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TRZĘSIENIA ZIEMI.
(Z  powodu ostatnich katastrof w Grecy i  i  We

nezueli.)

•Odczyt wygłoszony w  Muzeum Historyi Naturalnej 
w  Paryżu przez Stanisława Meuniera.

Panowie i Panie!
Pogadanka, na którą, zaprosiliśmy was, jest 

‘tak niezwykłą, dotychczas w Muzeum, że po
czytuję za niezbędne zaraz na początku wska
zać cel, do którego podążę dziś z wami.

Muzeum ze względu na ten charakter, jaki 
zamierzali mu nadać założyciele, winno sze
rzyć wiedzę przedewszystkiem praktyczną. 
W  każdej gałęzi historyi naturalnej, do któ
rej odnoszą się jego rozliczne katedry, nale
ży zaznaczać odkrycia, mogące być pożytecz- 
nemi oraz wskazywać środki uniknięcia nie
bezpieczeństw, jakie mogą nam nastręczać 
odkrycia w dziedzinie zjawisk szkodliwych.

Obok tej roli czysto utylitarnej, k tóra bę
dzie się utrwalać coraz bardziej, w miarę roz-

[ woju nauki specyalnie przeznaczonej dla po- 
j  dróżujących przyrodników, Muzeum przybrać 
l może jeszcze inną; mianowicie oświecać pu

bliczność co do znaczenia i przyczyn zjawisk, 
zachodzących w dziedzinie historyi natu 
ralnej.

Oświecenie pod tym względom o tyle zupeł- 
! ne, o ile na to pozwala stan naszych wiado- 
| mości, jest samo przez się w stanie sprowa- 
| dzić skutki często nieprzewidziane, a zawsze 

płodne.
Trudno, zapewne, byłoby znaleźć na po

parcie tego zdania przykład bardziej wymo
wny nad ten, jaki przedstawiają trzęsienia 
ziemi; właśnie z powodu, że dotknęły one 
wiele miejscowości w Grecyi i w Ameryce 
środkowej, obraliśmy je za temat naszej 
obecnej pogadanki.

Opowieści o tych katastrofach wywołały 
wśród publiczności dwa różne zupełnie rodza
je  uczuć.

Rodzaj pierwszy stanowiła nieograniczona 
litość, wielkie uniesienie współczucia ku nie
szczęśliwym, tak  okrutnie dotkniętym.

Jednocześnie objawiła się żywa chęć zda
nia sobie sprawy z przyczyny trzęsień ziemi 
oraz dowiedzenia się, czy niemożnaby było 
przedsięwziąć jakichś środków zapobiegają
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cych, dążących do uniknięcia niebezpieczeń- i 

stwa.
Pod tym względem nie jesteśmy tak  nie

świadomi, jakby  można było sądzić: istnieją 
przepisy, ja k  się zachowywać; z wielu zrobio
no już dobry użytek. Co zaś dotyczy przy
czyny zjawiska, to zdaje się, że w ostatnich 
czasach jesteśmy niedaleko od zupełnego po- I 
znania całej tajemnicy.

Należy przedewszystkiem przypomnieć so
bie najważniejsze cechy zjawiska sejsmiczne- | 
go. W rażenia, jakich się podczas niego do
znaje, nieraz już były opisane, a H um boldt | 
pomiędzy innemi, podał barwny ich obraz.
Ze swej strony wyznaję, że pomimo to dozna
łem sam wielu niespodzianek podczas trzęsie- j 
nia ziemi w Nicei 23 lutego 1887 roku; poda- | 
ję  do wiadomości tych, którzy nie byli nigdy 
świadkami trzęsień ziemi, opis wrażeń, jakie I 
się wówczas odczuwa. W rażenia te są nader | 
różnorodne i występują jedno po drugiem tak  
szybko, że, by rozplątać ten węzeł powikłany, 
konieczną jest pewna przytomność umysłu. 
Przedewszystkiem odbiera wrażenie zmysł 
słuchu; daje się słyszeć jakby turkot, którego 
siedlisko oznaczyć trudno i którego cechy 
zmieniają się; który następnie zdaje się wy
dobywać z pod ziemi i w tej chwili natężenie 
jego powiększa się raptownie. Je s t to wów
czas już grzmot; towarzyszy mu drganie ogól
ne, w którem można odróżnić uderzenia, któ
rych niepodobna określić ogólnie: są one tak  
samo różnorodne, jak  liczne są towarzyszące 
im okoliczności.

W  !N'icei dały się odczuć jedno za drugiem 
trzy uderzenia; lecz w innych miejscach, 
w innych czasach i właśnie bardzo niedawno 
w Grecyi były one liczniejsze; w A talancie, 
ostatecznie zburzonej doszczętnie, wystąpiło 
jedno po drugiem 365 uderzeń; w Chio 
3 kwietnia 1881 roku odczuto 250 uderzeń 
w przeciągu 48 godzin; w Sewilli w roku 1884 
stwierdzono również setki uderzeń dziennie. 
Należy dodać jeszcze, że uderzenia te wystę
pują zupełnie nieprawidłowo, zarówno pod 
względem przedziału czasu pomiędzy jednem  
a  drugiem, jak  i co do ich natężenia, wzma
gania się lub też zanikania: wszystko to wy
daje się dziełem przypadku, ulegającem nie
ładowi zupełnemu.

Zwykle trzęsienia ziemi nie są umiejsco
wione w pewnej ograniczonej przestrzeni, lecz

sprawiają podobne objawy i w okolicach są
siednich; zjawiska te mogą zachodzić jedno
cześnie, najczęściej jednak występują jedno 
po drugiem.

Zupełnie naturalnie można poczytywać 
trzęsienie ziemi w Atalancie, za dalszy ciąg 
tych, które nawiedziły wyspę Zante w stycz
niu i kwietniu roku bieżącego, i dołączyć tu  
również uderzenia odczute w Syrakuzach 13 
m aja 1894 roku, jako też i te, o których do
niesiono w ostatnich czasach z Lagonegro 
i innych miejscowości Włoch.

Nim przejdziemy do badania przyczyny 
tych zjawisk, co jest dziś głównym naszym 
celem, pożytecznem będzie, sądzę, przypo
mnieć najważniejsze skutki, występujące za 
ich sprawą.

Najwidoczniejszym skutkiem jest nagro
madzenie gruzów w miejscowościach nawie
dzonych. Drugim  skutkiem, na który należy 
nam zwrócić uwagę, są zmiany, jakie trzęsie
nie ziemi jest w stanie sprawić w kształcie 
powierzchni ziemi; przekonacie się, że pomi
mo potężnych pozornie rozmiarów zjawiska, 
takie działania jego są nader słabe.

Tworzą się często szczeliny o długości do
chodzącej aż do 50 kilometrów, godne uwagi 
z punktu widzenia geologicznego; są one bar
dzo wązkie; brzegi ich nie wykazują przesu
nięcia pionowego czyli uskoków; pozostają 
one w położeniach swych poprzednich.

Szczeliny tworzą się bardzo raptownie; 
w roku 1884 w Sewilli dostrzeżono szczelinę,, 
k tóra rozwarła się z taką nagłością, że pień 
drzewa rozdarł się od korzeni aż do gałęzi 
na dwie części i każda z nich pozostała na 
innym brzegu otwartej przepaści.

Tworzą się często na powierzchni ziemi 
okrągłe wyżłobienia, dochodzące czasem do 
znacznych rozmiarów; są to istne przepaścit 
wypełniające się bezwłocznie wodą.

Ze szczelin tych i otworów wydobywają się 
często wypływy, składające się przeważnie 
z pary wodnej oraz wody gorącej z większą 
lub mniejszą zawartością części mineralnych.

Gdy trzęsienie ziemi dojdzie do linii przy
brzeżnej, towarzyszy mu bardzo często sze
reg bałwanów morskich, co nazywają uderze
niem morza. J e s t  to potężny wał wodny,, 
który może zalać bardzo wielką powierzchnię 
lądu przybrzeżnego. W  Atalancie, naprzy- 
klad, uderzenie morza przeniosło wody mor-
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skie dalej niż na 1 kilometr wgłąb lądu; mer 
zawiadomił telegraficznie tego dnia, źe zbie
ra ł  drobne rybki w polu na odległości kilku
set metrów od brzegu.

Takie właśnie zjawisko lecz na większą, 
skalę przyczyniło się do zniszczenia Lizbony 
w roku 1755, podczas jednego z silniejszych 
trzęsień ziemi, jakie zapisała historya. Obja
wy te, tak  różne i tak silne, nie mogą zacho
dzić bez wywołania w widzach uczucia trwogi 
i przerażenia, dochodzącego czasami do naj
wyższego stopnia; skutki tego dostarczyły 
już lekarzom wielu ciekawych faktów fizyolo- 
gicznych.

Humboldt próbował opisać myśli, tłoczące 
się do głowy, w chwili gdy się czuje drżenie 
gruntu. W rażenie odbierane, że ziemia usuwa 
się z pod nóg, jest w stanie doprowadzić do 
zwątpienia o wszystkiem, sprawić u tra tę  ró
wnowagi moralnej jednocześnie z u tra tą  ró
wnowagi fizycznej.

To też trzęsieniom ziemi towarzyszy zwykle 
panika prawdziwa; gdy się zwiedza kraje na
wiedzane przez trzęsienia, można widzieć 
wielkie obozowiska, złożone z mieszkańców 
nietylko nieszczęśliwych, pozbawionych miesz
kań przez tę katastrofę, lecz i wielu rozsąd
nych, którzy sądzą, że lepiej pozostawać pod 
płótnem namiotu, niż pod belkami i dachów
kami domów.

Podczas wielkich trzęsień ziemi, takich jak  
te, które srożyły się w Grecyi, liczba ofiar 
bywa zazwyczaj bardzo znaczna. Z  Lokridy 
donoszą o kilkuset zabitych. W  Wenezueli 
mówiono więcej niż o 10 000 zabitych, sądzi
my jednak że i w tym razie część znaczną po
liczyć należy na karb fantazyi amerykań
skiej .

