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PALMA MORSKA
C Z Y L I D Z IW O R Z E S Z N IA  S E S Z E L S K A

(Lo loicea Sechellarum Labiil.)

Od niepamiętnych czasów żeglarze spoty
kali na morzach południowych pływające ol
brzymie owoce, podob
ne do wielkich orze
chów, jakich nigdzie na 
lądzie nie widywano.
Te same owoce, zanie
sione przez fale, znaj
dowano także”na brze
gach archipelagu In
dyjskiego. Od miejsca, 
gdzie tych szczegól
nych owoców napotyka
no najwięcej nadano im 
nazwę orzechów male- 
dywskich; francuzi na
zywają te orzechy koko
sami morskiemi, a an- 
glicy, z powodu kształ
tu, podwójnemi orze

chami kokosowemi. Nazywają je również 
orzechami cudownemi, Salomona i t. p. Oka
zy takich orzechów dochodzą do 350 mm dłu
gości, 326 mm szerokości, 190 mm grubości 
i 15 kg wagi. Ponieważ pochodzenie tych 
orzechów długo było nieznane, pobudzały 
one niezmiernie wyobraźnię jeszcze nawet za 
naszych czasów, kiedy pogrążony w mistycyz
mie generał Gordon, obrońca Chartumu, 
uważał je za zakazany owoc rajski, przez 
zerwanie którego ludzie zostali pozbawieni 

tylu radości. Na wscho
dzie opowiadano, źe 
orzechy te rosną na 
drzewiepalmowem, sto- 
jącem w środku ocea
nu i rozpościeraj ącem 
swoję koronę nad je 
go falami. Na całym 
świecie miało istnieć 
tylko jedno takie cu
downe drzewo podob
nie jak jabłoń Hes- 
peryd i jesion Iggdra- 
sil.

Drzewo to, rosnące 
nad brzegiem odmętu 
morskiego, sięgającego 
aż do ognistega jądra
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ziemi i wznoszące aż do gwiazd swe gałęzie, 
powtarza się często w bajkach indyjskich, 
które z kontynentu indyjskiego rozpowszech
niły się na wyspach, aż do Nowej Zelandyi 
i Samoa. Dajaki z Borneo opowiadają na
przykład, jak w czasie głodu kilkoro ludzi wy
płynęło na morze szukać żywności. Płynęli 
oni dość długo, aż usłyszeli szum olbrzymie
go wiru i ujrzeli przed sobą niezmiernej 
wielkości drzewo owocowe, którego gałęzie 
dotykały wody. Jeden z podróżnych, Si-Jura, 
którego potomkowie żyją dotąd w wiosce 
Simpok, zaczął się wdrapywać na gałęzie, 
aby zrywać i zrzucać owoce. Gdy wszedł 
już tak wysoko, że go widać nie było, towa
rzysze jego odpłynęli stamtąd. Widząc to 
Si-Jura wszedł jeszcze wyżej i zobaczył, że 
drzewo miało korzenie w górze.

Wszedł do kraju, gdzie mu dano bardzo 
dobrej potrawy, podobnej z wyglądu do goto
wanych białych gąsienic. Krajem tym była 
konstelacya Plejad, którą wiele ludów uważa 
za dawną ojczyznę, a potrawą ową był ryż, 
który Si-Jura przyniósł na ziemię, gdy go go
ścinny gospodarz spuścił na długiej linie. To 
samo podanie opowiadają na wyspach Samoa, 
zmieniając tylko ryż natado, najpożyteczniej
szą roślinę tych wysp.

W zbiorze bajek Somadeva Bhalta z Kasz
miru z X II  wieku jest mowa o drzewie figo- 
wem, spuszczającem gałęzie nad wirem.

Bramin Saktideva, przepływający przez 
ten wir do złotego miasta, wdrapuje się na 
gałęzie drzewa a potem olbrzymie ptaki, 
gnieżdżące się na wierzchołku znoszą go do 
celu podróży. AVedług podania Eddy w ten 
sam sposób, to jest przez wdi-apanie się na 
gałęzie jarzębiny zwieszające się nad wirem, 
ratuje się Thor. Dlatego też jarzębina, jedyne 1 
drzewo Islandyi w języku krajowców, ma naz
wę znaczącą „pomoc Tliora.” Najwidoczniej 
mamy tu do czynienia ze starym indogermań- 
skim mytem przywiązanym do palmy mor- 
kiej.

Zbiór bajek, spisany przez Somadeya po 
sanskrycku, zawiera z pewnością opowiadania 
z niepamiętnych czasów, bo jeszcze Megasthe- 
nes żyjący na 3 do 4 wieków przed naszą erą 
mówi, że podania o drzewach-olbrzymach 
rosnących na Oceanie Indyjskim, przywiózł 
zc swej wyprawy poselskiej do Indyj.

