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0 wyciąganiu wniosków

Z ROZBIORU CHEMICZNEGO
_ Z I E M I ,

Chemikowi rozbiorowemu zwykle do roz
wiązania bywa dawane pytanie, czy towar, 
lub materyał, którego próbkę mu wręczają, 
jest dobry lub zły i dla czego za dobry, 
lub zły uważać go należy. N a tego rodzaju 
pytania nie dają mu odpowiedzi bezpośrednio 
te  metody badania, które podają Fresenius, 
Post, Bockmann, W achtę! lub inni autorzy 
podręczników chemii analitycznej. Podręcz
niki te dają w pomyślnym wypadku jedynie 
sposoby jakościowego i ilościowego badania, 
a nie dotykają sprawy wnioskowania z da
nych rozbiorowych. Aby osięgnąć cel roz
bioru t. j. wyprowadzić wniosek z danych 
rozbiorowych, należy zawsze zastanowić się 
nad naturą badanego przedmiotu, lub mate- 
ryału, nad jego istotą, nad przyczynami jego 
własności dodatnich lub ujemnych, nad jego

składnikami istotnemi i przypadkowemi, głów- 
nemi lub poboczneini. Te pytania rozstrzyga 
nie chemia analityczna, ale chemia opisowa, 
chemia inateryalów t. j. chemiczna część to
waroznawstwa.

Towaroznawstwo właśnie decyduje, w jakim 
kierunku ma poprowadzić badanie swe che- 
mik-analityk, jakie pytania rozwiązywać, 
gdzie szukać dowodów dobroci lub fałszu. 
Odpowiednio też do rozmaitego rodzaju 
przedmiotów badania chemicznego, wytwa
rzają się specyalności rozbiorowe, specyaliści 
chemicy rozbiorowi i specyalne pracownie. 
Mamy zatem specyalności takie, jak  badanie 
materyalów spożywczych, budowlanych, na
wozowych, garbarskich i t. d.

W  każdem wnioskowaniu z rozbioru che
micznego odnajdziemy jeden i ten sam spo
sób rozumowania: je s t nim porównanie otrzy
manych wyników badania z liczbami, uzna- 
wanemi za przeciętne, za średnie dla danego 
rodzaju towaru, lub też za zwyczajem han
dlowym uświęcone. Np. o kwasie siarczanym 
sprzedawanym jako kwas stężony 66° B. 
każdy z chemików wie, że zawiera około 
94%  monohydratu. Dalej np. każdy z che
mików higienistów również przy badaniach 
wody przyjmuje do porównania za normę za-
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wartość 30 mg chloru w 1 litrze i 3 mg tlenu, 
potrzebnego do utlenienia ciał organicznych, 
zawartych w 1  litrze, jak  również brak  amo
niaku i kwasu azotawego i uznaje wodę za 
złą, gdy przechodzi wskazane granice. Bez 
tych norm, bez tych konwencyonalnych gra* 
nic, chemik rozbiorowy nie może wyprowa
dzać wniosków ze swych badań i liczby, które 
otrzymuje, choćby były najdokładniejsze 
i otrzymane według najściślejszych metod ba
dania, byłyby martwe, nic niemówiące, a  roz
biór byłby ćwiczeniem pracownianem bez 
celu praktycznego, byłby jedynie pierwszą, 
przesłanką sylogizmu bez przesłanki drugiej, 
k tórą są normy i bez orzeczenia, które jest 
celem rozbioru.

Zastosujmy wszystko wyżej powiedziane 
do rozbioru ziemi, a przekonamy się, że, aby 
wnioskować o wartości ziemi z jej rozbioru, 
musimy mieć normy do porównania. Lecz 
gdy np. do wnioskowania o wartości wody do 
picia wystarczają nam jedne tylko normy, 
wobec prawie nieskończonej rozmaitości ro
dzajów ziemi, czyli gleby, do porównania mu
simy mieć normy liczne, według gatunków 
lub klas ziemi. Celem praktycznym rozbio
rów ziemi jes t ocena jej płodności, je j warto
ści użytkowej dla rolnika, tak  jak  celem roz
biorów wody jest jej użytek do picia, do ko
tłów, lub do prania, tak  ja k  celem rozbiorów 
gliny jes t jej użytek do wyrobu cegły, lub 
porcelany, lub fajansu i t. d. Ten też cel 
praktyczny, użytkowy mieć powinien na oku 
chemik, którem u powierzono dokonanie roz
bioru ziemi. K ilkadziesiąt już la t minęło od 
chwili, gdy geniusz Liebiga wyjaśnił pocho
dzenie mineralnych części składowych ciała 
roślinnego, kilkadziesiąt już la t minęło, gdy 
powstała teorya nawożenia ziemi, a  za nią 
przemysł nawozowy. Przez ten czas pytanie, 
jakich składników nawozowych danej ziemi 
dostarczać należy, a jakie ma ona w sobie 
w zapasie wystarczającym, pytanie to jes t cią
gle podnoszone, a jednak nauka nie może 
jeszcze poszczycić się, aby um iała je  rozwią
zywać niewątpliwie, aby mogła je rozstrzygać 
na zasadzie obejrzenia ziemi, na zasadzie jej 
rozbioru.

Przyczyną takiego stanu rzeczy jes t tru d 
ność zadania. Odszukać i ująć w liczby war
tość użytkową ziemi, to znaczy wyjaśnić przy
czynę płodności lub bezpłodności ziemi, a nie
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możemy się pochwalić, abyśmy czynniki p ło d ' 
ności w szczegółach znali. P rzed kilku ledwie 
laty  naprzykład wyjaśniono dopiero różnicę 
między roślinami strączkowemi a  kłosowemi 
i okopowemi pod względem ich odżywiania 
się, a do owego czasu nie umiano odpowie
dzieć na pytanie, dla czego ziemia niepłodna 
dla zbóż może obradzać łubin i t. p. A  py
tań  tego rodzaju jeszcze niewyjaśnionych, 
tyczących się stosunku roślin do roli, jes t 
mnogość wielka. D la tego też istniała i jesz
cze, zdaje się, do dziś dnia liczną jest szkoła,, 
odmawiającą znaczenia praktycznego rozbio
rowi roli, twierdząca, że nigdy chemik od
czynnikiem jiie zastąpi natury, że żadna 
ekstrakcya w kolbie nie odtworzy ekstrakcyi, 
jak ą  czyni roślina za pośrednictwem korzenia^ 
W  tem rozumowaniu apriorycznem, wycbo- 
dzącem z założenia o konieczności odtworze
nia w pracowni warunków, istniejących w na
turze, tkwi błąd w samem właśnie założeniu. 
Bowiem nie mamy potrzeby koniecznie uza
sadniać dogmatycznem rozumowaniem liczbo
wych danych rozbioru chemicznego. Np. 
jak ą  drogą uzasadnia się normy chemiczne 
dla wody do picia? Nie inną, jak  drogą ze
stawienia bardzo licznych ilościowych rozbio
rów wody.

Przez takie zestawienie wyprowadza się 
dajmy na to wniosek, źe w wodach natu ral
nych źródlanych, dobrych do picia, nie od
najduje się ani amoniak, ani też kwas azota
wy, że więc te składniki są anormalne, że na
tomiast w wodach studzień, sąsiadujących 
z ustępami lub gnojnikami, znajdujemy b a r
dzo często amoniak lub kwas azotawy, że za
tem  odnalezienie tych składników w wodzie 
upoważnia do przypuszczenia o sąsiedztwie 
studni z miejscem ustępowem. Ten związek, 
wyprowadzony z obserwacyi, uzasadnia się 
następnie rozumowaniem dedukcyjnem. Po
dobnież wyprowadzają się i uzasadniają nor
my dla chloru, twardości, liczby bakteryj, 
utlenienia i t. p. Otóż aby módz wnioskować 
o roli z jej rozbiorów, musimy mieć m ateryał 
porównawczy, a im ten m ateryał będzie ob
szerniejszy, dokładniej zebrany i ściślej ze
stawiony z obserwacyami praktyków rolników 
o danej roli, tem wnioskowanie będzie pew- 
niejszem. Dodać jeszcze należy, że dla ści
słości wnioskowania pożądanem jest wielce, 
aby m ateryał porównawczy był możliwie po
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dobnym do m ateryału badanego. Nieści- 
słem byłoby naprzykład wnioskowanie o płod
ności ziemi w Polsce, na zasadzie porównania 
ze składem i płodnością ziemi podzwrotniko
wej, lub podbiegunowej. Poźądanem zaś dla 
ścisłości wnioskowania jest zestawianie analiz 
ziem, znajdujących się w warunkach możliwie 
jednakowych, tak  co do położenia jak  i co do 
pochodzenia. D la tego np. dla wnioskowania 
o ziemiach naszego kraju z ich rozbiorów, 
należałoby mieć do porównania rozbiory ziem 
Królestwa Polskiego, lub też ziem z miejsco
wości sąsiednich i podobnych co do klimatu. 
Niestety dla ziem polskich mamy m ateryał 
porównawczy bardzo niedokładny, chociaż 
dosyć obfity. Mam tu na myśli kilkaset roz
biorów prof. Cichockiego, zawierających ozna
czenia piasku i gliny, a zatem mechanicznych 
składników ziemi, a prócz tego oznaczenia 
zawartości próchnicy, węglanu wapnia, tlenku 
żelaza i glinki.