W  Chio z 60 000 ludności znalazło śmierć 
3000 osób, a 40 000 osób zostało pozbawio
nych schronienia. W Casamicciola zostało 
zabitych 2 313 osób a 800 ranionych na 14000 
mieszkańców. Ludność wystawiona na takie 
ciosy przyjmuje też z łatwością różnego ro
dzaju mniemania zabobonne.

Można objaśnić łatwo, dlaczego starożytni 
chcieli zdać sobie sprawę z objawów sejsmicz- j  

nych przez skomplikowane podania, lub 
wprost przypisywali je  współdziałaniu bóstw 
wyższych; można nawet łatwo zrozumieć, 
dlaczego i w obecnym czasie znajdują wiarę 
prorocy, przepowiadający powtórzenie się

w pewnym czasie, w pewnem miejscu, w ta 
kich lub owakich okolicznościach zjawiska, 
które się daje odczuć tak boleśnie.

Niejaki pan Palb  z W iednia zyskał sobie 
również pewne powodzenie, przepowiadając 

j daty trzęsień ziemi; proroctwa te nie spraw
dziły się na szczęście. A jednak pisma z tych 
dni ostatnich opisywały nam panikę ludności 
greckiej wywołaną przez proroctwa owego 
„doktora” Falba.

Rozmaite ruchy, jakim ulega powierzchnia 
gruntu podczas trzęsienia ziemi, były już 
poddawane bardzo dokładnym badaniom; nie- 
potrzeba nawet bardzo starannej obserwacyi, 
by postrzedz, że uderzenia odczute przedsta
wiają składową pchnięć skierowanych w różne 
strony.

Uderzenia bywają najczęściej, zdaje się, 
skierowane zupełnie poziomo. W  Nicei, pa
miętam to doskonale, gdym jeszcze leżał 
w łóżku, uległem wahaniom poziomym, które 
groziły zrzuceniem mnie na posadzkę. Nie
daleko od Charleston 31 sierpnia 1886 roku, 
pociąg wykoleił się; droga zaś, która poprzed
nio była prostolinijną, wykrzywiła się zu
pełnie.

Zdarzają się również ruchy skierowane 
pionowo, często nader potężne. Sądząc z opo
wiadań, podczas trzęsienia ziemi w Rio Bam- 
ba w roku 1797 duża ilość trupów została 
wyrzucona na pagórki wysokie na kilkaset 
stóp, znajdujące się dokoła miasta.

Uczony japoński, profesor Sekia z Tokio, 
za pomocą skręconego drutu mosiężnego 
przedstawił nadzwyczaj zawikłaną drogę, ja- 

| ką zakreśla podczas trzęsienia ziemi w ciągu 
j kilku sekund cząsteczka, znajdująca się na 
j  powierzchni gruntu.

Musiałem przypomnieć wszystkie te obja
wy, byśmy mogli, co jest głównym naszym 
celem, przejść do badania przyczyn trzęsień 
ziemi.

Przedewszystkiem przyczyna ta, jakakol
wiek ona jest, znajduje się w niezaprzeczonym 
związku z ruchem drgającym powierzchni 
ziemi. Podczas uderzeń doznaje się wrażeń 
słuchowych podobnych do tych, jakie się od
biera w omnibusie prawie próżnym, toczącym 
się bardzo szybko po złym bruku.

W  pewnych razach można rozpoznać cha
rak te r muzyczny drgań, powstałych w taki 
sposób. Oto mapa Liguryi, przedstawiająca
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jej linią przybrzeżną (fig. 1) i główne miejsco
wości ciekawe ze względu na trzęsienie ziemi j  

w roku 1887; szeregi kresek równoległych 
bardziej lub mniej do siebie zbliżonych ozna- j  

czają natężenie uderzeń, które można ocenić 
z ilości i gęstości ruin w każdem miejscu.

Te ślady zniszczenia nie są wprawdzie j 
rozmieszczone równomiernie, lecz mimo to j  

z wielką symetryą. Jeden rzu t oka na mapę 
przypomina działanie, jakie sprawia w na
ciągniętej strunie drganie muzyczne; miejsco
wości zniszczone odpowiadają międzywęźlom, 
okolice zaś oszczędzone—-węzłom.

przez maszyny, znajdujące się w ciągłym 
ruchu.

Jeżeli przyjmiemy, że zjawisko sejsmiczne 
przedstawia stan drgający masy ziemi, nasu
wa się pytanie, cóż jest motorem, który te 
drgania sprowadza?

Bardzo wielo dowodów przemawia za tern, 
że jest nim siła sprężysta, powstająca raptow
nie z pary wodnej silnie przegrzanej.

Pierwszym przemawiającym na korzyść 
tego zdania faktem jest związek niezaprze
czony, jak i zachodzi pomiędzy trzęsieniami 
ziemi, a wybuchami wulkanów, ponieważ wul-

Fig. ]. Mapa przybrzeżnej części Liguryi, nawiedzonej przez trzęsienie ziemi 23 lutego 1887 r.; sze
regi równoległych kresek oznaczają miejscowości najbardziej zniszczone. Pomiędzy niemi znajdują się 
okolice, w których trzęsienie ziemi odczuć się nie dało, lub tylko w stopniu słabym. W taki sposób 

miejscowości obu rodzajów tworzą jakby figurę akustyczną.

Do tego podziału powierzchni ziemi na sze
reg węzłów i międzywęźli kolejnych można 
dołączyć jeszcze uwagę, uczynioną przez 
Humboldta, mianowicie, że podczas pewnych 
uderzeń nader niszczących na powierzchni 
ziemi, galerye w kopalniach, położone dość 
głęboko, doznają zaledwie słabych wstrzą- 
śnień. Rzecz się ma więc tak, jak  na figurze 
węzłowej trójwymiarowej.

Dodajmy, że podział powierzchni ziemi na 
strefy kolejno spokojne i poruszane można 
sprawdzić w każdej chwili w sąsiedztwie fa
bryk, gdzie ruchy drgające są spowodowane

kany rzeczywiście są przedewszystkiem jakby 
źródłami wody.

W oda, wydobywająca się w olbrzymiej ilo
ści podczas całego wybuchu, stanowi również 
siłę poruszającą w zjawiskach wulkanicznych; 
ona właśnie, przez siłę sprężystości, wyrzuca 
na wysokość kilku kilometrów sproszkowane 
skały, które mianują zwykle niewłaściwie po
piołem.

Odłamy skał wulkanicznych o gęstości wię
cej niż trzy razy większej od gęstości wody, 
zostają wyrzucane tak  wysoko, że krzepną 
w atmosferze i przybierają, z powodu ruchu
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obrotowego dokoła siebie samych, kształt 
kropel lub bomb.

W oda również zmusza lawę do wylewania 
się z krateru, niewypychając jej wprawdzie, 
lecz wydobywając się, cząsteczka za cząstecz
ką niejako, z mięszaniny, gdzie ciałem roz- 
puszczającem jest lawa, a ciałem rozpuszczo- 
nem—woda. Law a we wnętrzu wulkanu po
dobną jes t zupełnie, pomimo nieoczekiwanego 
porównania, do wina szampańskiego w zakor
kowanej butelce; lawa to wino, a woda—to 
gaz w niej rozpuszczony; gdy korek wyska
kuje, gdy k ra te r się odtyka, tam gaz, a tu  
para  wodna—pociąga za sobą ciało rozpusz
czające, które gaz albo parę poprzednio za- 
trzymywało; przeto z powodu rozprężania się 
zawartości gazowej ciało płynne zostaje do
prowadzone aż do brzegu ujścia i wylewa się 
nazewnątrz.

I  ta  okoliczność jeszcze pozwala nam twier
dzić, że para wodna ma udział decydujący 
w zjawiskach seismicznych, źe przysłuchując 
się uważnie temu, co zachodzi pod powierz
chnią gruntu podczas trzęsienia ziemi, można 
słyszeć szum, zupełnie podobny do szumu 
w kotle parowym. N a tej zasadzie uczony 
włoski, Rossi, obmyślił zastosowanie telefonu 
do badania tych zjawisk endogeologicznych.

Zresztą wybuchy kotłów parowych dosta
tecznie przekonywają nas, jak  wielką może 
być potęga mechaniczna pary wodnej; a prze
cież co do energii, natężenia, tem peratury 
i objętości są one niczem w porównaniu z me- j 
ckanizmami, jakie mogą istnieć w głębi ziemi.

Powyższe wytłumaczenie trzęsień ziemi, l 
oparte na sile sprężystej pary wodnej, wyma- i  

ga dwu rzeczy jednakowo niezbędnych: aby 
w głębi kuli ziemskiej znajdowało się ener
giczne źródło ciepła i aby woda mogła prze- j  

dostawać się aż do zetknięcia z tem ogni
skiem.

Co dotyczę pierwszego punktu, to doświad- , 
czenie wykazało nam już dawno w sposób nie
zbity, źe im bardziej zagłębiać się w ziemię, 
tem wyższą staje się tem peratura. Wiadomo 
nawet, że podwyższenie tem peratury wynosi 
1 stopień na 30 metrów głębokości; a więc 
gdyby to samo zachodziło tylko do głęboko
ści 60 kilometrów, tem peratura na tej głębo
kości wynosiłaby 2000°. Otóż w takiej tem
peraturze żadne ze znanych ciał nie może 
pozostawać w stanie stałym; musi być w sta

nie płynnym lub gazowym. W ynika stąd, że 
kula ziemska składa się z masy nie stałej, 
lecz płynnej, ciekłej lub gazowej, otoczonej 
powłoką kamienistą, której grubość nie może 
przenosić 60 kilometrów. .Jest ona tak cien
ka, zachowując proporcyonalność, jak  skorupa 
w stosunku do ja ja  kurzego; tej właśnie sko
rupie nadajemy miano ziemi trwałej i uwaźa- 
my w porównaniu z ruchliwością fal za 
symbol stateczności.

Jeżeli przyjmiemy to, należy tylko przypu
ścić, że woda może przedostawać się przez tę 
skórkę do takiej głębokości, gdzie tem peratu
ra  jest dość wysoka, a pytanie sejsmiczne bę
dzie rozwiązane i ciekawość nasza, dotycząca 
trzęsień ziemi, zostanie zaspokojona.

