Myologia zajmuje na
stępną część pracy i rozpada się na mięśnie skór
ne, powierzchowne skieletu i wewnętrzne. Dalej 
idą organy elektryczne u ryb. Układ (system) 
nerwowy, ośrodki układu nerwowego i nerwy czu
ciowe i ruchowe; układ nerwu sympatycznego, na

stępnie zmysły: skórne, węch, wzrok, smak i słuch. 
W dalszym ciągu narządy odżywiania, jako to: 
kanał pokarmowy, organy oddychania (płuca, pę
cherz pławny i skrzela), organy krążenia krwi, 
organy wydzielające. Kończy pracę literatura 
przedmiotu i spis rzeczy.

Wogóle jest to staranne wydanie nowe, znacznie 
powiększone i uzupełnione, zaopatrzone w wiele 
rysunków pięknie wykonanych, w każdej części 
nauki, szczególniej zaś przy systemacie nerwowym

Posiedzenie 16-e Komisyi stałej teoryi ogro
dnictwa i nauk przyrodniczych pomocniczych od
będzie się d. 30 listopada 1893 roku, o godzinie 
8-ej wieczorem, w lokalu Towarzystwa ogrodni
czego (Chmielna, 14).

Porządek posiedzenia:
1) Odczytanie protokułu posiedzenia poprzed

niego.
2) P. Wł. Kozłowski „Typy rozmnażania u ro

ślin.”
3) P. II. Cybulski „Nowe dla flory krajowej 

oraz rzadsze gatunki roślin zebrane w okolicach 
Warszawy.”

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 15 do 21 listopada 1893 r.

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

<v
• HN

B arom etr
700 mm -f-

!
Tem peratura , r, | K ierunek w iatru 

w ' ' j i  SzybkoSć w m etrach
Suma
opadu

U w a g i .
O 7 r. lp . 9 w. 7 r. l p . 9 w. Najw.|Najn.

15  s. 48,7 47,3 46,5 0,8 4.1 4,6
1 I

4.5 —o,5 79 S5,S*,S5 0,1 wieniec naokoło księżyca,
16 c. 47,4 49,8 52,7 0,6 1,1 o,ó 2,3 1 0,0 90 SE2,EN5,EJ, 0,4 ■JJ-pruszyl do 1 1  a. m.
17 1’. 51,6 48,7 44,<) —0,4 0,6 1,6 1,7  — 1,0  88 E»,E»,E14 o,7 #  kropił p. m. 10  krótko,
18 s. 36,5 35,2 34,9 1,4 3,4 5,3 5,5 o,5i9i S’ ,S*,S* 0,4 0  w nocy i w ciągu dnia,
19 N.
20 P.

33.9
37.9

33,7
39,3

35.2
41.3

1,4
5,7

5.0
5.0

6.3
1.3

6,3 0 ,6 9 1  
5.0 j 1,2  96

K4,E9.E*
ENs,ENł,EN'-o 5,4 ® w ciągu dnia; A p. m. 930

21 W. 45,4 490 51,8 —4,6 —o,7 0,6 0.6 ,—-5,3 85
1 1

N5,NE3,WN5 -JS-do 3 a. m.

Średnia 43,4  2,1 89 7,0

T R E Ś Ć .  O elektrycznem przenoszeniu energii, przez Zygmunta Straszewicza. —  Przyrodnik na 
pampasach według Henryka de Yarigny przerobiła i uzupełniła J. S. —  Powstawanie skał osadowych 
na drodze krystalizacyi, przez Ferd. Edw. Polzeniusza. —  Towarzystwo ogrodnicze. —  Wiadomości

bibliograficzne. —  Buletyn meteorologiczny.

Wydawca A. Ślósarski. Redaktor Br. Znatowicz.

$03B0jieH0 U,CH3ypoio. Bapmana, 11 HoaCpji 1893 r. Warszawa. Druk Emila Skiwskiego.