Rozbiory te wydrukowane in extenso w sta
rej Encyklopedyi rolniczej, m ają tę dobrą 
stronę, że są zestawione wraz z nazwami 
miejscowemi badanych gruntów i tam  tylko 
można odnaleźć i wytworzyć sobie pojęcie 
o tych miejscowych nazwach polskich, właści
wych rolnictwu polskiemu, o tych rozmaitych 
czarnoziemach, popielicach, popielatkach, 
glinkach, szczerkach, rędzinach, bielicach, 
bieliczkach, borowinach, sapach, cepuchach, 
murszach, lizawkach, chrapach, czerwonkach. 
Drugiem źródłem do wytworzenia sobie przy
bliżonego pojęcia o naturze ziemi naszego 
kraju z jej rozbioru są te pojęcia i określe
nia rodzajów i odmian ziemi, jakie przyjmuje 
klasyfikacya Towarzystwa kredytowego ziem
skiego. Je s t ona wprawdzie głównie klasyfi- 
kacyą ekonomiczną, t. j. opiera się na płod
ności ziemi, ale obok tego podaje zawsze kla- 
syfikacye według składu mechanicznego, 
a także według roślin dziko na polach rosną
cych. N a tych dwu źródłach musi się opie
rać wnioskowanie chemika z danych rozbio
rowych. Lecz obadwa te źródła nie są wy
starczające, nie pozwalają, odpowiedzieć bo
wiem na pytanie o stanie nawozowym, w ja 
kim znajduje się badana ziemia, o zapasach 
materyałów nawozowych w niej zawartych, 
o tem, czy ona jest, czy nie jes t urodzajną, 
nie dają miary stopnia urodzajności ziemi. 
Bowiem klasyfikacya ziemi, jak ą  na ich pod

stawie uczynić można, opiera się 1 ) na skład
nikach mechanicznych, 2) na zawartości 
próchnicy i wapnia, a nie uwzględnia tego, co 
w ziemi daje miarę jej wartości użytkowej, 
t. j . zawartości bezpośredniej składników na
wozowych: kwasu fosfornego, potażu i azotu. 
Z a to dosyć obfity m ateryał porównawczy po
siadamy dla kraju, sąsiadującego z naszym 
krajem i posiadającego dosyć zbliżone warun
ki klimatyczne. Myślę tu  o ziemi inflanckiej 
i o kilkuset dokładnych rozbiorach mecha
nicznych i chemicznych ziem z 47 majątków, 
położonych w okolicy Dorpatu, dokonanych 
w pracowni prof. Thomsa w Rydze. Cykl 
prac, rozpoczętych jeszcze w r. 1883, zakoń
czył prof. Thoms dziełem: „Zur W erth-
schatzung der Ackererden auf naturwissen- 
schaftlich statistischer Grundlage,” które 
wyszło pod koniec roku ubiegłego. Niowda- 
jąc  się w przytaczanie licznych tablic Thom
sa, zastanowimy się:

1 ) nad metodą jego rozbiorową,
2) nad sposobem jego rozumowania na 

podstawie, jak  on nazywa, przyrodniczo-sta- 
tystycznej.

Z próby, wziętej w zwykły sposób, prof. 
Thoms, po odłączeniu małej próbki do słoika 
szklanego z korkiem szlifowanym dla ozna
czenia zawartości wody w ziemi w stanie su
rowym, wydzielał miał ziemny przez przesie
wanie przez sito jednomilimetrowe blaszane 
i ten tylko miał ziemny był używany do 
badań.

Do oznaczenia kwasu fosfornego był uży
wany kwaśny wyciąg ziemi, otrzymany przez 
ługowanie 50 <7 miału 300 cm3 10%-go kwa
su solnego na kąpieli wodnej, przez 48 godzin. 
Do pierwszej połowy swych badań prof. 
Thoms b ra ł ziemię w stanie surowym, a do 
drugiej połowy ziemię w stanie wyprażonym 
w piecu muflowym. Przez to wyprażenie osię- 
ga się pewne powiększanie zawartości kwasu 
fosfornego, bardzo rozmaite dla rozmaitych 
ziem, zależnie od ich rodzaju. Ciekawe są 
wyniki badań ucznia prof. Thomsa studenta 
chemii Kryliczewskiego. Dowiódł on, źe, je 
żeli próbkę ziemi, raz już ługowanej kwasem 
solnym 10°/o-ym, ługować powtórnie takim  
samym kwasem, to ilość kwasu fosfornego, 
wyługowywanego za drugim razem jest 
względnie niewielką i wynosi przeciętnie 6#/0 
ilości kwasu, wyługowanego za pierwszym ra 
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zem. Tyczy się to zarówno ziemi poprzednio 
wyprażonej, jak  i niewypraźonej.

Potaż i wapno oznaczał Thoms tu  w wy
ciągu kwaśnym, otrzymanym przez ługowanie 
ziemi 10 %  kwasem solnym na kąpieli wodnej 
przez 24 godziny, przytem wapno oznaczał po 
usunięciu amoniaku, żelaza i glinki przez s trą 
cenie szczawianem amonu, a potaż oznaczał 
w filtracie od szczawianu wapnia przez s trą 
cenie chlornikiem platyny po usunięciu soli 
amonowych przez prażenie i kwasu siarcza- 
nego chlorkiem barytu. Liczby Thomsa dla 
zawartości wapna są trochę za małe, albo
wiem on nie uwzględnia wapna, strącanego 
amoniakiem w postaci fosforanu wapnia wraz 
z glinką i tlenkiem żelaza. Azot oznaczał 
Thoms według postępowania W illa i Yaren- 
trapa , t. j. przez prażenie z wapnem sodowa- 
nem, a pozostały amoniak pochłaniał kwasem 
solnym i oznaczał go bądź w postaci chloro- 
platynianu amonu, bądź przez mianowanie 
roztworem srebra.

Pojemność dla wody oznaczał Thoms w taki 
sposób, że naczyńko blaszane z dwu stron 
otwarte, a z jednej batystem zawiązane, na
pełniał najpierw miałem ziemnym i ważył, 
następnie przez tę ziemię w naczyńku zawar
tą  przelewał wodę czystą aż dopóki ziemia 
się wodą nie nasyciła, a woda p rzestała zeń 
skapywać. Pojemność dla wody Thoms wy
rażał bądź w procentach wagowych, wyraża
jących, jak ą  ilość wody pochłania 100  jedno
stek wagowych miału ziemnego, bądź w pro
centach objętościowych, wyrażających, jak ą  
objętość wody pochłania 100  objętości miału 
ziemnego. Dalej oznaczał Thoms zdolność 
pochłaniania amoniaku według Knopa, t. j. 
przez oznaczenie, wiele azotu pochłania 100 g 
m iału ziemnego z 200 centymetrów sześcien
nych roztworu salmiaku, zawierającego 5 g 
N H 4C1 na 1040 cm3 wody. Nareszcie ozna
czał jeszcze Thoms zdolność pochłaniania 
pary wodnej, przez pozostawienie danej wagi 
ziemi w atmosferze nasyconej parą  wodną, 
następnie zawartość wody i próchnicy w ziemi 
surowej według metod zwykłych' i zawartość 
gliny i piasku przez odpławianie w przyrządzie 
Nobla. Otrzymane temi drogami szeregi da
nych liczbowych, Thoms zestawił w liczne ta 
blice według następujących zasad:

Podstawą układu były wiadomości, zebrane 
od rolników o urodzajności ziemi, a  mianowi

cie z każdego m ajątku b ra ł prof. Thoms trzy 
próby gleby i trzy próby podglebia: ziemi 
najlepszej, ziemi średniej dobroci i ziemi naj
gorszej, według oświadczeń miejscowych rol
ników i przy każdym rozbiorze zaznaczał 
czy tyczy się on ziemi najlepszej, czy średniej, 
czy najgorszej. Otrzymane dane zestawiał 
w tablicach dwojakiego rodzaju: w jednych 
ułożone były rozbiory według zawartości ilo
ściowej składnika, którego wpływ na uro
dzajność badano. Wówczas, jeżeli dany skład
nik na urodzajność wpływ dodatni rzeczywi
ście wywiera, to u góry tablicy, gdzie umiesz
czone były liczby większe, podano więcej zna
ków, źe ziemia uznawaną jest za dobrą, zaś 
u dołu, gdzie znajdują się liczby niniejsze, 
przeważały znaki, źe ziemia uznawaną jest 
za złą.

Aby tym stosunkom nadać wyraz liczbowy, 
prof. Thoms postępował w taki sposób: dzielił 
całą tablicę, zawierającą wypisane zawarto
ści danego składnika w porządku liczb, stop
niowo zmniejszających się, na dwie połowy 
i obliczał, wiele w każdej z tych połów znaj
duje się ziem, oznaczonych znakiem „dobra,” 
„średnia” i „zła.” Otóż w razie, gdy skład
nik badany wywiera wpływ dodatni, to w gór
nej będzie przeważała procentowa zawartość 
ziem dobrych, a w dolnej połowie będzie 
przeważała procentowa zawartość ziem złych.