Ijecz zagadnienie to jest znacznie trudniej
sze, niżby się zdawać mogło; nie mogę zapo
mnieć, źe w ciągu więcej niż dwudziestu la t 
byłem świadkiem usiłowań uczonych bardzo 
zasłużonych, starających się wyjaśnić, w jaki 
sposób woda, znajdująca się na powierzchni 
ziemi — a nie posiadamy żadnego innego 
zbiornika do swego rozporządzenia— może 
przedostawać się do tych otchłani, gdzie tem 
peratura panuje tak wysoka, źe woda pozo
stać tam nie może.

Zwracano się do różnych hipotez; żadna 
z nich nie jest bez zarzutu. Zrobiłem w tej 
dziedzinie pewne spostrzeżenie, które, sądzę, 
ułatw ia znacznie pożądane rozwiązanie i im 
bardziej rozmyśliwałera—a minęło już wię
cej, niż 10 la t od czasu, gdym utworzył swą 
hipotezę, k tórą mam zamiar tu wyłożyć— 
tembardziej wydaje mi się, że odpowiada ona 
na wszystkie wymagania zagadnienia.

W oda oceanów wsiąka w grunt; skały wy
dobyte z ziemi zawierają wilgoć; woda skalna 
znajduje się nawet w skałach najbardziej 
zbitych, w granitach, i stanowi dość znaczny 
ułamek w ciężarze tych skał. Lecz woda ta  
istnieje nie wszędzie, nie w całej grubości sko
rupy ziemskiej; jest rzeczą oczywistą po tem, 
cośmy mówili powyżej o rozkładzie tem pera
tu r  podziemnych, że skały położone dosta
tecznie głęboko nie zawierają w sobie wody 
skalnej. Twardą skorupę ziemi można przed
stawić sobie zatem, jako składającą się z dwu 
warstw, z których warstwa zewnętrzna jest 
zaopatrzona w wodę skalną, natomiast druga 
warstwa jest zbyt gorąca, by ją  zawierać mo
gła (fig. 2).
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Ziemia oziębia się wciąż przez promienio- ! 
wanie bez kompensaty; je s t to fakt już spraw
dzony. Oziębianie to jest nadzwyczaj powol
ne w porównaniu z długością życia ludzkiego 
i z trwałością instytucyj ludzkich, a  jednak 
zachodzi niewątpliwie. Odnośnie do ogółu 
warunków, stanowiących fizyologią ziemi, jest 
ono nader znaczne; można przeto powiedzieć, 
w sposób ścisły, że przebywamy na powierz
chni wielkiego term om etru, poddanego cią
głemu oziębianiu; powłoka term om etru, ozię
biając się, kurczy się cokolwiek, płyn zaś za
warty wewnątrz kurczy się stosunkowo znacz
nie. Objaw ten wikła się jeszcze z drugim, 
mianowicie, że przebywamy na term om etrze 
bez rurki, składającym  się tylko z naczynia, 
którego powłoka jest tak  cienka w porówna
niu z jego średnicą, że gdy ciecz zaw arta we- j  

wnątrz zmniejsza swą objętość, części skoru-

Fig. 2. Przecięcie idealne skorupy ziemskiej 
z uwydatnieniem dwu warstw współśrodkowycli; 
warsfwa zewnętrzna AA składa się ze skał zawie
rających wodę, warstwa BB— ze skał, które wody 
nie zawierają z powodu wysokiej temperatury, 
CC— warstwa w stadyum krzepnięcia, D —jądro 

płynne.

py przylegające do punktów, z których ciecz 
ustępuje, pozbawione swej dotychczasowej 
podpory, poczną bezwątpienia dążyć do prze
sunięcia się za cieczą.

Prócz tego, ponieważ giętkość skorupy nie 
je s t nieskończoną, wgłębieniom w jednych 
miejscach powinno towarzyszyć tworzenie się 
wyniesień w innych. AV tak i sposób powstają 
utwory nader ważne, badane przez wszyst
kich geologów; utworom tym Elie de Beau- 
mont nadał miano sfałdowań ogólnych (bossel- 
lements generaux); najbardziej osławione ich 
przykłady znajdujemy w Szwecyi, w Chili

oraz w innych miejscach. Lecz pofałdowania 
ogólne nie mogą się tworzyć do nieskończo
ności, niedoprowadzając do tego, by powłoka 
w taki sposób szarpana i pociągana ku środ
kowi w jednych miejscach, odpychana w kie
runku pionowym w innych, nie uległa wresz- 

| cie spękaniu. W  taki sposób objaśnia się obec- 
i ność w różnych miejscach w skorupie ziem- 
| skiej szczelin, zawierających zwykle żyły, któ

rym towarzyszą często uskoki, lub nierówno- 
| ści gruntu.

(dok. nast.).
Przełożył Wiktor Biernacki.

M E C H A N I Z M Y  O C H R O N N E
ustroju ludzkiego.

N a 61-ym zjeździe „British Medical Asso- 
ciation” prof. C. S. B.oy wygłosił ciekawą 
mowę o mechanizmach ochronnych, której 
treść jest następująca:

Mechanizmy ochronne, jakiemi rozporzą
dza ustrój, podzielić można na ogólne i szcze
gółowe. Pierwsze m ają za zadanie obronę 
ustroju jako całości, drugie bronią pojedyń- 
czych grup narządów ciała.

Jak o  przykład drugiej kategoryi służyć 
mogą mechanizmy ochronne narządów odde
chowych. P rzy każdym wdechu przez rury 
oddechowe przechodzi prąd  powietrza, zawie
rający liczne drobnoustroje, które w ciepłym 
płynie ustrojowym, znajdującym się na po
wierzchni błony śluzowej oskrzeli, znajdują 
wyborne warunki szybkiego rozwoju i produk- 
cyi szkodliwych związków chemicznych. Jako  
przedmurze przeciw tej inwazyi istnieje cała 
arm ia obronna. Po pierwsze, białe ciałka 
krwi, przedostawszy się przez szpary dzielące 
komórki nabłonka błony śluzowej oskrzeli na 
powierzchnię tej błony, niszczą i traw ią wszel
kie drobnoustroje tam  napotkane. Następnie 
ciałka te wraz z drobnoustrojami i ich wytwo
rami chemicznemi zostają wyrzucane naze-
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w nątrz przez migawki nabłonka. Niezależnie 
■od tego, dróg oddechowych bronią i inne jesz
cze mechanizmy, uruchamiane w chwili po
ważnego niebezpieczeństwa. Powierzchnia 
oskrzeli pokryć się może w każdej chwili 
warstwą, śluzu, broniącego je  od wnikania 
w głąb nabłonka drobnoustrojów. Śluz wraz 
z wszelkiego rodzaju istotami w niej zawarte- 
mi wyrzucają z ustroju inne mechanizmy.
Po pierwsze, kaszel, którego ośrodek nerwo
wy mieści się w rdzeniu przedłużonym; po 
drugie, skurcze warstwy mięśniowej samych 
dróg oddechowych. Prócz tego, istnieje je 
den jeszcze mechanizm ważny, broniący ustrój 
od braku powietrza, z jakiegokolwiek bądź 
powodu brak ten pochodzi. W  objawach 
duszności (asfiksyi) mamy mechanizm, który 
sprawia, że z narządów, mogących przez czas 
pewien stać się nieczynnemi, narządy takie, 
ja k  ośrodki nerwowe i serce, otrzymują krew 
bogatą w tlen, zarówno jak  i takie mięśnie 
oddechowe lub ruchu dowolnego, które usu
nąć mogą przyczynę niebezpieczeństwa.

Weźmy znów pod uwagę narządy trawie
nia. W  akcie wymiotów, za pomocą których 
żołądek pozbywa się szkodliwych istot; w spo
tęgowanych ruchach robaczkowatych kiszek; 
wreszcie, w wytwarzaniu kwasu solnego, m a
jącego własności bakteryobójcze — w tych 
wszystkich czynnościach mamy szeregi me
chanizmów chroniących narządy trawienia.

W aźniejszą j est jednak grupa mechanizmów 
ochronnych służących ustrojowi jako ca
łości. N a pierwszem miejscu postawić tu  
należy zapalenie. Zauważyć należy jednak, 
że pojęcie zapalenia, którego dotąd naduży
wano, ma teraz znaczenie ściślej określone 
i  ograniczone; wiele spraw chorobowych, do
tąd  jako zapalne uważanych, należy stąd wy
kluczyć. W iemy np., że wiele z t. zw. zapa
leń śródmiąższowych zależy jedynie od niedo
krwistości miejscowej; wiele z t. zw. zapaleń 
miąższowych zależy również od wadliwego 
odżywiania pewnej grupy tkanek. Wyklu
czyć z „zapaleń” winniśmy i ten spotęgowany 
wzrost tkanek, który jest wynikiem potrzeby 
zastąpienia tkanek zniszczonych. Dziś spra
wą zapalną nazywamy takie objawy, które 
się rozwijają skutkiem wniknięcia do orga- | 
nizmu drobnoustrojów chorobotwórczych. Z  fi- 
zyologicznego punktu widzenia sprawa zapal
na przedstawia w istocie spotęgowaną sprawę }

przemiany materyi w komórkach. Podwyż
szonej ciepłoty, czerwoności i zwiększenia 
objętości przy zapaleniu niemożna odgrani
czyć od fizyologicznego napływu krwi i in
nych zjawisk, towarzyszących sprawie zwięk
szonej przemiany materyi w komórkach. Alp, 
zapalenie różni się od tej ostatniej przez ból 
i zakłócenie czynności organu, prócz tego— 
zapalenie charakteryzuje obecność w miejscu 
niem dotkniętem białych ciałek krwi, często 
w ogromnych ilościach. Ze objaw ostatni 
nie jest przypadkowym, dowodzi fakt wzrostu 
wogóle we krwi ilości białych ciałek, szczegól
niej przy zapaleniu wywołanem przez niektó
re  drobnoustroje, mianowicie ropotwórcze.