Przyrodnicy greccy i rzymscy: Arystoteles^ 
Teofrast, Pliniusz i Plutarch starali się po
dania o palmie morskiej odnieść do krzaków 
korali i wodorostów morskich. Podania in
dyjskie rozpowszechniły się także w państwie 
mongolskiem aż do brzegów Bałtyku. Po
dania o wirze Dso Maraiba, nad którym ro
śnie drzewo Asambu Bararcha, wydające 
wielkie i smaczne owoce, które fala ludziom 
zabiera i zanosi na morze, gdzie je pożera 
smok Luchan, jest blizko spokrewnione z my
tami indyjskiemi.

Owoce spadając na wodę wydajądźwięk 
sambu (sangba po tybet, święty) a stąd drze
wo nosi nazwę Sambu. Jakób Grimm, w swo
jej mitologii niemieckiej, porównywa to drze
wo do drzewa Sampo, zasłaniającego słońce, 
które w fińskiej epopei Kalewala rozwija się 
z kawałków sampo spadających do wody.

Zachód dowiedział się więcej o orzechu 
: morskim pierwszy raz z książki Rabbi Mojże- 
! sza Maimonidesa (um. 1204), najznakomitsze

go żydowskiego uczonego w wiekach średnich, 
który obszernie opisuje własności tej cudo
wnej rośliny, zwanej przez niego Towarkara. 
W  wieku odkryć „orzechy maledywskie“ by
ły jedną z największych osobliwości przyrody, 
a naturaliści Garcias ab Horto, Christo- 
phorus Acosta Closus i inni wychwalali je 
niezmiernie. Co o tych orzechach bajano, 
dowiadujemy się dokładnie z opowiadań przy
rodnika Jerzego Eberarda Rumpfa (1637 — 
1706), który urodził się w Hanau, a zostawał 
w służbie holenderskiej, jako gubernator 
Amboiny. Tam zebrał on wiadomości o tych 
zagadkowych owocach. „Te orzechy, opo
wiada Rumphius, rosną na morzu, na drze
wie, którego nikt z ludzi jeszcze nie widział, 
a nie są owocami lądowemi, które wpadły do 
morza i skamieniały, jak utrzymują niektó
rzy. Nieświadomym sprzedają kubki i rożki 
do prochu, zrobione z orzechów kokosowych, 
za zrobione z orzechów maledywskich.

„Orzech maledywski rośnie na drzewie, któ
rego koronę widać w wodzie, lecz korona ta  
znika naraz, gdy chcemy się do niej dostać. 
Kapłani pogańscy mówią, że istnieje jedno 
tylko takie drzewo na południe od Jawy. 
Korona drzewa wystająca nad wodę jest sie
dliskiem ptaka Gryfa, który w nocy wylatu
je, aby znosić do gniazda słonie, nosorożec
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i tygrysy. Wszystkie prądy spływają się 
u tego drzewa, tak, że żeglarze którzy się 
tam dostaną nie mogą odpłynąć, lecz giną 
z głodu, lub stają się pastwą gryfa. Wsku
tek tego, mieszkańcy południowych brzegów 
Jawy nie oddalają się dalej, niż na trzy mile 
od brzegu. Niektórzy jednak powrócili prze
niesieni przez gryfa, którego piór się uczepili. 
Owoce tego drzewa płyną przeciw prądowi, 
a przypłynąwszy do brzegu pełzną do lasu, 
gdzie się kryją przed ludźmi i tylko psy je 
czasem zwęszą. Łatwo pojąć dlaczego te 
owoce są tak wysoko cenione. Dziwna rzecz 
jednak, że drzewo wydające orzechy nigdy 
nie zostało jeszcze wyrzucone na brzeg. P ra
wdopodobnie orzechy rosną bez pnia na ska
łach.”