Drugi rodzaj tablic, służących do uwidocz
nienia wpływu danego składnika ziemi na jej 
urodzajność, był układany według innej za
sady. Mianowicie zestawiane były obok sie
bie zawartości jednego i tego samego skład
nika np. kwasu fosfornego w trzech rodza
jach ziemi jednego i tego samego majątku. 
To zestawienie było tak czynione, że po le
wej stronie znajdowały się liczby najwięk
sze, po prawej stronie—liczby najmniejsze, 
a w środku liczby średnie. Otóż, jeżeli dana 
część składowa wywiera wpływ na urodzaj
ność, to znaki umieszczone obok liczb szły 
w porządku następującym: dobra ziemia, 
średnia ziemia i zła ziemia. W  celu ujęcia 
w liczby tego stosunku prof. Thoms obliczał, 
ile razy dany porządek znaków pow tarzał się 
na ogólną ilość rozbiorów.

Dzieło Thomsa kończy się tablicami, wyra- 
żającemi graficznie wpływ danego składnika 
na urodzajność ziemi. W  tych tablicach za 
odcięte wzięte są liczby, wyrażające procen-
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tową zawartość składnika danego w roli, jako 
rzędne są plony żyta zbadanych ziem, wyra
żone w miarach tamtejszych zwanych Lofami 
z przestrzeni, zwanej Lofstelle. (Lof=0,6882 
hektolitra, w miarach rossyjskich lL o f= 2 ,6 1 5  
czetweryka, 1 L ofste lle= 0,3401 desiatyny; 
w miarach krajowych 1  Lof z 1  Lofstelli od
powiada 0,811 korca z 1  morgi).

Ciekawy je s t fakt, że wyliczając odwrot
nie wydajność roli z jej analiz według swoich 
tablic graficznych, Thoms otrzymywał liczby, 
zgodne w większości wypadków z rzeczywi
stością.

W yniki swej pracy prof. Thoms streszcza 
w tezach następujących:

1 ) Zawartość w ziemi kwasu fosfornego 
znajduje się w wyrażonym związku z jakością 
ziemi, ponieważ ziemie dobre zawierają kwa
su fosfornego przeciętnie więcej, niż ziemie 
średnie, a te ostatnie więcej, niż ziemie złe.

2) Również podglebia ziem lepszych zawie
ra ją  kwasu fosfornego więcej, niż podglebia 
ziem średnich, a te  ostatnie więcej, niż pod
glebia ziem złych.

3) Zawartość kwasu fosfornego w podgle
biu jest mniejszą niż w glebie, co dowodzi, że 
w okręgu dorpackim kwas fosforny nie jest 
z gleby wyczerpany.

4) Podobne stosunki jak  dla kwasu fosfor
nego istnieją i dla azotu, potasu i wapnia; za
wartość ich w ziemiach dobrych jes t większą 
niż w ziemiach średnich, a w tych większą 
niż w ziemiach złych.

5) W  tym samym stosunku, co i wsponniio- 
ne składniki nawozowe, z dobrocią ziemi 
znajduje się też i grubość gleby.

6) Zawartość potasu i wapnia w podglebiu 
przeciętnie jes t większą niż w glebie.

7) Liczby, wyrażające własności fizyczne 
badanych ziem, a mianowicie ich chłonienie 
pary wodnej, chłonienie amoniaku, pochłania
nie wody, zawartość składników mechanicz
nych, nie wyrażają żadnego ich związku 
z urodzajnością ziemi.

8) Metoda prof. Thomsa, pozwalająca na 
wyliczenie urodzajności z je j rozbioru che
micznego, zasługuje na to, aby być podstawą 
taksacyi ziemi, a wskutek tego należałoby, 
aby Towarzystwa kredytowe ziemskie ziemi 
inflanckiej założyły pracownie, mające za za

danie studya geognostyczno-agronomiczne 
i taksowanie ziemi na ich podstawie.

W. Trzciński■

OBYCZAJE SÓW.
Według spostrzeżeń Franeka Bolles ').

W  czerwcu 1888 roku schwyciłem, pisze 
P r. Bolles w dziupli drzewa w lesie W hite 
Mountain dwie sowy, t. z. sowy jarzębate (Sur- 
nia nisoria Mag.). Przez całe pierwsze lato 
nie przyjmowały żadnej pieszczoty, odpycha
jąc  dumnie dziobem i pazurami wszelkie 
oznaki poufałości. Umieściłem je  w śpichrzu 
w wielkiej klatce, gdzie miały podostatkiem 
powietrza i światła; kąpały się często i olbrzy
mie masy pożywienia pożerały. Obudzone 
w ciągu dnia i ruszające się o zmroku, w cią
gu całej nocy zachowywały najzupełniejszy 
spokój. W idziały wybornie przy świetle sło- 
necznem, a w ciemności lepiej niż wiele in
nych zwierząt. Następnej jesieni przewiozłem 
je  do Cambridge, gdzie umieszczone zostały 
w wielkiej klatce w mojem mieszkaniu; dopiero 
następnej zimy mogłem zacząć traktować je 
nieco poufałej, głaszcząc najpierw po głowie 
ręką zabezpieczoną w rękawicę skórzaną, na
stępnie ręką gołą.

Widocznie stawały się one coraz mniej 
dzikiemi, a uderzenia ich dziobów coraz mniej 
niebezpiecznemi.

Jedna z sów, którą nazwałem Pufly skale
czyła -sobie skrzydło na początku swojej nie
woli, odtąd nie mogła wcale fruwać.

Z wiosną 1889 roku zacząłem zabierać P u 
fly na przechadzki ze sobą i zauważyłem od- 
razu, źe jest mi ona niezmiernie użyteczną 
wr przynęcaniu innych ptaków. Towarzyszyła 
także w moich wycieczkach lądowych i wod
nych podczas la ta  1889, następnej zimy i lat 
1890 i 1891. Zabierałem  też często i jej to-

') Revue Scientifique Nr 23, S. II, 1892, 
Toro 50.
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warzyszkę Fluffy, ale ta  nie była tak  spokoj
ną jak  Pufly. W  maju r. 1891 schwytałem 
jeszcze jednę młodą sowę ja rzęb atą  na tem 
samem drzewie. Z  początku swojej niewoli 
okazywała charakter drażliwy, la ta ła  przez 
cały dzień po klatce, nie odpoczywając nawet 
nieraz i w nocy, jeszcze po 9 miesiącach rzu
cała się w klatce za zbliżeniem się mojem. 
Pufly i Fluffy były bardzo skromne przez 
pierwsze lato, ale książę Edward, takie było 
imię trzeciego mojego pensyonarza, nigdy 
najmniejszej nie okazał obawy.

O dwu puszczykach (Syrnium aluco L.)

łem nieraz jednego z nich na dłoń, chodziłem 
z nim po mieszkaniu ale ani drgnął na chwilę. 
Jeżeli jednak uwiązaną na nitce mysz puści
łem  na pokój, puszczyk stawał się w oka 
mgnieniu sam sobą; uszy mu opadały, oczy 
szeroko roztw arte płonęły dzikim ogniem 
i ruchem cichym ale gwałtownym, p tak  dra
pieżny spadał na mysz. Zwyczaj udawa
nia że nieżyje, spotykałem także u puhacza. 
Ten którego posiadałem przez kilka godzin 
tylko, w styczniu 1891 roku, pozwalał robió 
ze sobą wszystko co tylko było można, nie 
drgnąwszy ani okiem ani nawet żadnym mię-

Fig. 1. Sowa jarzębata (Surnia nisoria).

które dostałem, jednego w ciągu roku 1890, 
drugiego na wiosnę 1891 r., nie wiele mam 
do powiedzenia. Były one bardzo nieszczę
śliwe w niewoli i chociaż zawsze dobrze jadły, 
zabiły się w końcu uderzając rozpaczliwie 
głową o szczeble klatki, żeby się z niej wydo
być. Gdy się kto do nich zbliżał, uszy s ta 
wały im sztywne, pióra przylegały do ciała, 
mięśnie i ruchy drętwiały, oczy nawet zamy
kały się całkowicie, zostawiając tylko m ałą 
szparkę niby nic nie znaczącą, ale dostatecz
ną żeby obserwować przybysza. Obadwa 
były zupełnie obojętne na pieszczoty. B ra-

śniem, ale jeżeli obserwowałem go z odległo
ści, widziałem jak  mu powracała swoboda 
ruchów i bystrość wzroku.

N a początku la ta  1890 jeden z przyjaciół 
przysłał mi trzech młodych puszczyków. Były 
to istne trzy dyabełki; nie mam słów żeby 
opisać ich charakter, głos, apetyt. Posłałem  
je  na lato do W hite M ountain, gdzie żyły 
w klatce ponad sowami dawniejszemi, jarzę- 
batemi. Jad ły  szczególniej myszy, ptaki 
i ryby ale wątroby nie jad ły  tak  chętnie jak  
dawniejsze. Ponieważ oddzieliłem jednego 
od dwu pozostałych, po upływie tygodnia nie
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poznały one już wcale swego towarzysza, gdy 
do nich powrócił, a pewnego poranku znala
złem go nieżywym w głębi klatki. Koledzy 
wyrwali mu wszystkie piórka i byliby go nie
zawodnie zjedli, gdybym temu nie był prze
szkodził.