Konthack i Hardy znaleźli, że komórki peł
zające, zjawiające się pierwsze u wrót infek- 
cyi, zawierają liczne ziarenka charaktery
styczne, zwane przez Ehrlicha ziarenkami 
eozynofilowemi (dla ich własności barwienia 
się w zetknięciu z roztworem eozyny). W  obec- 

| ności niektórych drobnoustrojów chorobotwór- 
| czyeh ziarenka te porzucają białe ciałka 

i, rozpuściwszy się w osoczu lub limfie, nisz- 
j  czą zdolności życiowe drobnoustrojów, z które- 

mi się stykają. Tym sposobem białe ciałka 
zawierające i wyrzucające z siebie ziarenka 

| eozynofilowe są dzielnymi obrońcami organiz- 
| mu w walce z drobnoustrojami. Obfitość ko- 
j  mórek eozynofilowych w okresach początko

wych zapalenia sama już świadczy o znacze- 
j niu, jakie posiadają przy ochronie ustroju. 

Inne ciałka białe biorą, prawdopodobnie, 
udział w sprawie odnowy tkanek głównie, 
jak a  ma miejsce po zapaleniu.

D rugą linią obronną stanowią gruczoły 
chłonne.

J a k  wspomnieliśmy, ból jes t jedną z cech, 
wyróżniających zapalenie. W  bólu mamy 
jeden jeszcze mechanizm ochronny, niezwią- 
zany anatomicznie z podłożem ulegającem 
zapaleniu. Nerwy przenoszące uczucia bólu 
są różne od tych, które przenoszą wrażenia 
dotykowe. Pierwsze też m ają za zadanie 
alarmowanie tych ośrodków ustroju, które 
bronić go mogą od napadu miejscowego.

Hilton dowiódł, że, chociaż podrażnienie 
chwilowe wywołuje odruchowy skurcz mięśni 
dowolnego ruchu, to ból trwały (właściwy np. 
zapaleniu), s ta ra  się powstrzymać odruchy 
mięśni dowolnych i stanowi j>oniekąd bodziec, 
utrzymujący je  w stanie spokoju. A le pobu-
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dzenia nerwów dośrodkowych nie ograniczają, 
swej czynności do alarmowania o niebezpie
czeństwie grożącem. Powodują one, za po
mocą układu naczynioruchowego, zmniejsze
nie dopływu krwi do narządów i tkanek, któ
re czasowo słabiej się karmić mogą, sprzyja
jąc  przez to obfitszemu ukrwieniu narządów 
zagrożonych.

Równolegle działa mechanizm drugi, mia
nowicie gorączka.

Fizyologowie widzieli w niej przypadkowe 
zakłócenie sprawności mechanizmu warunku
jącego stałość ciepłoty krwi zwierząt ciepło- 
k r wis tych. Zbadawszy jednak sprawę, bliżej, 
dochodzimy do wniosku, że gorączka nie jest 
sprawą przypadkową. Większość spraw go
rączkowych wywoływaną jes t przez trucizny 
mikrobowe, jakkolwiek istnieje i inny szereg 
spraw gorączkowych, zależnych od zakłóceń 
czynności układu nerwowego. P race Rosen- 
thala i jego uczniów dowiodły, źe podwyższe
nie ciepłoty zależy z początku od zmniejszo
nego promieniowania ciepła w okresie dresz
czów. Z chwilą jednak, gdy ciepłota się 
podwyższyła, sam a już stanowi bodziec 
wywołujący przemianę m ateryi w komór
kach i produkcyą ciepła, podczas kiedy 
stra ta  ciepła poprzez skórę zostaje mniej lub 
więcej normalną. Teoryą R osenthala ma tę 
dobrą stronę, że sprowadza całą sprawę do 
działania czynników normujących ciepłotę 
w fizyologicznych warunkach, nieuciekając 
się do hipotetycznych nerwów troficznych, 
które, według innych, m ają bezpośrednio 
wzmagać utlenienie tkanek. Teoryą Rosen
thala  zbudowaną jest w granicach znanych 
faktów o regulowaniu ciepłoty przez mięśnie 
i skórę i o wpływie podwyższonej ciepłoty na 
wzmożenie przemiany materyi w tkankach.

Gorączkę uważamy za pewien probierz 
walki między ustrojem a pasorzytami. Nie 
stanowi ona probierza złośliwości drobnoustro
ju , ponieważ często im silniejsze są oznaki 
otrucia przez dany drobnoustrój, tem słabszy 
bywa odczyn gorączkowy. N a zapytanie, 
jakie mamy bezpośrednie dowody, że gorącz
ka stanowi mechanizm ochronny, źe pomaga 
w walce z pasorzytami, odpowiedzieć musimy, 
że dowodów takich mamy dotąd bardzo mało. 
Tak np.: w cholerze bywają przypadki bez 
odczynu gorączkowego, inne zaś z gorączką. 
Otóż przypadki, którym towarzyszy gorącz

ka, m ają więcej szans przejścia pomyślnego. 
W ykazano dalej, źe zwierzęta odporne na 
pewne drobnoustroje chorobotwórcze tracą tę  
odporność, jeżeli im wraz ze szczepionką za
damy antypiryny lub obniżymy ciepłotę ich 
ciała przez zewnętrzne stosowanie zimna. Te 
nieliczne dane, jakie w tej mierze mamy, są 
niejako drogowskazami, jaki kierunek wziąć 
m ają badania tej sprawy. Zarówno bowiem 
mało wiemy, na czem polega korzyść gorącz
ki dla ustroju. Z różnicy zabarwiania się 
niektórych tkanek zwierząt gorączkujących 
i niegorączkujących po wstrzyknięciu do krwi 
pewnych barwników, Ehrlich wnioskuje, że 
w ciele pierwszych nietylko zachodzą silniej
sze sprawy utleniania, ale i sama zdolność 
utleniania wzrasta. Skutkiem takiego zacho
wania się m aterye takie, jak  np. toksyny,, 
które nie rozkładałyby się w ciepłocie no r
malnej, utleniają się podczas sprawy gorącz
kowej. Być też może, że gorączka wzmaga 
produkcyą antytolcsyn lub ilości fagocytów. 
Jeżeli, wreszcie, zapalenie jest ochronnym 
odczynem ustroju, co nie podlega wątpliwością 
to, prawdopodobnie i gorączka, ten zwykły 
towarzysz zapalenia, też należy do tejże ka- 
tegoryi zjawisk biologicznych.

Sewer. Sterling.

O SZKODACH

W YRZĄDZANYCH PRZEZ SUSŁY
i sposobach ich tępienia.

(Dokończenie).

Spermophilus mexicanus znajduje się 
w pewnej części Texasu i Nowego Meksy
ku. Podobnie jak  inne susły przesypia zi
mę i m a zwyczaj zatykać za sobą otwór 
ziemią i rozmaitemi szczątkami. W yraźnych 
skarg na tego susła nie spotyka się wcale, 
zdaje się, że zamieszkuje on pola nieupraw- 
ne, ale może to czyni z potrzeby, ponieważ



uprawnej ziemi jest niewiele na tej prze
strzeni Stanów Zjednoczonych, k tórą za
mieszkuje.

Suseł Franklina ma bardzo złą opinią. Jes t 
szary i bardzo rozpowszechniony w miej
scu swego zamieszkania, lecz obszar, który 
zajmuje, jest mniej rozległy aniżeli Sperrno- 
philus tredeciinlineatus. Mieszka głównie 
w okolicy łąk. Odosobniona kolonia tego 
gatunku znajduje się w New-Jersey na wy
brzeżu atlantyckiem. Kolonia ta  jest po
tomstwem pary przywiezionej ze stanu Illi
nois, k tóra uciekła z klatki, a której miłość 
n a tu ra  hojnie pobłogosławiła, sądząc po nad- 
zwyczajnem rozplenieniu się przedstawicieli 
tego gatunku.

Przypadkowe osiedlenie miało miejsce r. 
1867, a rezultat był bardzo zadawalniający 
dla susłów. Rozmnożyły się one nader obfi
cie, a  tem samem rozszerzyły swoje siedziby 
ku wielkiemu zmartwieniu rolników. W ypo
wiedziano im zaciętą wojnę, ale bez sku
tku. Robią one sobie korytarze w grun
tach piaszczystych odkrytych, sąsiadują
cych z ziemiami uprawnemi, unikają lasów 
dokąd wcale nie wchodzą, ale poszukują zaw
sze pól kukurydzy i żyta, gdzie odnawiają 
swoje zapasy. W  jesieni są bardzo tłuste 
kosztem pól zasianych; zimę przepędzają 
w śnie, z którego budzą się bardzo chude ale 
z wybornym apetytem. Mięso ich ma być 
wybcrne, jak  utrzymują ci, co je  jedli, ale ja 
dać mięso susłów zabrania przesąd bardzo 
silny, choć mało usprawiedliwiony. Suseł 
ten jest mięsożernym, jeżeli pozwalają mu 
okoliczności, ale upodobania jego są przede- 
wszystkiem roślinne; jeżeli zjada myszy, owa
dy, ja jk a  kurze, to tylko przy sposobności, 
żywi się jednak przeważnie kukurydzą, którą 
wykopuje z pól zasianych lub zbiera z kło
sów, tak  jak  inne ziarna, rozmaite owoce, ko
rzenie, liście i gałązki traw, słowem w żołąd
ku jego znajdujemy 70 na 100 materyj ro
ślinnych. Ludzie są bez litości dla tego nie
wybrednego gościa, który niewiele ma na 
swoję obronę.

Spermophilus spilosoma obsoletus, lub Sp. 
Kennicott (w r. 1863 po raz pierwszy opisany 
przez Kennicotta) jest gatunkiem, którego 
zamieszkanie jes t bardzo ograniczone. Z naj
duje się na małej przestrzeni Nebraski i Wyo- 
ming lub południowej Dakoty. Zwierzę to jest
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w szczególny sposób nieśmiałe; zabarwienie, 
wielce harmonizujące z otaczającą przyrodą, 
z trudnością pozwala go dostrzedz; buduje 
sobie także korytarze podziemne. Ponieważ 
susły te nie są zbyt obfite i zamieszkują szcze
gólniej okolice łąkowe, nie robią szkody w po
lach uprawnych, które tam są rzadkie, a naj
większy zarzut, jaki im można uczynić, jest 
ten, że wykopują ziarna drzew posianych na 
las. Niemożna jednak robić z tego zbyt 
ciężkiego zarzutu, bo, sadząc ziarna głębiej, 
unika się tym sposobem szkody.