Podanie o drzewie gryfa i wirze morskim 
zgadza się najzupełniej z bajką indyjską
0 500 lat najmniej starszą. O wyglądzie
1 własnościach owocu Rumpf powiada między 
innemi: „Orzech wygląda, jak dwa zrośnięte 
ze sobą i jest przedzielony głęboką brózdą. 
Orzech jest czarny z żółtemi prążkami, lśnią
cy, twardszy od orzecha kokosowego i drze
wa wogóle a miększy od kamienia. Jądro 
jest najcenniejszą częścią orzecha, mieści się 
w skorupie jak w orzechu kokosowym, ale nie 
jest białe lecz jasno-żółtawe, podobne do roz
krojonego sera, bez smaku i zapachu, podo
bne do rogu; używane bywa jako lekarstwo. 
Morze wyrzuca orzechy przeważnie na brzegi 
Maledywów. Pod karą śmierci niewolno ich 
zbierać, sam król tylko sprzedaje je komu 
chce. Czasami orzechy przypływają do po
łudniowych lub zachodnich brzegów Jawy 
i Sumatry, gdzie je krajowcy zanoszą do 
miast nadbrzeżnych w kawałkach od wielkości 
pięści do wielkości łokciowej. Kawałek ko
sztuje 60 — 120 talarów a stopę szeroki do 
150 talarów. Niektórzy królowie są tak chci
wi na te orzechy, że za jeden oddają nałado
wany okręt. O ile ludy wschodnie, a szcze
gólniej chińczycy cenią orzechy maledywskie, 
o tyle Europejczycy mało na nie zważają. 
Ludy wschodnie przenoszą je nad wszystkie 
lekarstwa przeciw truciznom nawet nad bezo- 
ary. Siła zawiera się w skorupie zarówno 
jak i w jądrze, które rozcierają na kamieniu 
z wodą i piją, a zwykle biorą razem z kością 
słoniową i rogiem jelenim, co działa ochładza
jąco. Wysławiają też skuteczność tego le

karstwa przeciwko gorączkom, kolkom, apo- 
pleksyi, paraliżom i wielkiej chorobie. Sko
rupę rozcinają poprzecznie, tak że część od
cięta tworzy pokrywkę, albo też wydrążają 
otwór w środku i kawałka wykrojonego uźy wa
do zatykania. Wielcy panowie kładą do 
orzecha wapno, tytoń, które potem nieustan
nie żują, ażeby się ochronić od zatrucia 
Przechowują tam też wodę do picia.”

Camoens jeszcze wcześniej opiewa siłę 
przeciwdziałającą truciznie w tych orzechach 
w swoich „Lusiadach.”

W czasach, kiedy pewne rządy, jak np1 
wenecki, utrzymywały w celach politycznych 
płatnych trucicieli, a wybitniejsze osobistości 
drżały przed otruciem, lekarstwa przeciw truci
znom miały ważne znaczenie. Między temi le
karstwami odróżniano takie, które wykazywały 
obecność trucizny i osłabiały jej siłę i takie, 
które ją  zupełnie nieszkodliwą czyniły. Nie
tęgi to był doktor, który nie umiał zaopa
trzyć w oba rodzaje książęcej, dworskiej 
apteki. Z pomiędzy tych lekarstw ceniono 
bardzo bezoary, kule z włosów z żołądków 
jeleni i giemz (kozic), które miały ochraniać 
te zwierzęta od zatrucia ziołami, bo inne środ
ki jak rozcierane orzechy morskie i piłowany 
róg nosorożca było trudno dostać.

W  całej Europie zazdroszczono kilku 
skarbcom książęcym, posiadającym rogi noso
rożca, za które zwykle podawano ząb narwa
la (Monodon Monoceros). Tak w skarbcu 
margrabiów Kulmbach na Plasseburgu znaj
dowały się cztery rogi, które piłowano i da
wano pokrewnym lub przyjaznym książętom 
w wypadku otrucia. Oddawanie takich opił
ków było tak ważną sprawą, źe zwoływano 
na radę obie linie domu.

Jako środków ochronnych używano kub
ków i noży z rogu nosorożca lub ze skorupy 
orzecha maledywskiego. Takie kubki i noże 
miały parązaohodzić, gdy wt nie nalewTano lub 
niemi krajano coś zatrutego. Napój w ta
kich kubkach miał się pienić. Ceny tych 
przedmiotów dochodziły do bajecznej wysoko
ści. Wenecya ofiarowywała w r. 1559 mar
grabiom Kulmbachskim 30 000 dukatów za 
jeden z czterech rogów nosorożca lecz mar
grabiowie nie oddali tego skarbu. Potem tę 
samą rolę odegrały orzechy morskie. Rumpf 
o tem tak opowiada: „Według Pyrardusa de 
la Yalle, pierwszy przywiózł te orzechy do
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Europy "Wolfert Hermansen 1602 r. Kiedy 
zwyciężył flotę portugalską pod Bantain 
i uwolnił miasto, władca tamtejszy, dla okaza- 
zania najwyższej wdzięczności, dał mu taki 
orzech, przedtem jednak kazał odpiłowaó po
krywę bo się wstydził pokazać oczom admi
rała twór natury mający tak nieprzyzwoity 
wygląd. Gdy cesarz Rudolf I I  chciał ten 
orzech kupić za 400 talarów, niechciano mu 
odstąpić.” Później podobno udało się cesa
rzowi pozyskać taki cud natury za 4 000 zło
tych guldenów. Ze skorup orzechów przy
gotowywano naczynia do picia, ozdabiane zło
tem, srebrem i drogiemi kamieniami.