W  kilka dni później dwaj bratobójcy za
częli się kłócić między sobą o mysz, jeden 
padł ofiarą na miejscu, a drugi nie przeżył go 
dłużej nad dwanaście godzin. Usiłowania 
moje w celu oswojenia tych dwu sów wydały 
bardzo niedostateczne rezultaty. T a którą 
dwie pozostałe zabiły, towarzyszyła mi wpraw-

Mimo nadzwyczajnych upałów zdrowie jej 
nie pozostawiało nic do życzenia i obecnie 
jeszcze ma się ona zupełnie dobrze. Przede- 
wszystkiem odsunąłem ją  od dawniejszych 
sów, bojąc się krwiożerczej walki; ale świeże 
doświadczenia wykazały mi, że Snowdon nie 
żywi żadnych nieprzychylnych uczuć wzglę
dem innych współtowarzyszów niewoli (sów 
jarzębatych) i zostawia je  w spokoju nawet 
wtedy, gdy mu porywają część jego pożywie
nia. Od czterech miesięcy są umieszczone 
razem, zachowując się dość obojętnie wzglę
dem siebie.

dzie na kilku wycieczkach, zawieszona na kij
ku, który trzymałem w ręku lub pod pachą.

W  czerwcu 1891 przyniesiono mi Snowdo- 
na, sowę białą  (Surnia nyctea L.), złapaną 
poprzedniej zimy, niezbyt obiecującej po
wierzchowności. Obciąłem jej skrzydła i trak 
towałem ją  ostro, skoro tylko objawiała zbyt 
wojownicze usposobienie. Po upływie tygod
nia nauczyła się zawieszać na kijku i zosta
wała na nim nawet gdy posuwałem go wzdłuż 
i wszerz po moim pokoju. W  W hite Moun- 
tain  dałem jej klatkę w kącie północno-za
chodnim śpichlerza, dostarczyłem jej mchu 
wilgotnego do spoczynku, wody do picia i ką
pania się i żywności w umiarkowanej dozie.

Około połowy września 1891 r. kupiec 
z Bostonu przysłał mi wielkiego puhaoza 
(Bubo maximus, Rawi) właśnie w chwili, gdy 
wyjeżdżałem do Cambridge z sową białą 
(Snowdonem) i sowami jarzębatemi (Surnia 
nisoria). Obciąwszy mu jedno z wielkich 
skrzydeł umieściłem go w klatce mającej 23 
m etry w kwadrat. Wejście jego wywołało 
najrozmaitsze wrażenia; Pufły gotowała się 
do walki, Fluffy uciekła, książę Edw ard pa
trzył obojętnie na nowego przybysza, gdy 
tymczasem Snowdon i puhacz wielki odrazu 
weszli z sobą w stosunki i zabrali z sobą zna
jomość. Trzy miesiące upłynęły bez naj
mniejszego zakłócenia spokoju. S tary pusz
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czyk boi się i nienawidzi wielkiego puhacza, 
książę Edw ard trak tu je  go z bezrozumną po
ufałością, a Snowdon prowadzi z nim kon
szachty w rogu klatki najbardziej oddalonym 
od ulubionego ką ta  puszczyków.

Przedstawiwszy w ten sposób moich wy
chowanków czytelnikom, zajmę się teraz zba
daniem ich obyczajów. Sowy wszystkie nale
ży najpierw podzielić na dwie grupy: sów bru
natnych i sów szarych. Usposobienie wielkie
go puhacza, sowy uszatej, puszczyka i sówecz- 
ki i zachowanie się ich względem człowieka, 
wydają mi się bardzo podobnemi; istnieje po
między niemi jakby rodzaj powinowactwa.

Sowy jarzębate i białe chociaż całkiem 
różne od sów brunatnych, są prawie tego sa
mego charakteru. Przybierają postać za-

hoo-hoo hoo-hoo hoo-hóó.” Ukrywałem się 
nieraz za drzewo i odpowiadałem, a tym spo
sobem sprowadzałem sowę aż na sam wierz
chołek drzewa, pod którem stałem.

K rzyk sów białych (Surnia nyctea L .) jest 
całkiem różny, jest to najczęściej klekotanie 
dziobem a nadto rodzaj gwizdania „ah” 
z otwartym szeroko dziobem co ma groźniej
szy o wiele charakter. W ydaje ona także 
krzyk ostry przykry, świszczący, wyrażający 
obawę lub cierpienie; krzyczy podobnież gdy 
nie może dosięgnąć kawałka pożywienia, któ
ry przed nią trzymają.

O ile mogłem sobie z tego zdać sprawę,

F ig .  3 . S o w a b ia ła  ( S u r n ia  n y c te a ).

czepną gdy się do nich zbliżać i są niezmier
nie żywe. Sowy jarzębate wydają najroz
maitsze głosy wyraźne: klekoczą rozpaczliwie 
dziobem za zbliżeniem się nieprzyjaciela, j ę 
czą gdy są głodne; wydają przeciągły i muzy
kalny ton „ó ó” gdy się spotykają po długiej 
nieobecności, wrzeszczą dziko gdy im chodzi 
o myszy, lub inną zdobycz. Gdy są młode 
wydają, gdy je  pieścić, rodzaj dziwnego gda
kania, które przypomina kurczęta szukające 
przytułku pod skrzydłami kokoszy matki. 
K rzyki te zmieniają się też stosownie do pory. 
Podczas miesiąca sierpnia słyszałem często 
w lesie o zmierzchu okrzyki „hóó” wydawane 
z ostrością trąbk i w przestankach półminuto- 
wych przez sowy dzikie. Najpospolitszym 
krzykiem przypominającym krzyk (miaucze
nie) kotów, jest najczęściej krzyk „hoo-hoo,

Fig. 4. Puhacz (Bubo maximus).

wielki puhacz ma tylko cztery dźwięki; kleko
tanie przerażające dziobem, wykrzyknik „ah,’r 
zupełnie podobny do krzyku sowy białej, Snow- 
dona, krzyk który przypomina wiatr świsz
czący w pustym pniu drzewa i można go wy
razić przez „whóó, hoo—hoo—hoo, whóóó, 
whóóó, whóóó,” nareszcie szereg nut muzy
kalnych, łagodnych, które wypływają mu 
z gardła gdy sowa biała (Snowdon) zbliża^ 
się zanadto do żywności, k tórą on trzyma 
w swoich szponach. Sowy jarzębate  jedzą 
mięso surowe, myszy i wiewiórki, niedoperze,. 
ptaki wszelkiego rodzaju włącznie z sokoła
mi, ryby świeże, mięczaki jeziorowe, ślimaki, 
mięso żółwi, niektóre gatunki żab, glisty, nie
które gatunki owadów, ja jk a  kur i innych
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ptaków. Ropuch nie dotkną ani też żab wy
dających nieprzyjemny odór, rzadko kiedy je 
dzą mięso lub ryby zepsute.

W idziałem jak  godzinami całemi bawiły 
się nieżywą łasicą, jak  kot myszą, nie biorąc 
się wcale do jedzenia. Łapią żywe ryby 
w stawie i zabijają myszy, wiewiórki, ptaki, 
żaby, węże; ale widok żółwia zaalarmował je, 
a młody zając wbiegający do klatki przejmo
wał je  wielkim przestrachem. Pufly stawia 
czoło psu lub kotowi, ale wieprz przerażeniem 
ją  przejmuje. Gdy miała dopiero sześć mie
sięcy, złapała i zabiła kokoszkę ważącą dwa 
funty; w zamian za to w kwietniu i marcu 
1891 r. całe noce przepędzała na jednej grzę
dzie ze starą kurą kochinchińską.

O ile mogłem o tem sądzić, sowa biała, 
(Snowdon) nawet gdyby była najgłodniejsza 
nie zabija zwierząt. P taki, myszy, wiewiórki 
i ryby musiały być jej dawane nieżywe. Ja d a  
ona także ślimaki morskie i żółwie, byle tylko 
były otwarte, ale najmniejszych usiłowań nie 
zrobi, aby złapać lub zabić wiewiórkę, mysz 
lub węża choćby nawet od dwu lub trzech 
dni nic nie jad ła. Z jad ła ona zaraz po zabi
ciu wiewiórkę, k tórą miała przy sobie ży
wą przez 12 godzin. W idziałem tę sowę (bia
łą) pijącą raz tylko, kąpała się rzadko i to 
ukradkiem. Pewnego ranka w sierpniu 1891 { 
roku, usłyszałem pluskanie się w miednicy j  

sów; było zaledwie wpół do czwartej rano, 
przybliżyłem się do klatki i zobaczyłem mo
jego Snowdona otrzepującego się jak  po wyj
ściu z kąpieli.