Przestrzeń zajęta przez Spermophilus 
Richardsoni jest dosyć znaczna; znajduje on 
się szczególniej w północno-zachodniej stronie 
Stanów Zjednoczonych w Montanie i Dakotah 
północnej; w Kanadzie mieści się na większej 
przestrzeni. Łączą z nim podgatunek Sper
mophilus Wyoming (Sp. Richardsoni elegans), 
który się znajduje obficie na nieuprawnych 
polach Wryoming i zrządza tam  niemałe spu
stoszenia. Jeden i drugi są niezmiernej od
wagi i zuchwałości, może to temu należy przy
pisać, że mało jeszcze znają człowieka i jego 
nieprzychylne względem siebie usposobienie.

Gdy niema uprawnych pól w pobliżu, ży
wią się szczególniej korzeniami, ziarnem Che- 
nopodium lub owadami; w sąsiedztwie pól 
zbożowych są to uprzykrzeni goście; jedzą 
ziarna żyta, owsa, jęczmienia, których szuka
ją  pod ziemią na wiosnę, a na kłosach w je 
sieni. Dodajmy do tego, że żyją w ogromnych 
koloniach. Tysiące hektarów ziemi jest po
sianych kopcami podobnemi do kretowisk, 
a  są to prawie jedyne zwierzęta ssące, jakie 
spotykamy w tych okolicach. Przystosowują 
się do najrozmaitszych warunków i przeszka
dzają stanowczo wszelkiej uprawie ziemi.

Niekiedy napotyka się przestrzenie, które 
zdają się całkiem kopców ich pozbawione, ale, 
przypatrując się bliżej, odkrywa się tu  i ow
dzie przedzielone przestrzeniami kopce ol
brzymie, w których mieszka stary samiec 
duży, tłusty, żyjący samotnie jak  stary 
kawaler, który usunął się już od świata 
i ludzi. Te susły są po części mięsożerne, 
jak  i inni ich współplemiennicy, a w czasach, 
gdy istniały żubry dopomagały one do 
oczyszczania szkieletów ofiar polowań bez
miernych. "W tych częściach Dakoty, w któ
rych od niedawna rozwinięto na wielką skalę 
hodowlę zbóż, zastępujących łąki, po których
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błądziły żubry, susły tylko rozmnożyły się 
liczebnie w tym stosunku, że skoro pożywie
nie stało się łatwiejszem i obfitszem, natu
ralni nieprzyjaciele gatunku stali się jedno
cześnie rzadszymi, wypędzeni przez człowieka. 
W  wielu okolicach kwestyą postawiono na 
ostrzu noża, albo człowiek musi ustąpić albo 
uwierzę, razem istnieć nie mogą. Zwierzę 
pożera wszystko, co człowiek zasadził: karto
fle, trawy, zboża, cebulę, a nawet nawóz zwie
rzęcy. Jeden  z korespondentów pisze w r. 
1889: „Przybywają one z pól nieuprawnych
sąsiednich i zjadają żyto, gdy dojdzie 5 cen
tymetrów wysokości, objadają liście. Koło 
20 m aja lub 1 czerwca rozm nażają się, zwy
kle przybywa przynajmniej 8 małych każdej 
parze. W tedy niszczą kukurydzę, fasolę, 
wykopują ziarna lnu, kartofle. Zaczynają 
podjadać gałązki żyta około 15 czerwca i p ro
wadzą to dzieło zniszczenia aż do żniw, na
stępnie zabierają ziarna, które się zdołały za
wiązać i przenoszą je  do swoich kretowisk. 
Gdy niema ziarn, podcinają traw ę łąk. N ie
kiedy zjadająswoich towarzyszów, jeśli znajdą 
trupy na drodze. W  około jednego pola m a
jącego 1 500 metrów kwadr., dwu ludzi zabiło 
4000 susłów od 1 czerwca do 15 lipca, a wie
le z tych ofiar było ciężarnych. W  ostatnich 
czasach gatunek ten rozszerzył swoje miejsce 
pobytu do takich okolic, gdzie dotąd wcale 
go nie było, a uczyniwszy to, wyrugował susła 
Franklina, tak  jak  niegdyś szczur brunatny 
wyrugował szczura czarnego, drogą tej zacię
tej walki o byt, której tysiączne przykłady 
spotykamy w naturze.

Po tem wszystkiem, czyż było potrzeba ba
dać jeszcze zawartość żołądka susła Richard - 
sona, żeby się przekonać o jego szkodach? 
B adanie jednak było dokonane, a rezultat 
okazał się przerażający, winny je s t niebez
pieczniejszy, aniżeli można było przypuszczać, 
zawartość jego żołądka jest prawie wyłącznie 
roślinną, a resztki roślinne wynoszą 90 na 
100. W ina jes t tu taj tak  wielką i oczywistą 
że najświetniejszy adwokat nie znalazłby 
żadnych okoliczności łagodzących.

Ju ż  czas pewien pracują nad tem  dziełem 
zniszczenia, a stany interesowane zachęcają, 
jak  mogą, do pracy. Najskuteczniejszym 
sposobem jest nałożenie ceny na głowę. Od 
zabitego zwierzęcia płaci się umówioną sumę, 
a  polowanie jes t wszystkim i zawsze dozwo

lone. Nagrody za głowę zwierzęcia były po
mysłowe, ale bywały także nagrody od ogo
nów, co dawało pole do wielu nadużyć. Chy
trzy łowcy łapali żywe susły, obcinali im ogo
ny i puszczali je  do domów w tym celu, żeby 
się leczyły i odzyskiwały utracony ogon, który 
tym sposobem stawał się źródłem korzystne
go dochodu. Niedosyć na tem, z jednego 
ogona robiono często dwa, przez podłużne 
przecięcie, a gdy chodziło o głowę, ściągano 
skórę ze zwierzęcia i mnożono susły zabite 
w ten sposób, że przecinano skórę na kilka 
kawałków przypominających kształt głowy 
i robiono otwory naśladujące naturalne otwo
ry. Jedynym  sposobem ukrócenia tych na
dużyć byłoby żądać skóry całej z mięsem 
i czaszką i zaraz po zapłaceniu niszczyć te 
głowy. W  niektórych miejscowościach na
groda wynosi blizko 20 sous, w tych warun
kach przeto niewarto było ciąć susłów na 
cztery lub sześć kawałków, niektóre miasta 
zadłużyły się znakomicie tym sposobem, wy
dały mnóstwo pieniędzy z oczywistą stratą, 
bo walka zniszczenia nie była wcale prowa
dzoną jak  się należy.

To też prawie wszędzie zaprzestano dawać 
nagrody za zabite susły; systemat bowiem 
był i kosztowny i zawodny. Zaproponowano 
wtedy i zastosowano inną metodę. W ładze 
rozdały darmo rolnikom ziarna zatru te w tym 
celu, żeby je  rozsiewali w miejscach najbar
dziej przez susły uczęszczanych. Niejedna 
krowa zdechła, spróbowawszy zatrutego ziar
na, które nie dla niej było przeznaczone. 
Okazało się w rezultacie, że ten środek jest 
jednakże najpewniejszy, bo wykonywają go 
sami rolnicy, którym na niezawodnych skut
kach najwięcej zależy. Trucizną używaną 
dotąd w tym celu jest strychnina i siarek wę
gla. Strychnina rozpuszcza się w wodzie 
i ziarna zboża moczą się w tym roztworze 24 
godzin, następnie suszą się i posypują w miej
scach, gdzie potrzeba. Zwykle dokonywa się 
tej operacyi z wiosną, gdy zwierzęta po śnie 
zimowym wychodzą wygłodzone ze swoich 
kryjówek. Rzuca się łyżeczkę zatrutego 
ziarna do każdej nory, tym sposobem unika 
się przypadkowego zatrucia innych zwierząt 
i jes t się pewnym, źe ta  uczta musi zwrócić na 
siebie uwagę susłów. Taki np. rolnik, który 
m a 3 500 hektarów ziemi i dla którego kwe
stya zbiorów jest niezmiernie ważną, używa
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każdorocznie tego taniego sposobu i ma za
bezpieczone zbiory. Siarek węgla jest nie
zawodnym i mniej kosztownym aniżeli strych
nina.

W lewa się dwie lub trzy łyżeczki (40 do 50 
-cent. sześciennych) na ścierkę, gałgan, trochę 
słomy lub siana i wprowadza się w otwór 
nory, k tórą się szczelnie zasypuje ziemią. 
P a ra  siarku węgla, cięższa od powietrza, opa
da na dno nory i zabija susły które nią oddy
chają. Liczne czyniono doświadczenia w celu 
przekonania się, jak a  ilość jest potrzebną. 
Susły, szczury, Cenomys i inne zwierzęta, 
złapane w sidła, umieszczano napowrót w no
rze, przywiązawszy im wpierw mocną nitkę 
do nogi, aby tym sposobem wyprowadzić je 
znów na powierzchnię i śledzić działanie tru 
cizny użytej w sposób powyżej przytoczony. 
Przekonano się, że 40 do 50 centymetrów 
sześć, zupełnie wystarcza na każdą norę, 
w wielu razach połowa tej dozy wywoływała 
te  same skutki. R ezultat jest gwałtowny, 
wystarcza kilka minut, a jeżeli się zatka 
otwór niema się co i troszczyć o nieboszczy
ka. Zastosowanie w tym razie siarku węgla, 
użyte po raz pierwszy w Stanach Zjednoczo
nych przez pana W . M. E. H ilgarda z Uni
wersytetu kalifornijskiego, okazało się tak 
świetnem w skutkach, że stanowczo inne 
środki muszą być usunięte. Środek to wy
borny zwłaszcza dla tych zwierząt, które bu
dują sobie nory. Inne sposoby zasługują 
tylko zaledwie na wspomnienie. Zabijać fu- 
zyą jest to czynność długa, kosztowna i za
wodna; po kilku dniach polowania susły sta
j ą  się nieufne i wtedy niema już z niemi co 
robić. W ykurzanie byłoby lepsze od strzela
nia, ale potrzebna jest do tego maszyna kosz
towna, niełatwa do przenoszenia. W  braku 
tych przyrządów używa się dymu ze słomy 
łub pary siarkowej, k tórą wspomniane maszy
ny wstrzykują w nory. Nareszcie używane 
są także sidła, ale te  trudno stosować przy 
polach bardzo rozległych.