Sowy jarzębate rozpaczliwie trak tu ją  swo
ją  zdobycz, rzucają się na nią i szarpią. 
Wogóle wyrywają pióra ze skrzydeł i ogona 
nawet u ptaków średniej miary, małe węże 
całkiem połykają. Snowdon (Sowa biała) 
jednak nie wie co to są węże żywe; gdy mu 
podadzą pożywienie, pierwszą jego czynnością 
je s t połknąć tyle, ile jego gardło pomieści; 
widziałem jak  w ten sposób łykał dużego ko
guta nie zadając sobie nawet trudu zmiażdże
nia go. Często tak połknięty kąsek staje 
w gardle i nie może przejść dalej mimo wszel
kich usiłowań żarłoka, który widzi się zmu
szonym wypluć to co wziął. Wobec wielkiego 
kaw ała mięsa lub dużej ryby, metoda się 
zmienia; sowa stoi i urywa, szarpie po kawał
ku, który zjada klapiąc dziobem. Jest to 
widok odpychający; głowa przechyla się na

przód, pióra się trzęsą, te zaś które otaczają 
głowę, stają nastroszone i ukazują dziób za
krwawiony'. Jeśli przeszkodzić takiej uczcie 
wydaje okrzyk przenikliwy, groźny. Można 
jednak przyzwyczaić ją  (S. białą) do jadania 
z ręki. Apetyt posiada fenomenalny, widzia
łem jak  zjadała całego bąka (bąk czapla) 
w ciągu 24 godzin, a nad ranem znajdowałem 
tylko łapy i parę piórek z sokoła, którego jej 
dano w nocy. Tak jak  inne sowy, pozostawia 
tylko pióra i kości pogruchotane. Puhacz 
woli jeść sam. Łakomstwo jego jednak 
względem myszy każe mu zapominać o wszel
kich formach. K ażda co na jego terytoryum 
się dostanie, jes t najspokojniej wzięta i połk
nięta. Co do innej wszelkiej żywności udaje 
źe jej nie widzi dopóki przy nim człowiek się 
znajduje.

W iem że chociaż raz kąpał się tej zimy, 
a sądząc po czystości piórek zdaje się źe czę
sty robi z wody użytek. Gdy mu dano głowę 
dorsza (ryby) lub dużego ptaka, stawał na 
nim i rozrywał go kawałkami na wzór sowy 
białej (Snowdona); ruchy jego są rubaszne 
a fizyonomia staje się dzika. Czubki z piór 
lekko odrzucone, oczy błyszczące; urywa naj
pierw kawał mięsa z kadłuba, następnie k rę
ci głową na wszystkie strony jakby podpatry
wał czy mu kto nie chce zabrać jego zdo
byczy.

Moje sowy jarzębate, sowa biała (Snow
don) i puhacz chętnie jad a ją  we dnie; zaś 
puszczyki przeciwnie wogóle czekają ciemno
ści by spożyć swoje pożywienie. Jeden z pusz
czyków, przez kilka godzin nie ruszył wróbla, 
którego za nadejściem nocy natychmiast 
schrupał.

W rażenie jakie widok sów wywołuje na in
nych ptakach jest mięszaniną ciekawości, nie
nawiści i strachu. Ciekawość posuwa je  na
przód, nienawiść wydobywa z nich krzyki 
dzikie, gdy tymczasem strach przywołuje je  
do rozsądku i broni im uderzać na tego nie
przyjaciela z powierzchownością zagadkową. 
To wrażenie jest ogólne: spotykamy je  nawet 
w zmodyfikowanej formie u sów małych 
względem dużych. W  wielu razach krzyk 
ptactwa na widok sóweczek (Glaucidium 
passerinum Bp.) naprowadzał mnie na ślad 
tych ostatnich.

W  zimie 1892 r., na drugi dzień po Boźem 
Narodzeniu, szedłem przez las jodłowy w Al-
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bany, gdybałaś tego rodzaju sprowadził mnie 
do najciemniejszej części lasu. P tak i były 
bardzo pobudzone, a że zbliżałem się do nich 
zwolna, ujrzałem że tworzyły koło otaczające 
pewien punkt centralny dla mnie niewidocz
ny. Zbliżywszy się i schowawszy za pień 
drzewa dojrzałem  ogon małej sówki, m ała 
jej główka i twarz m ałpia była obrócona ku 
mnie a  oczy żółte nieśmiało patrzyły. Z a 
zbliżeniem się inojem prześladowcy umknęli 
a sóweczka popatrzyła na mnie przez czas 
pewien, poczem także się odwróciła i odle
ciała.

Młody puszczyk, którego morderstwo opo
wiadałem powyżej, drażnił ptaki leśne w taki 
sam sposób. Umieściłem go raz rano na brzo
zie gdzie obrała sobie miejsce zamieszkania 
rodzina dzięcioła zielonego. J a k  tylko go 
spostrzegły wydały takie krzyki rozpaczliwe, 
że wszystkie okoliczno ptaki zleciały się 
z wrzaskiem do sowy. Pokrzyczawszy z 10 
minut uciekły zosta wiając tylko jednego dzię
cioła i jednę muchołówkę, które zapomniały 
wkrótce o nieprzyjacielu i nanowo zaczęły 
zbierać pożywienie z brzeziny.

W  ciągu la ta  1891 zabrałem  kilka razy 
moję sowę białą  na przechadzkę, pomimo że 
to nie było łatw ą rzeczą nieść ją  w ręku na 
kiju, który razem  z nią waży 1,57 kilo. P taki 
spostrzegły ją  natychmiast i zaczęły zacze
piać zaraz, chociaż ona należy do sów bardzo 
wszystkim ptakom przychylnych. Drozdy 
i wszelkiego rodzaju ptaki śpiewające, jaskół
ki, wróble, traktowały ją  tak  jakby to była 
sowa jarzębata. Jarząbek  zuchwale stawił 
je j czoło broniąc swojego gniazda. Ponieważ 
jedno skrzydło miała związane, moja sowa 
biała posuwała się podskakując; jak  tyl
ko postawiłem ją  na ziemi w tej chwili stara
ła  się oddalić; raz znalazłszy się w pewnej od
ległości, zatrzymuje się zdyszana wlokąc nie
dbale skrzydła koło siebie. Pozostawiona na 
swobodzie unika lasów, a jeżeli musi je  prze
bywać, czyni to możliwie jaknajprędzej. 
Pewnego dnia w ciepły poranek zostawiłem 
ją  na pagórku pokrytym traw ą i z oddalenia 
obserwowałem ją  przez lornetkę. Zachwy
cona moją nieobecnością schroniła się naj
pierw w cień pod krzak jałowcu i tam  pozo
stała  bez ruchu prawie przez półtorej godzi
ny. Niekiedy odwracała głowę żeby czato
wać na wrony z odległości, raz czy dwa razy

wzrok jej zwrócił się ku niebu, śledząc tam  
lot małego ptaszka, przyczem promienie 
słońca wcale jej nie krępowały. Gdy mnie 
spostrzegła wychodzącego z ukrycia, zaczęła 
schodzić z pochyłości podskakując przedemną. 
Innym razem wyprowadziłem tę samę sowę 
b ia łą  na dwór w czasie ulewnego desz
czu, sądząc że ona się schroni do lasu, 
usiadła jednak pod m ałą jabłonką, następnie 
spostrzegłszy że to drzewo mało ją  ochrania 
od deszczu, przeniosła się pod inne. Niedołę
żna, niezdolna do zabicia myszy lub wiewiórki, 
nawet gdy jej się bardzo jeść chce, milcząca, 
bez wyrazu, głupia na pozór sowa biała, któ
rą  ja  posiadam, zapewne jest okazem niezu
pełnie dorosłym i charakterystycznym typem 
rodziny, która jednak jest bardzo przebiegłą.

(Dok. nast.).
Tłumaczyła J. S.

NOW E BADANIA

KAD WIDMEM PIPOWEM TLENI.
Ogromne znaczenie tlenu w zjawiskach 

ziemskich oraz nierozstrzygnięte jeszcze sta
nowczo pytanie co do istnienia tego ciała 
w atmosferze słońca nadają badaniom widma 
tlenu doniosłą ważność naukową. Badania 
te dotychczas wcale nie są ukończone. Od
dzielne części widma tlenu były badane przy 
zastosowaniu różnych metod przez różnych 
fizyków; nie mamy wogóle badań jednolitych 
tego widma, któreby były przeprowadzone 
przez jednego badacza. Prócz tego rozszcze
pienia były wogóle dość słabe. Znane są 
obecnie cztery widma tlenu: widmo ciągłe, 
widmo prążkowe proste, widmo prążkowe 
złożone, wreszcie widmo smugowe, które wy
syła część rurki Greisslera zawierającej tlen, 
leżąca dokoła elektrodu odjemnego. Taka 
różnorodność widm nastręczała przy pomia
rach dawniejszych nadzwyczajne trudności. 
Dopiero w roku 1879 Schuster wykazał, że 
wystąpienie tego lub owego widma zależy
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od gęstości gazu w rurce oraz od rodzaju wy
ładowań. Widmo prążkowe proste, o jakiem 
tu  mówić zamierzamy, powstaje wogóle, jeżeli 
przepuszczać silne iskry elektryczne przez 
tlen o ciśnieniu zwyczajnem; powstaje jednak 
i przy wszelkich mniejszych ciśnieniach w ru r
kach Geisslera, jeżeli przepuszczać przez nie 
wahania elektryczne, otrzymywane przez wy
ładowanie butelki lejdejskiej w postaci iskry. 
Takie właśnie widmo tlenu było już wielo
krotnie badane w ostatnich czasach drogą fo
tograficzną; wymienimy badania Deslandresa, 
H artleya i A  denaya oraz Trowbridgea i H ut- 
chinsa. Deslandres pierwszy otrzymał foto
graficznie część bardziej załam aną widma 
prążkowego tlenu i zmierzył odpowiednie dłu
gości fal. H artley  i Adenay oraz Trowbri- 
dge i Hutchins fotografowali właściwie widmo 
powietrza; na otrzymanych przez nich foto
grafiach można odróżnić prążki właściwe tle
nowi. Należy jednak zaznaczyć, że w widmie 
mięszaniny różnych gazów braknie zawsze 
paru  prążków należących do któregoś gazu. 
Przeto przy badaniach dokładnych należy 
koniecznie mieć do czynienia z gazem czy
stym, niezawierającym domięszki gazów 
obcych.

Najobszerniejszy szereg pomiarów w wid
mie prążkowem tlenu przeprowadził obecnie 
M. Eisig Badania te ze względu na silne 
rozszczepienie oraz na nadzwyczajną czystość 
używanego tlenu są bez wątpienia dokładniej
sze od poprzednich. Eisig otrzymywał wid
mo za pomocą wklęsłej siatki dyfrakcyjnej 
Ilowlanda; promień krzywizny jej wynosił 
650 cm, ilość kresek—787 na 1  mm. Tlen 
był tak  czysty, że prążki właściwe azotowi 
lub parze rtęci ani gołem okiem, ani na foto
grafii dostrzedz się nie dały. Poważną część 
pracy stanowiło określenie długości fal prąż
ków. M. Eisig uskutecznił to przez porów
nanie otrzymanego widma tlenu z widmem 
żelaza, dla którego istnieją nader dokładne 
pomiary, dokonane przez K aysera i B-ungea. 
W  tym celu fotografował jednocześnie oba 
widma, jedno obok drugiego. Względne po
łożenie prążków w obu widmach było okre
ślane za pomocą nader dokładnej maszyny do 
dzielenia. W  taki sposób Eisig oznaczył dłu

') Wied. Ann. Bd. 51— 1894 r.

gości fal, odpowiadających 93 prożkom w wid
mie tlenu, pomiędzy prążkiem o długości fali

=0,243 [J. a prążkiem o długości fali ■!>2 =  
0,471 [j.. (Najobszerniejsze dotychczas bada
nia H artleya i Adenaya dały wartości długo
ści fal dla 56 prążków, leżących w tych g ra
nicach, a badania Trowbridgea i Hutcliinsa— 
66 prążków).

Niedawno jeszcze uczono, że tlen w atmo
sferze słońca istnieje. W  roku 1887 H . Dra- 
per po raz pierwszy wypowiedział zdanie, że 
tlen nie daje ciemnych linij Fraunhofera 
w widmie słonecznem, lecz przeciwnie jasne 
smugi. Dziś wiemy już, że w widmie słońca 
takich jasnych smug wogóle niema i że są to 
tylko miejsca w widmie wolne od ciemnych 
linij; miejsca takie przy niewielkiej długości 
widma sprawiają złudzenie jasnych linij. 
Trowbridge i Hutchins ze swych badań wy
wnioskowali, że niema nawet związku pomię
dzy widmem tlenu i widmem słonecznem. M. 
Eisig, porównywając otrzymane przez siebie 
prążki tlenu z liniami Praunhofera na foto
grafiach widma słonecznego Rowlanda, prze
konał się, że, jakkolwiek dość wiele tych linij 
zgadza się, jednak niektóre z nich zajmują 
miejsca przynależne prążkom par metalicz
nych; prócz tego stosunki natężenia światła 
prążków w widmie tlenu i linij Fraunhofera 
w widmie słońca w wielu miejscach nie zga
dzają się. W reszcie dostrzegł brak cienio
wych linii, któreby odpowiadały niektórym, 
nawet bardzo wyraźnym prążkom w widmie 
tlenu.. Z tego jednak niemożna jeszcze 
wnioskować, źe atmosfera słońca jest pozba
wiona tlenu. Przedewszystkiem należy zwró
cić uwagę na to, że w widmie mięszaniny 
gazu i pary metalicznej widmo gazu jest zaw
sze mniej wyraźne, jak gdyby pokryte przez 
widmo pary. Prócz tego istnieje przypusz
czenie, że w widmie słońca można dostrzedz 
odwrócone widmo tlenu, lecz nie najprostsze, 
ale tak zwane złożone prążkowe. Dostrzegł 
to Schuster i na zasadzie tego wygłosił do
mniemanie, że w atmosferze słońca istnieje 
tlen, posiadający nawet taką samę tem pera
tu rę  i ciśnienie, jak  w jego doświadczeniach. 
Takie jednak widmo tlenu prążkowe złożone 
posiada nader słabe natężenie świetlne, tru 
dno przeto poddaje się badaniom, szczególniej 
przy mocnem rozproszeniu, jakie jest koniecz- 
nem, by c o ś  stanowczego powiedzieć można;
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badania więc Schustra w ym agają potwier
dzenia. Gdyby badania dokładniejsze dały 
wynik sprzeczny z badaniami Schustra, wów
czas, jakkolwiek jeszcze pytanie ostatecznie 
roztrzygniętemby nie zostało, jednak można- 
by było już twierdzić z większą niż dotych
czas stanowczością, źe atmosfera słońca jest 
pozbawiona tlenu. Pozostaje, jak  widzimy, 
jeszcze otwarte pole do badań w tym kie
runku.

W iktor Biernacki.

Lwów, w lipcu.

Opis wystawy szkół galicyjskich nie byłby zu
pełny, gdybyśmy na chwilę nie wstąpili do pawi
lonu wydziału krajowego, gdzie szkoły przemy
słowe średnie i zawodowe niższe zgromadziły 
zbiór dzieł swoich. Uderza nas odrazu wysoki 
poziom wymagań, jaki szkoły te, zwłaszcza kra
kowska, stawiają swoim słuchaczom. Plany spo
rządzane przez uczniów wydziału budownictwa 
i  projekty machin wykonane są z precyzyą i sma- : 
kiem estetycznym; sądzićby można, że to prace 
starszych już wychowańców politechniki. Dział j  

malarstwa dekoracyjnego zdumiewa bogactwem 
motywów i wyśmienitym doborem barw. Jest to 
niemałą zasługą szkół tych przemysłowych, że 
wytworzyły cały zastęp pomocników architektów 
i  modelatorów, dekoratorów', ślusarzy i t. d. 
Wskutek tego nowe kamienice stawiane we Lwo
wie odznaczają się prawdziwie artystycznem wy
kończeniem; każda z nich ma swoję indywidual
ność, zachowaną w najdrobniejszych nawet szcze
gółach: Niemożna nawet porównywać ich z prze
ważną liczbą nowych warszawskich domów, w któ
rych szablon a nieraz brzydo‘a posuniętą bywa 
do ostatecznych granic. Natomiast co się tyczy 
wewnętrznych wygód, to domy lwowskie nie za
spakajają nieraz najmniej, wybrednych żądań. 
Szkoły zawodowe niższe (ślusarskie, stolarskie, 
snycerskie) wystawiły cały szereg przedmiotów 
wchodzących w zakres rzemiosła. I tu, tak jak  
w pracach szkół przemysłowych, zwraca naszę 
uwagę smak artystyczny wystawionych wyrobów. 
Widoczne jest, że kierownicy dbają o to, aby 
rzecz była nietylko uży'eczną, ale też czasem 
i prawdziwie piękną.

Z pawilonu wydziału krajowego kilka kroków7 
tylko wiedzie nas do pawilonu leśnictwa. Ładny

to budynek zbudowany z drzewa nieodartego 
z kory i na zewnątrz i wewnątrz insygniami ło- 
wieckiemi i rybackiemi ozdobiony. Zawiera on 
w sobie malowniczo ułożony obraz całej fauny 
kraju. Na samym środku głównej sali znajduje
my wspaniały okaz cisu, tego drzewa, które dla 
blizkich już pokoleń pozostanie tylko legendowem 
wspomnieniem. U stóp cisu zgromadzono naj
większe, lecz nie najrzadsze okazy; ogromny dzik, 
niedźwiedź, łoś, tłoczą się pod cieniem konarów 
wysokiego drzewa. Uderza nas wielka liczba 
wystawionych rysiów i żbików: zwierzę to jest 
jeszcze dość pospolitem w gęstych lasach Galicyi 
wschodniej. Nader zajmujące są okazy mięszań- 
ców żbika zę zwykłym kotem domowym.

Krakowska firma S. Stachiewicza wystawiła 
bogaty zbiór owadów krajowych i zagranicznych. 
Zwłaszcza zbiór motyli stref tropikalnych zwraca 
uwagę wszystkich świetnością barw i rozmiarami 
okazów.

Wystawa prywatnych leśnictw galicyjskich wy
pełnia resztę tego pawilonu. Znajdujemy tu 
obszerne plany i modele gospodarstw leśnych, 
rozmiary poręb, fotografie dokonywanych robót 
leśnych i t. p. Jedno z leśnictw wystawiło swe
go rodzaju curiosum: korzeń sosny, który napo
tkawszy snać na swojej drodze twardszą warstwę, 
rozbiegł się zupełnie poziomo. Obszar zajmo
wany przez ten korzeń jest bardzo znaczny, ale 
wysokość jego nie przewyższa '/2 stopy.

L. Br.

SPRAWOZDANIE.

W. W. Bobynin. Bibliografia russka fizyko-ma- 
tematyczna. Wykaz książek i artykułów z dzie
dziny nauk fizyko-matematycznycb, ogłoszonych 
drukiem w Rossyi od początku druku do ostat
nich czasów. Tom I i II. Moskwa 1886 — 1893.