A . Ś.

GRZYBKI P i ł s o m m
JA K O  D O W Ó D

pokrewieństwa roślin między sobą.

Grzyby, jeśli są ściśle pasorzytne, zwykle 
żyją na jednym tylko gatunku rośliny, jeśli 
zaś—więcej niż na jednym, to rośliny karmi- 
cielki są z sobą spokrewnione. Zwrócono te 
raz uwagę na te  pokrewne sobie rośliny kar- 
micielki, bardziej niż na pojedynczy gatunek. 
Można wyprowadzić pewien wniosek, jeśli 
grzyb rośnie równie dobrze na kilku rośli
nach. Grzyb jes t ściśle pasorzytnym, jeśli 
napastuje to, co się wydaje zupełnie zdrowem, 
jak  liść lub łodygę rośliny, będącej w pełni 
życia. Przed kilku laty zaczęły chorować 
w Ameryce Żórawiny; kwiaty ich, liście i ło
dygi zostały opanowane przez grzybek Syn- 
chitrium Yaccinii; Żórawina jes t rośliną ro
snącą na bagnach, zalewanych wodą, grzybek 
rozsypuje zarodniki w wodę i tak się one po 
całem bagnie rozchodzą. Przy badaniach 
okazało się, że niektóre rośliny, rosnące na 
brzegu bagna, były zarażone grzybkiem, 
a mianowicie te  ich części, które były w wo
dzie zanurzone, wtedy, gdy woda była wyż
sza i gdy zarodniki w niej się rozsypywały. 
Rośliny zarażone należały do tej samej rodzi
ny co Żórawina i na różnych gatunkach 
grzybki inaczej wyglądały, chociaż były to 
formy jednego gatunku, a zaraziły tylko po
krewne między sobą rośliny.

Obecność pasorzytów oznaczała więc po
krewieństwo między roślinami karmicielkami 
i gdyby jeszcze znaleźć jeden nowy gatunek 
rośliny karmicielki dla grzyba wzmiankowa
nego, będzie ona bezwarunkowo do tej samej 
należała rodziny.

To samo możemy powiedzieć i o innych 
gatunkach grzybów. Okoliczności są nieco 
inne, gdy grzyb napastuje owoce i musimy 
wrócić do wyrażenia „ściśle,” którego na po
czątku użyliśmy. Owoc blizki dojrzałości, 
nie jest w pełni życia; będąc zbiornikiem na
sion i materyałów, ułatwiających ich rozprze
strzenienie, jest raczej w stanie biernym,
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blizkim upadku, czyli śmierci. W  takim r a 
zie, nie jest wyjątkiem od prawidła, że pleśń 
rosnąca na pomidorze może się znaleźć na 
brzoskwini lub śliwce. Tkanka owoców jest 
podobna i grzyb nie potrzebuje walczyć z silą 
oporu, będącą w żyjących częściach rośliny. 
Gdyby zaś grzyb rósł na zdrowych liściach 
pomidorów lub brzoskwiń, inaczejby się rzecz 
przedstawiła: byłby to prawdziwy pasorzyt, 
zdolny' do życia i na żywym owocu; grzyb ro
snący na liściach pomidorów jest inny, niż 
ten, który zaraża liście brzoskwiń i śliw, ale 
ten  ostatni jest identyczny z tym, który wi
dzimy na wiśniach.

Przejdźmy do dyniowatych. Grzyb Colle- 
strichum lagenarum  psuje często owoce ka
wonów, robiąc w ich skórze dużo dziurek, wy
wołanych gniciem tej skórki. Melon cierpi 
od tegoż grzyba, ale że tkanka skórki owocu 
je s t inną. choroba inaczej wygląda. Ogórek 
daleko prędzej marnieje od tego grzyba, niż 
kawony i melony. Tenże sam grzyb zaraża 
liście melonów, kawonów i ogórków, jest 
prawdziwym pasorzytem i dowodem blizkiego 
pokrewieństwa swych karmicieli między sobą.

Ze £ródeł angielskich streściła
M. Twardowska.

JeJcaterynoslaw, 19 lipca.

W interesującym artykule p. S. K., wydruko
wanym w N-rze 28 Wszechświata, znajduję nastę
pujące określenie zasady fotometryi: ,....blask
z jaśniejszego źródła światła należy jakimkolwiek 
sposobem przytłumiać stopniowo, dopóki nie 
zrówna się z blaskiem przedmiotu, słabiej świe
cącego.” W liście niniejszym pragnę w ogólnych 
zarysach scharakteryzować metodę fotometrycz- 
ną, opartą na zasadzie odmiennej.

Dwa lata temu w niewielkiej elektrycznej sta- 
cyi centralnej, zostającej podówczas pod moim 
zarządem, w skutek reklamacyi konsumentów co 
do niedość jasnego palenia się żarówek, zaszła 
potrzeba wykonania pomiarów fotometrycznycli. 
Ponieważ sprawienie fo‘ometru i urządzenie izby 
fofometrycznej ze względu na drobne zastosowa

nie wydało mi się zbyt kosztownem, poradziłem 
więc sobie w inny sposób.

Przyszło mi na myśl, że szybkość obrotu wia
traczka radyometru musi być w ścisłej zależności 
od oświetlenia jego skrzydełek i byle tylko zależ
ność tę odkryć, będę miał w ręku prosty i szybki 
sposób wykonywania potrzebnych pomiarów. 
Wziąłem przeto zwykły radyometr, jaki można 
nabyć u każdego optyka i poddałem go doświad
czeniom, naprzód ze świecami parafinowemi, na
stępnie zaś z żarówkami. Oświe+lenie zmieniałem r 
stawiając radyometr na różnych odległościach od 
źródła światła, szybkość zaś mierzyłem, licząc 
obroty wiatraczka w ciągu minuty. Okazało się, 
że w znacznych granicach szybkość j e 3t  prawie 
dokładnie proporcyonaluą do oświetlenia. Tak 
np. na podwójnej odległości od świecy, a więc 
przy oświetleniu 4 razy słabszem, wiatraczek 
czynił 4 razy mniej obrotów.

Doświadczenia te z natury rzeczy nie mogły 
być ani wszechstronnemi, ani ścisłemi, do celów 
moich wystarczały jednak kompletnie i zaimpro
wizowany fotometr oddal mi żądaną przysługę. 
Znalazłszy z możliwą dokładnością szybkość 
obrotu wiatraczka na odległości '/2 metra od 
t. zw. świecy normalnej, ustawiałem radyometr 
następnie na takiej odległości od badanej żarów
ki, aby obroty wiatraczka można było jeszcze do
godnie rachować i, zmierzywszy tę odległość 
i szybkość, mogłem za pomocą prostego rachunku 
wyznaczyć siłę światła żarówki.

Znajdując w przyrządzie tym niemałe zalety 
praktyczne, powziąłem zamiar uczynić go jeszcze 
dogodniejszym za pomocą modyfikacyi następu
jącej. Zamiast osadzać wia'raczek na ostrzuT 
jak to ma miejsce w zwykłych radyometrach, 
chciałem zawieszać go na nici kokonowej lub 
kwarcowej i mierzyć blask lampy za pomocą 
kąta, na jaki odchyli się wiatraczek pod działa
niem jej promieni.

Tak stały sprawy, gdy doszła mnie wiadomość 
o patentach angielskim i francuskim, które wzięli 
jacyś dwaj anglicy na fotometr, oparty na zupeł
nie tej samej zasadzie i noszący jakąś szumną 
grecką nazwę, która mi już dzisiaj wyszła z pa
mięci. Dowiedziałem się jednocześnie, że prof. 
Zollner (którego inny fotometr opisał we wzmian
kowanym artykule p. S. K.) dawno już zbudował 
przyrząd zupełnie podobny do pomyślanego prze- 
zemnie, t. j . posiadający wiatraczek zawieszony 
na nici i że przyrząd ten znajduje się nawet 
w handlu. Okazało się więc, że mój wynalazek 
był przynajmniej trzeciem z rzędu odkryciem 
Ameryki, wypadek zdarzający się nieraz i lepszym  
odemnie wynalazcom.

W zastosowaniu do materyi artykułu p. S. K.r 
t. j . do fot.ometrycznego badania gwiazd, przy
rząd, oparty na wyżej opowiedzianej zasadzie, 
prawdopodobnie nie dałby się użyć ze względu 
na nadzwyczajną potrzebną tutaj czułość, należy 
wszakże zauważyć, że czułość jego może być po
suniętą do bardzo wysokiego stopnia, gdyż prze
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dłużając skrzydła wiatraczka, możemy dowolnie 
prawie spotęgować skręcające działanie promieni 
(moment skręcania),przedłużając zaś nić, możemy 
również dowolnie zmniejszyć opór nici, a gaus
sowska metoda mierzenia kątów pozwala na ba

jeczną niemal dokładność ').
Z . Straszewicz.

SPRAW OZDANIE.

M. NI. R ichter. Die Lelire von der Wellenberu- 
liigung. Berlin 1894.

Już starożytni znali uśmierzające działanie 
oleju na fale morskie; lecz dopiero w wieku bie
żącym zjawisko to stało się przedmiotem badań 
naukowych. Franklin twierdził, że pokrycie wo
dy warstwą oleju zmniejsza tarcie wiatru o po
wierzchnię wody. Ku temu zdaniu skłaniali się 
również bracia Weber. Lecz obecnie wiadomo, 
że woda czysta czy też pokryta warstwą oliwy 
przedstawia prądowi powie'rza opór jednakowy. 
Następna z kolei teoryą, mająca tłumaczyć takie 
działanie oleju, była oparta na badaniu napięcia 
powierzchniowego. Za podstawę tej teoryi przyj
mowano następujące twierdzenie Quinckego: ciocz 
2, umieszczona na powierzchni swobodnej (t. j. 
stykającej się z powietrzem) cieczy 1, rozpływa 
się po niej, jeżeli

a, — a,, lub teżaI2
a, a12-|-a2

gdzie a, oznacza napięcie powierzchniowe na po
wierzchni swobodnej cieczy 1, a2— toż samo dla 
cieczy 2, wreszcie a12— napięcie powierzchniowe 
na granicy cieczy 1 i 2. Otóż autor przekonał 
się. że prawo Quinckego jest niezupełnie ścisłe. 
Np. oliwa zwyczajna rozpływa się po powierzchni 
siarku węgla, czego być nie powinno według 
tego prawa. Natomiast benzol nie rozpościera 
się na wodzie, jakkolwiek w tym razie warunek

') Myśl ta, dziwnym zbiegiem okoliczności, 
powstała zupełnie niezależnie w kilku głowach. 
Oprócz autora powyższej korespondencyi, Zollne- 
ra i wspominanych powyżej anglików, wiadomo 
nam prywatnie— powziął ją  przed rokiem prawie 
jeszcze jeden z mieszkańców Warszawy, nie obe
znany w owym czasie ze wspomnianemi usiłowa
niami.