Poważna ta publikacya, w7 r. 1886 rozpoczęta, 
liczy do chwili obecnej siedem zeszytów, stano
wiących dwa tomy i obejmuje stulecia: XVI, XVII 
i XVIII. Tytuły książek i artykułów podane są  
w porządku chronologicznym; po każdym tytule 
następuje treść pracy a nadto wyjątek z przed
mowy lub wstępu określający cel i zadanie. Na 
końcu każdego zeszytu podany jest wykaz przed
miotowy, na końcu zaś drugiego tomu, oprócz 
ogólnego wykazu przedmiotowego, pomieszczony 
został wykaz alfabetyczny autorów, którzy zmarli 
lub zamknęli swą działalność piśmienniczą przed 
końcem XVIII-go stulecia. Tak w wykazach 
przedmiotowych, jak i w alfabetycznym, tytuły 
książek i artykułów powtórzone są w skróceniu.
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Według tak rozległego programu, nader starannie 
ułożona praca prof. Bobynina, jest znakomitym 
nabytkiem piśmiennictwa russkiego.

W przedmowie powołuje się autor na biblio
grafie specjalne, wydane w ostatnich czasach 
w Niemczech i we Włoszech i mówi: „Nawet
Polska, ze swoją względnie nie rozległą wcale li
teraturą fizyko-matematyczną, upamiętniła 400- 
letnią rocznicę urodzin Kopernika między innemi 
także i wydaniem w r. 1873 dzieła członka Aka
demii Krakowskiej Teofila Żebrawskiego: Biblio
grafia piśmiennictwa polskiego z działu matema
tyki i fizyki oraz ich zastosowań.”

Statystyka podana w końcu drugiego tomu 
pracy prof. Bobynina wykazuje wydanych w Hos
sy i, treści fizyko-matematycznej:

w wieku 
XVI XVII XVIII Razem

Książek oryginalnych — 4 216 220
„ tłumaczonych — — 223 223
„ w język. obc. — — 122 122

Kalendarzy
Książek wydanych przez 
członków Akad. Petersb.

2 5 386 393

zagranicznych — — 98 98
Rossyan — — 23 23

Razem 2 9 1068 1079

Żebrawski nie podał statystyki, ale do końca 
XVIII-go stulecia jego Bibliografia wraz z do
datkami obejmuje 2 478 numerów. Odtrącając 
rękopismy, artykuły, wreszcie książki z XIX-go 
wieku podane przy autorach z wieku XVIII-go, 
co razem nie wyniesie 200 numerów, otrzymuje
my sumę książek treści fizyko-matematycznej, 
wydanych u nas do końca XVIII-go wieku, od 
2 200 do 2 300.

F .  K.

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

—  idr. Wpływ światła na rozmnażanie się 
roślin. Podczas gdy morfologiczna strona roz
mnażania się roślin została zbadana bardzo szcze
gółowo w ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci, fi- 
zyologia tego procesu znajduje się jeszcze w po
wijakach; o tem np., czy i jak wpływają czynniki 
zewnętrzne ńa powstawanie organów rozmnażania, 
nic prawie do+ąd nie było wiadomo. Kwestyą tą 
zajmuje się w ostatnich czasach systematycznie 
profesor uniwersytetu w Bazylei, IOebs, który 
zdążył już otrzymać różne ciekawe wyniki, ogło- j

szone przezeń w kilku pomniejszych pracach. 
Niedawno znów (Biologisches Centralblatt, 1893) 
Klebs zestawił dotychczasowe wyniki swych ba
dań, o ile dotyczą one specyalnie wpływu światła 
na tworzenie się organów rozmnażania u roślin 
skry tok wiato wy ch.

U niektórych wodorostów bezpłciowe rozmna
żanie się za pomocą pływek niezależnem jest od 
światła i zależy głównie od innych czynników, 
jako to od temperatury, składu chemicznego śro
dowiska i t. d. U niektórych innych wodorostów 
natomiast światło jest tu właśnie czynnikiem de
cydującym. Tak np. w dobrze odżywionych ho
dowlach Vaucheria sessilis można dowolnie wywo
łać gromadne wytwarzanie pływek przez zaciem
nienie, lub tylko zmniejszenie nafężenia światła. 
Tu więc wpływa zmiana oświetlenia, światło zaś 
samo nie jest koniecznym warunkiem wytwarza
nia pływek. Przeciwnie Hydrodictyon utricula- 
tum, które w pewnych warunkach jest nader 
skłonne do wytwarzania bezpłciowych pływek, 
czyni to tylko przy jasnem świetle.

Przy kiełkowaniu mchów liściastych tworzy się 
j naprzód, jak wiadomo, t. zw. protonema, splątek, 

t. j. rozgałęzione komórkowe nici; te rozrastają 
się obficie i przy warunkach normalnych mniej 
więcej po trzech tygodniach pows‘ają w licznych 
miejscach splątka pączki, z których rozwijają się 
roślinki mchu. Pokazało się, że koniecznym wa
runkiem powstawania tych pączków jest jasne 
światło; jeżeli trzymać hodowlę splątka przy nie- 
dość jasnem oświetleniu, np. w głębi pokoju, to 
odżywia się ona wystarczająco i rozrasta się co
raz obficiej, roślinki mchu nie tworzą się atoli 
wcale; autor posiada taką hodowlę splą*ka, mają
cą już dwa lata. Tak więc udaje się sztucznie 
zachować i utrwalić formę młodzieńczą mcliów, 
która w normalnych warunkach jest formą przej
ściową i trwa tylko dopóty, dopóki nie powstanie 
na niej wyższa forma rośliny. Splątek wyrasta 
także z odciętych listków mchów; na takim liścio
wym splątku zaczątki roślinek mchu zaczynają po
wstawać już po tygodniu i, co jest uwagi godnem, 
tutaj pows‘awanie ich nie jest zależnem od oświe
tlenia. Fakty te tłumaczy autor w taki sposób, 
że do powsfawania zaczątków roślinek niezbędne 
są pewne substancye, które wytwarzają się tylko 
przy dość silnem świetle; w liściu, a więc także 
w splątku liściowym, substancye te są j uż zawarte, 
splątek zarodnikowy zaś musi je  dopiero wytwo
rzyć; oto dlaczego na nim zaczątki roślinek po
wstają znacznie później i tylko przy wy a tarc zają
cem oświetleniu.

Wątrobowce odróżniają się od mchów liścia
stych między innemi także brakiem rozwiniętego 
splątka. Przy kiełkowaniu zarodnika tworzy się 
tylko krótka prosta lub słabo rozgałęziona nitecz
ka, na której końcu po niejakim czasie powstaje 
roślinka; u niektórych rodzajów z kiełkującego 
zarodnika wprost tworzy się bryła komórkowa, 
z której potem wyrasta roślinka. Otóż pokazało 
się, że w ten sposób rozwój odbywa się tu też
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tylko przy silnem świetle, przy slabem zaś oświe
tleniu z kiełkującego zarodnika wątrobowców 
tworzy się taki sam splątek jak u mchów liścia
stych, który może się rozrastać przez czas dowol
nie długi, pozostając jednak jałowym i dopiero po 
wystawieniu na silne światło zaczyna wytwarzać 
roślinki. Z odciętych listków wątrobowców ro
ślinki wyrastają wprost, bez pośrednictwa splątka; 
i tutaj powstawanie ich znów okazało się nieza- 
leżnem od natężenia światła.

W iuny sposób światło wpływa na bezpłciowe 
rozmnażanie się paproci. Z kiełkującego zarod
nika paproci tworzy się, jak wiadomo, t. z w. 
przedrostek, t. j. najczęściej cieniutka zielona 
blaszka kształtu sercowatego; na niej powstają 
następnie organy płciowe i gdy wskutek zapłod
nienia zacznie się rozwijać nowa roślinka paproci, 
przedrostek marnieje; jest to więc pokolenie 
w normalnych warunkach krółkotrwałe. Otóż do 
tych normalnych warunków należy wystarczająco 
mocne światło. W jego braku przedrostek staje 
się formą trwałą i rozmnaża się sposobem bez
płciowym. U Polypodium aureum przy slabem 
oświetleniu pojedyncze komórki brzeżne przed
rostka dają początek krótszym lub dłuższym nif- 
ltom komórkowym, na końcach których tworzą 
się nowe przedrostki powierzchniowe. Jeszcze 
bardziej uderzająca zmiana zachodzi u Pteris cre- 
tica, tu bowiem większość komórek brzeżnych 
wyrasta w długie nitki, które rozrastają i rozga
łęziają się i tworzą formalny splątek, jak mchy; 
nowe przedrostki powstają na końcacff nitek tylko 
wtedy, jeżeli wystawimy taką hodowlę 
na jasne światło. Przedrostki paproci, 
rozmnażające się w taki sposób wskutek 
słabego oświetlenia, wcale nie w ytwa. 
rzają organów płciowych; można je  
utrzymać przez dowolnie długi czas 
w stanie zupełnie jałowym. Jest to 
zarazem przykładem wpływu światła na 
rozmnażanie się płciowe.

Podobnie jak u paproci, tak też 
u mchów liściastych i wątrobowców roz
mnażanie się płciowe zależnem jest od 
oświetlenia: przy niedość silnem świetle 
powstawanie organów żeńskich zostaje 
wstrzymane. Również u licznych wo
dorostów rozmnażanie się płciowe, od
bywające się w sposób bardzo rozmaity, 
wymaga silnego światła; Yaucheria np. 
przy slabem oświetleniu całemi latami 
rośnie, nie tworząc wcale organów 
płciowych. Odwrotnie ma się rzecz 
u wodorostu Hidrodictyon, tu bowiem 
właśnie zaciemnienie lub słabe oświetle
nie sprzyja powstawaniu pływek płcio
wych, tak że przy sprzyjających zresztą 
warunkach możemy przez różne oświe
tlenie dowolnie wywoływać wytwarzanie 
pływek bądź płciowych, bądź bezpłcio
wych. U wielu niższych roślin, a zwłaszcza 
u licznych wodorostów, rozmnażanie się płcio

we występuje zupełnie nieregularnie, pozornie 
przyprdkowo; jednakże badania autora dopro
wadziły go do wniosku, że niema tu bynaj
mniej przypadkowości, lecz że u większości wo
dorostów powstawanie organów płciowych zależna 
jest od ściśle określonych kombinacyj czynników 
zewnętrznych.

—  lir .  0 stiblimacyi arsenu. Jak wiadomo 
jeśli w płomieniu wodorowym, zawierającym 
arsenowodór umieścimy porcelanową płytkę, to 
pokrywa się ona wnet ciemną plamą; podobnaż pla
ma występuje, jeżeli ogrzewać w aparacie Marsha 
strumień wodoru z arsenowodorem. Plamy te—  
charakterystyczna reakcya arsenu-—przyjmowana 
zwykle za amorficznie osadzający się arsen. Z no
wych badań I. Retgersa wynika, że składają się 
one z nowego arsenowodoru AsH. Metaliczny 
arsen w najdelikatniejszym proszku nie rozpusz
cza się w żadnym z badanych odczynników, gdy 
tymczasem plamy te, jak i AsH, rozpuszczają si§ 
łatwo w niektórych aromatycznych węglowodo
rach (np. we wrącym ksylolu); jako też w jodku  
metylenu (Ctl2 J2). (Z. f. anorg. chem.).

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  sk. Praktyczne ulepszenie polarymetru
wprowadził p. Berent w Warszawie, przez zasto-

Fig. 1. Skala polarymetryczna K. Berenta.

sowanie skali powiększonej, tak, że stopień, 
w porównaniu z podziałkami dotycliczasowemi,
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powiększony jest 50 razy, co pozwala położenie 
skazówki odczytywać ściślej i łatwiej, przyczem 
mozolne odczytywanie noniusza za pomocą, lupy 
jest zupełnie usunięte.

Podziałka nadto złożona z białych kresek 
umieszczona jest na półkolu czarnem służącem 
jednocześnie za zasłonę dla lampy, odczytywanie 
przeto nie nuży oka, a podziałka widoczna jest 
dobrze nawet przy słabem oświetleniu. Fig. 1

Fig. 2. Naturalna wielkość skali.

przedstawia ogólne urządzenie zewnętrzne pola
rymetru, fig. 2 zaś część podziałki w wielkości 
naturalnej. Prawo eksploatacyi tego polaryme
tru na Europę i Amerykę nabyła znana firma 
Schmidt i Haensch w Berlinie, co dostatecznie re
komenduje ważność tego ulepszenia, p. Berent 
zatrzymał jednak prawo własności na Cesarstwo 
i Królestwo.

ROZMAITOŚCI.

—  m t. Grzyby przeciw owadom. Coraz bar
dziej się powiększa ilość szkodliwych owadów 
i  grzybków, niszczących nasze rośliny uprawiane 
i szkody od nich pochodzące są coraz większe, 
zwłaszcza w Ameryce. Powiększenie to w części 
pochodzi od rozszerzenia się handlu i środków 
komunikacyjnych. Szkody są zawsze ogromne, 
mimo różnych środków ochronnych, których do
starcza nauka; środki są niedostateczne, dały do
bre skutki w pojedynczych wypadkach, ale nie 
zmniejszyły rozmiarów klęski. Wiele z tych 
środków, jak np. związki miedzi, szkodzi często 
drzewom prawie tyle co grzybki, przeciw którym 
są użyte, a owoce poplamione temi miksturami, 
źle się sprzedają. Mimo wszelkich środków 
ochronnych, nieobliczone są straty, jakie wywoła
ły grzybki pasorzytne w Stanach Zjednoczonych, 
bo dochodzą do $  300 000 000.

Nie o wiele są mniejsze straty, wywołane 
przez owady.

Główną przyczyną złego jest to, że wszelkie 
środki działają póty, póki są w użyciu. Przypuść
my trzech sąsiadów: A, B i C, hodujących owoce. 
A. pali wszystko co może roznosić zarazę, a przez 
wyborną uprawę stara się doprowadzić drzewa do 
tego, aby były silniejsze niż szkodniki. B. wie- 

J  rzy w środki chemiczne i hojnie ich używa. C. 
w nic nie wierzy i zostawia wroga w spokoju. 
Wyniknie z tego, że C. wyhoduje więcej grzybków 
i owadów niż owoców i zniszczy ogrody obu są
siadów. B. tyle użył środków chemicznych, że 
drzewa straciły większość liści i owoce opadły 

j  przed dojrzeniem. A. robił ogromne nakłady, 
a jeśli zacznie używać po niewczasie środków che
micznych, może ledwie część zbioru uratować.

Widocznie potrzebne są inne środki, prędzej 
i dokładniej działające i mimo takich ludzi, jak 

} B. i C. Zdaje się, że będą niemi choroby zara
źliwe, wywołane przez bakterye. Zdarza się, że 
roje owadów szkodliwych znikają raptem, bez wi- 

J docznej przyczyny, po zniszczeniu roślinności.
| Dzieje się to zwykle po pewnym okresie, kiedy 

było powietrze wilgotne. Przyczyną tego znisz- 
czania jest choroba zaraźliwa, wywołana przez 
bakterye, którym sprzyja wilgoć, a ułatwia dzia
łanie— skupianie się szkodników na mniejszej 
przestrzeni wskutek braku pożywienia. Tu cho
roba działa sama, ale można przypuścić, że wy
wołana sztucznie, za pomocą hodowli w odpowied
nich pracowniach i użyta, skoro tylko owady się 
okażą, może być skutecznym a tanim środkiem. 
To nie jest teoryą, bo w Illinois, Kansas i innych 
Stanach otrzymano dobre wyniki z tego nowego 
środka, w Europie zaś pędraki niszczą za pomo
cą grzybków Botrytis tenella i B. bassiana; w Ame
ryce głównie używano gatunki Spototrichium 
i Empusa.

Na tę nową metodę zwrócili oczy uczeni nie
mieccy i francuscy i wiele ona na przyszłość 
obiecuje.

—  tr. Drzewo podróżników. „Scientific Ame
rican” podaje wiadomość o osobliwem drzewie, 
które ma rosnąć na Madagaskarze. Drzewo to, 
nazywane drzewem podróżników, nie ma gałęzi; 
liście, których na drzewie niema zwykle więcej 
nad 24, przyczepione są bezpośrednio do pnia. 
Mają one 1,8 do 2,5 metra długości, przy szero
kości 1 do 1,8 metra. W nasadzie zaś każdego 
z nich znajduje się drobny zbiornik, zawierający 
około litra zimnej i czystej wody. Drzewa takie 
są zbawieniem podróżników, którzy przy nich ga
szą pragnienie.

(Rev. scienf.).

—  tr. Statystyka telefonów. Telefony są 
obecnie najbardziej rozpowszechnione w Niem
czech. Berlin liczy 203 4 4  abonentów telefonu, 
co daje 1 abonenta na 78,4 mieszkańców, gdy 
w Nowym Yorku jest ich tylko 9 066, czyli 1 na 
167 mieszkańców, a w Chicago 9 684 czyli jeden
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jia 114 mieszkańców. Najkorzystniejszy stosunek 
okazuje się w Hamburgu, gdzie znajduje się 8 026  
abonentów, czyli 1 na 40,8 mieszkańców. Lon
dyn ma tylko jednego abonenta na 636,6 miesz
kańców, a najbogatszem w telefony miastem an- 
gielskiem jest Liverpool, posiadający jednego 
abonenta na 114 mieszkańców. W Warszawie 
w końcu roku zeszłego liczba abonentów wynosiła 
około 800, co daje jednego abonenta na 625  
mniej więcej mieszkańców. Pod tym zatem wzglę
dem Warszawa dorównywa Londynowi.

prof. Horstmanna „Ueber die Theorie der Lo- 
sungen” (istnieje i w tłumaczeniu rossyjskiem N. 
S. Drentelna), następnie broszura Svante Arrhe- 
niusa „La theorie moderne de la constitution des 
solutions electrolytiques,” która też w rossyjskim 
przekładzie N. S. Drentelna wydaną została.

Do dokładniejszego zapoznania się z tą sprawą 
należy studyować podręczniki (np. prof. Ostwal
da) i czasopisma, poświęcone chemii fizycznej.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

WP. IW. K. Do zaznajomienia się z teoryą 
roztworów może Sz. Panu posłużyć broszura

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 11 do 17 lipca 1894 r.

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