Przyp. red.

Quinckego jest zachowany. Praktyka wykazała, 
że pewne gatunki olejów (mianowicie roślinne 
i zwierzęce) nadają się do uśmierzenia fal lepiej, 
niż inne (np. oleje mineralne). Wskutek tego 
autor zwrócił się przedewszystkiem do chemicz
nego zbadania składu różnych olejów i przekonał 
się, że wszystkie oleje skutecznie działające za
wierają w mniejszej lub większej ilości płynny 
kwas olejowy; oleje zaś, których działanie na fale 
jest tylko słabe, kwasu tego nie zawierają wcale, 
lub też tylko w bardzo nieznacznych ilościach. 
Z tego aułor wnioskuje, że czynnik, działający 
uśmierzająco na fale, stanowią w'łaśnie owe, choć 
nieznaczne ilości płynnego kwasu olejowego, roz- 

i  puszczalnego cokolwiek w wodzie. Rozpuszczal
ności kwasu olejowego w wodzie autor przypisuje 
znaczenie pierwszorzędne. Roztwór mydła w wo
dzie słodkiej, zalecany do uśmierzania fal przez 
Koppena, również zawiera wolny kwas olejowy; 
roztwór mydła w wodzie morskiej kwasu nie za- 

| wiera i fal nie uśmierza. A zatem nie mydło 
: samo przez się, lecz uwolniony kwas olejowy s‘a- 

nowi środek uśmierzający fale. Następnie autor 
przechodzi do rozważania kwestyi z fizycznego 
punktu widzenia; rozpatruje mianowicie siły dzia
łające poziomo i sprawiające rozprzestrzenianie 
się oleju po powierzchni wody, oraz siły skiero
wane pionowo, które właściwie sprawiają uśmie
rzenie fal. Przedewszystkiem autor zwraca się 
do zbadania warunków, przy jakich jedna ciecz 
rozpościera się po powierzchni drugiej. Czysty 
kwas olejowy rozpościera się po wodzie bez po
równania szybciej i energiczniej, niż wszelkie ole
je. Lecz jeżeli opuścimy kroplę kwasu olejowe
go na powierzchnię wody, zawierającej już ten 
kwas, kropla nie rozpływa się, lecz pozosłaje sku
pioną w kształcie soczewki; toż samo zachodzi, 
jeżeli opuścimy na taką wodę kroplę jakiegokol
wiek oleju. Autor wnioskuje z tego, że do roz
pościerania się koniecznym warunkiem jest roz
puszczanie się (dyfuzya) jednej cieczy w drugiej 

j  i sprawdza to na wielu różnych płynach. Prócz 
tego z doświadczeń tych wynika, że z dwu cieczy 
rozpuszczalnych jedna w drugiej, spójność (cohae- 
sio) których je s1 różna, ciecz o mniejszej spój
ności rozpościera się po powierzchni cieczy o spój
ności większej. Rozpuszczanie się jest również 
niezbędnym warunkiem znanego powszechnie zja
wiska ruchów kawałeczków kamfory na powierz- 

j  chni wody; podobne ruchy obserwował au or,
! opuszczając na powierzchnię wody drobne czą- 
I steczki pokryte warstewką kwasu olejowego; lecz 

na powierzchni wody zawierającej rozpuszczony 
| kwas olejowy takie cząsteczki już nie wirowały. 

Przytem ruchy te odbywają się tem szybciej, im 
rozpuszczanie się energiczniej zachodzi. Ruchy 
cząsteczek pokrytych czystym kwasem olejowym 
są znacznie szybsze, niż powleczonych warstwą 
oleju z niewielką zawartością kwasu olejowego. 
Co dotyczę lepkości olejów, to ta posiadać może, 
według autora, w sprawie uśmierzania fal zale
dwie drugorzędne znaczenie. Przyj ąwszy, że
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rozpościeranie olejów odbywa się za sprawą dy- 
fuzyi, autor wykazuje, że pokrycie fali warstwą 
oleju wprowadza niejako jednę jeszcze składową 
silę, która dąży do zmniejszenia wysokości fali, 
do wydłużenia j ej. Jako najbardziej skuteczny 
środek do uśmierzenia fal autor poleca roztwór 
kwasu olejowego w alkoholu.

W końcu autor podaje ciekawe dane, dotyczą
ce strat ponoszonych rokrocznie przez marynar
kę z powodu burz. W latach 1891— 92 wszyst
kie państwa posiadały 9 920 parowców i 31 333 
okrętów żaglowych; z tych w ciągu trzech lat 
zginęło '732 parowców i 4 233 statków żaglowych, 
ucierpiało mniej lub więcej 5 637 parowców 
i 11618  żaglowców. Łatwo zatem pojąć, że 
sprawa uśmierzania fal morskich jest równie 
ważna pod względem praktycznym, jak ciekawa 
pod względem naukowym.

W . B iernacki.

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

— I b r . Wpływ wysokiego ciśnienia na zjawi
ska fizyczne. W. Róntgen zajął się zbadaniem 
wpływu, jaki wywiera wysokie ciśnienia (do 500  
atmosfer) na rozmaite zjawiska fizyczne i che
miczne. Rezultaty otrzymane dotychczas są na
stępujące: 1 ) Ciśnienie zwiększa płynność wody, 
mierzoną za pomocą szybkości jej wypływu 
z wązkich rurek; 2) ciśnienie zwiększa ruchliwość 
ionów w wodnych roztworach— z tym rezultatem  
niezbyt się zgadza wynik, że pod silnem ciśnie
niem reakcya kwasów i cukru (inwersya cukru) 
zachodzi wolniej, niż bez ciśnienia, 3) przy dyfu- 
zyi siarczanu cynku znaleziono, że wody przeszło 
pod ciśnieniem 500 atmosfer o 20°/o więcej, ani- j  

żeli pod ciśnieniem jednej atmosfery.
Ciekawe i nowe te badania są przez Róntgena 

prowadzone w dalszym ciągu.
(Wied. Ann.).

— I b r . Krystaliczne stopy żelaza i wolframu.
W zakładach żelaznych Biermanna w Hannowerze 
otrzymano stop żelaza i wolframu, składający się 
z 2 części. W pierwszej, krystalicznej wykryto 
tylko żelazo i wolfram, w drugiej— o mniej jaw
nej budowie krystalicznej znaleziono również 
i  węgiel. Chemiczny skład pierwszej wyraża się 
wzorem F eW 2, analogicznie zatem do F eS 2; 
skład drugiej F2 W3C3. Związek Fe \V2 zawie
rający do 80°/o wolframu jest bardzo twardy 
i z łatwością rysuje topaz. Ta własność mogłaby 
zalecać ten stop do praktycznych celów, lecz jak

dziś otrzymanie jego połączone jest ze znacznemi 
kosztami.

(Ber. Ber.).

— Ibr. W łasności m agnetyczne tlenu płynne
go. Tlen płynny, wrący przy temperaturze — 181°. 
Dewar umieścił w naczyniu z soli kamiennej mię
dzy biegunami elektromagnesu. Przy przepusz
czaniu prądu Dewar zauważył, że tlen wyskoczył 
z czarki i przylgnął do bieguna elektromagnesu, 
gdzie się też w końcu ulotnił. Również i ozon 
silnie jest przez magnes przyciągany.

(Phys. Rev.).

—  sk. P rom ieniow anie plam słonecznych.
Natężenie promieniowania powierzchni słońca nie 

| jest jednakie w różnych jej punk'ach, ale słabnie 
! od środka ku brzegowi, co pochodzi z pochłania

nia, jakiemu promienie ulegają w atmosferze sło
necznej; w jednej czwartej części odległości od 

j środka do brzegu promieniowanie czyni 99, w od
ległości trzech czwartych już tylko 85 odsetek, 
a w sąsiedztwie bezpośredtliem brzegu widzialne
go promieniowanie jest dwa razy blizko slabszem,. 
aniżeli w środku tarczy słonecznej. Opierając- 
się tedy na tem dostrzeżeniu, przyjął p. Wilson, 
że jeżeli plamy przypadają w pewnej głębokości 
w słońcu, promieniowanie ich ulegać winno po- 
dobnemuż zmniejszeniu, pozostanie zaś statecz- 
nem, jeżeli się znajdują w warstwach górnych 
atmosfery słonecznej. Przeprowadził więc za 
pomocą mikroradyometru Boysa obserwacye dwTu- 

I dziestu plam i przekonał się, że stosunek energii 
promieniowania plam do promieniowania, wysyła
nego przez środek tarczy słonecznej zmienia się- 
słabo zaledwie i niejednostajnie z odległością od 
środka; natomiast zaś, jeżeli porównywamy pro
mieniowanie plamy z promieniowaniem okolicy 
sąsiedniej, stosunek ten wzrasta, idąc od środka 
ku obwodowi. Według więc zasady, przyjętej 

| przez autora, rezultat ten świadczy, że plamy 
mieszczą się w górnych warstwach atmosfery sło
necznej.

—  sk. Punkty s ta łe  term om etrów  do tem p. 
Wysokich. Gdy termometr gazowy zastosować 
chcemy do oznaczania wysokicli temperafur, 
znaczne trudności nastręcza urządzenie dokładnej

| podziałki; pomoc dają tu wszakże punkty stałe,
| oznaczone przez temperatury topliwości różnych 
| metali. W ostatnich czasach pewną liczbę punk

tów takich oznaczył prof. Violle metodą kalory- 
j  metryczną, pożądaną było jednak rzeczą spraw

dzenie temperatur tych przez pomiary bezpośred
nie, a pracę tę przeprowadzili obecnie pp. Hol- 

j  born i Wien, fizycy niemieckiego instytutu fizykc- 
technicznego. Do oznaczania temperatur uży
wali termoelektrycznego ogniwa Le Chateliera, 

j złożonego z platyny i z kombinacyi platyny z ro- 
j  dem; jedno ze spojeń tych metali umieszczone 
[ było w środku kulki termometru gazowego, zbu-
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dowanego z porcelany twardej, który bez prze
kształcenia znosił temperatury przechodzące 
1 400°. Badania te wykazały, między innemi, że 
punkt topliwości złota przypada średnio przy 
1 072°, z nader słabemi tylko ods'ępstwami w je- 
dnę lub drugą stronę; punktem topliwości srebra 
jest temperatura 968°, a miedzi 1 082°, odstęp
stwa wszakże są tu daleko znaczniejsze, co po
chodzi prawdopodobnie od śladów tlenków tych 
metali.

—  tr. Zw iązek  glinu z węglem  otrzymał p. 
Moissan w swoim piecu elektrycznym, którego 
opis podał niedawno Wszechświat. Związek ten 
posiada skład C3 Al4 i przedsławia się w pięknych 
kryształach żółtych, przezroczystych; niektóre 
z tych kryształów miały po 5 i 6 milimetrów gru
bości, niektóre okazywały prawidłową formę sze
ściokątną. Ciężar ich właściwy wynosi 2,36, 
a w najwyższej temperaturze, jakiej dostarczyć 
może łuk woltaiczny, ulegają rozkładowi. Zwią
zek ten posiada nadfo wybitne własności reduku
jące, tak dalece, że rozkłada nawet zwolna wodę 
w nizkiej temperaturze, przyczem tworzy się me
tan. P. Moissan przekonał się również, że glin 
otrzymany różnemi metodami elektrolitycznemi 
nie jest nigdy zupełnie czysty, a oprócz żelaza 
i krzemu zawiera zawsze azot i węgiel. Ciała te 
zmieniają silnie własności glinu, zapewne jednak 
metalurgia pozna sposoby, które dozwolą otrzy
mywać metal ten w stanie czystym.

(Comptes rendus).

—  wr. P rzyc iąga jące  działan ie  m etali na ro
ślinę. Jednym z objektów najpowszechniej uży
wanych w fizyologii roślinnej do badania przycią
gającego lub odpychającego wpływu zewnętrz
nych czynników na organy roślinne są nóżki zaro- 
dniowe Phycomyces nitens, grzybka pleśniowego 
z rodziny Mucoraceae; są one bardzo wysokie 
(przeszło 10 cm) a zarazem cienkie, i dzięki swej 
cieukości i nader szybkiemu wzrosfowi, który 
jest im właściwy w młodości, odznaczają się bar
dzo wielką zdolnością zginania, tak że mogą wy
konać znaczne zgięcie już w ciągu jakich 10 mi
nut. Reagują przytem prawie na wszyskie bodź
ce zewnętrzne, które wogóle mogą wywoływać ru
chy u nadziemnych organów roślin, jako to: na je
dnostronne oświetlenie (reagują dodatnio, t. j . 
zginają się ku źródłu światła), na jednostronny 
dostęp ciepła, wilgoci, na jednostronne działanie 
siły ciężkości (na te trzy bodźce reagują ujemnie).

Przed paru laty Elfving odkrył jeszce nowe 
zjawisko podrażnienia u Phycomyces, a mianowi
cie spostrzegł że rozmaite ciała stałe, jako to lak, 
wosk, kość etc., przedewszystkiem zaś żelazo, 
przyciągają nóżki zarodniowe; z metali oprócz 
żelaza tylko jeszcze cynk i glin wywierają wpływ 
podobny, lecz w bardzo słabym stopniu. Ponie
waż to zjawisko nie da się wytłumaczyć żadnym 
ze znanych już poprzednio wpływów, a przypu

szczenie że chodzi tu o wpływ elektryczny lub 
magnetyczny okazało się mylnem, przyczyna więc 
tego wypadku fizyologicznego działania na odle
głość została i pozostaje dotąd zagadkową.

Obecnie Elfving w nowej pracy (w Sprawozda
niach Finlandzkiego Towarzystwa naukowego, 
1893) podaje jeszcze kilka ciekawych spostrze
żeń nad wpływem metali na wspomniany grzybek. 
Platyna, która wogóle jest wobec niega ciałem 
zupełnie biernem, staje się czynną wskutek inso- 
lacyi; po wystawieniu na słońce przez 70 minut 
przyciąga ona nóżki zarodniowe bardzo wyraźnie, 
traci jednak znów tę własność po kilku godzi
nach. Działa tutaj nie ogrzanie przez promie
nie słoneczne, lecz tylko oświetlenie, aktywną 
staje się jednak nietylko strona wprost wystawio- 
na na słońce, lecz także strona przeciwna blaszki 
platynowej. Tak samo jak platyna zachowuje 
się też stal polerowana, inne zaś metale przez 
insolacyą aktywowane być nie mogą. Cynk zaś, 
i to on znów jeden z pomiędzy metali, aktywuje 
się przez ogrzewanie; jeżeli rozgrzać sztabę cyn
kową aż do rozpoczynającego się topienia, to po 
ochłodzeniu działa ona silnie przyciągaj ąco na 
nóżki zarodniowe Phycomyces, którą to własność 
również traci po kiku godzinach.

Tę osobliwą zmiaę, zachodzącą w pewnych 
metalach pod wpływem oświetlenia lub ogrzania, 
autor porównywa ze zjawiskiem tak zwanej fo- 
sforescencyi niektórych ciał, które wskutek inso- 
lacyi przyjmują własność świecenia w ciemności 
przez czas krótszy lub dłuższy. Autor przypusz
cza że przyciągające działanie niektórych metali 
(i innych ciał) na nóżki zarodniowe także polega 
na wysyłaniu przez nie pewnych, aczkolwiek nie- 
dostrzeżonych dla nas promieni, i że żelazu 
zdolność wysyłania takich promieni jest właściwą 
wogóle, podczas gdy stal polerowana, platyna 
i cynk otrzymują czasowo tę zdolność tylko wsku
tek insolacyi albo ogrzania.

ROZMAITOŚCI.

—  zs. Kolej e lektryczna na Jungfrau. Kolej 
na górę Jungfrau ma przyjść już ostatecznie do 
skutku. Jest to jeden z najwyższych wierzchoł
ków gór Berneńskich, wznoszący się na 4 200  
metrów po nad poziom morza. Wspaniałemi 
kształtami i niezmiernym widokiem, rozpościera
jącym się ze szczytu, nęcił on od dawna ku sobie 
turystów, jakkolwiek wdzieranie się nań jest po
łączone z niemałemi niebezpieczeństwami. Pa- 
miętnem też pozostanie wrażenie, jakie wywarł 
w Szwaj caryi straszliwy dramat, który odegrał
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się tu w roku 1887. IV ężny wicher zwiał ze 
szczytu Jungfrau sześciu dzielnych turystów zu- 
ryskich; spadli oni na niżej położony lodowiec, 
i w kilka dni potem znaleziono tam ich porozbi
jane ciała. Wskutek projektowanej drogi, nie
bezpieczny wierzchołek stanie się dostępny dla 
każdego.

Pójdzie ona od stacyi Scheidegg kolei Wenger- 
nalp i częścią po linii odkrytej, częścią, zaś w tu
nelu dosięgnie pierwszej swej stacyi na górze 
Eiger na wysokości 31 0 0  metrów. Stamtąd po
biegnie już wciąż w tunelu naprzód w linii pro- J 
stej przez Monch, następnie po spiralnej naokoło 
głównego stożka Jungfrau, aż do malej płaszczy
zny, leżącej tuż pod wierzchołkiem i zwykle w le- j  

cie wolnej od śniegów. Stąd podróżni przebędą j  

65 metrów pozostałe jeszcze do wierzchołka j  

w windzie elektrycznej. Całkowita długość linii 
wyniesie 12,4 kilometrów.

Energii potrzebnej do poruszania, pociągów i 
w ilości 2 300 koni parowych dostarczą potoki 
górskie. Energia ta w formie prądu elektrycz
nego o kolosalnem napięciu 15 000  woltów będzie | 
przesyłaną do stacyi Scheidegg i tu, zamieniona 
na prąd o napięciu niższem, zaprzęgniętą zostanie 
do wciągania wagonów.

Koszty całego przedsiębierstwa wyniosą 7 '/2 I

milionów franków, budowa ma trwać przez lat 
cztery.

—  zs. Drożyzna platyny. Według „Torg.-prom. 
Gazety” cena platyny uralskiej, która trzy lata 
temu wynosiła 3 000 rs. za pud, wzrosła w po
czątku r. b. do 15 000. To olbrzymie podniesie
nie się ceny przypisać należy wzrostowi zapotrze
bowania, wskutek szybkiego rozwoju fabrykacyi 
żarowych lamp elektrycznych.

Główną część żarówki stanowi, jak wiadomo, 
nić węglowa, której końce przytwierdzają się do 
drucików platynowych, wtopionych w szkło balo
nika. Platyna nieda się tu zastąpić niczem, gdyż 
ona jedynie posiada współczynnik rozszerzalności 
prawie dokładnie równy współczynnikowi rozsze
rzalności szkła, wtedy, gdy współczynniki innych 
metali są przynajmniej dwa rasy większe. Gdy
by więc w miejsce platynowego użyć drutu z in
nego metalu, to w czasie wtapiania, pod wpływem 
wysokiej temperatury rozszerzyłby się on, a na
stępnie skurczył po ochłodzeniu silniej niż szkło, 
a zatem pomiędzy szkłem i metalem pozostałaby 
swrobodna przestrzeń, przez którą weszłoby po
wietrze i żarówka stałaby się niezdatną do użytku.

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 1 do 7 sierpnia 1894 r.

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