Clotius podaje wizerunek takiego naczynia,, 
zdobytego na niezwyciężonej armadzie F i
lipa II.

Skarbiec książęcy w Berlinie musiał także 
posiadać taki klejnot, który jednak widocznie 
nie był należycie ceniony, gdyż znaleziono 
orzech w łożysku Sprei w roku zeszłym. Cu
downych własności rośliny nie ograniczano 
do skuteczności przeciw truciznom. Między 
innemi przypisywano jej zachowanie się wzglę
dem żelaza wręcz przeciwne zachowaniu się 
magnesu. Jeśliby ktoś próbował uderzyć 
orzech bronią żelazną, cięcie zostałoby nape- 
wno uchylone. Franciszek Redi(1626—1697), 
lekarz przyboczny wielkiego księcia Toskanii 
opowiada w swoich Opuscula (Wyd. Am
sterdamskie z r. 1683) o pewnym posiadaczu 
orzecha, utrzymującym, że kołysany między 
palcami miecz odchyla się, gdy przybliżyć do 
niego orzech. W istocie tak było, lecz Redi 
dowiódł, że przyczyną owego odchylania się 
był ruch mimowolny ręki właściciela orzecha, 
a doświadczenie nie udawało się, przy zawie
szeniu miecza na czem innem. Tym sposo
bem orzech meledywski zostaje w związku 
z wykryciem mimowolnych skurczów mięśni, 
którego dokonał Redi 250 lat temu. Orzech 
morski jest doskonałym przykładem tego, jak 
nieznajomość pochodzenia czegoś wyradza 
mnóstwo bajek. Zdawało się ludziom, że 
znają cały świat, a nie znalazłszy nigdzie 
drzewa wydającego pływające orzechy, po
czytano je za obdarzony cudownemi własno
ściami cud morza. Kiedy odkryto wyspy Se
szelskie, kiedy się przekonano, że te wyspy są 
ojczyzną palmy morskiej, kiedy Sonnerat opi
sał ją, bajki upadły, choć wygląd i własności 
tej rośliny są tak dziwne i wspaniale, źe ocza

rowały w naszym wieku generała Gordona 
i skłoniły go do mniemania, że raj musiał być 
nie gdzieindziej jak na Seychellach.

Z. S.
(Dok. nast.).

0  ŹRÓDŁACH AZOTU

DLI GOSPODARSTW M I M .
Referat odczytany dnia 10 grudnia 1894 roku na 

posiedzeniu Sekoyi Rolnej.

!----
Azot jest dzisiaj ciałem modnem w nauce 

Modę tę wprowadziło coraz lepiej rozumia
ne znaczenie tego gazu dla rolnictwa i coraz 
większe zastosowanie jego w przemyśle. J e 
żeli klasyczne badania Baeyera nad barwnika
mi azotowemi wywalczyły azotowi palmę 

. pierwszeństwa we współczesnych badaniach 
chemii ogólnej, to znowu klasyczne studya 
Hellriegla nad zdolnością roślin motylkowych 
do chłonięcia wolnego azotu wywołały w współ
czesnej chemii rolnej cały szereg nowych po
szukiwań i doświadczeń w tym kierunku.

W otaczającej nas atmosferze znajduje się 
około 79% na objętość azotu. Pomimo to 
małą tylko cząstkę azotu powietrza umiemy 
chwytać w celach rolniczych. Z całej ilości 
14 kg azotu, jaka w stanie związanym rocznie 
z deszczem i śniegiem na jednym hektarze 

j  opada na ziemię, może ledwie 1 kg jest pocho
dzenia atmosferycznego. Ten 1 kg związa
nego azotu atmosfery po upływie 80 milionów 
lat obniżyłby zawartość w niej azotu o l°/o> 
Ta ilość azotu, jaką glebie przyswajamy przez 
uprawę roślin motylkowych, jest znikomą w po
równaniu z powierzchnią kuli ziemskiej. A  że 
na ziemi życie jest zasadą, a gdzie życie, tam 
i rozkład ciał organicznych, gdzie rozkład, 
tam i wydzielanie wolnego lub związanego 
azotu, dochodzimy do wniosku, że przy umie- 
jętnem gospodarowaniu azotem, dążymy je
dynie do powrotnego przyswajania glebie, na
szego, ziemskiego azotu.

W  ziemi i podglebiu znajdują się znaczne 
ilości azotu. W  warstwie rodzajnej ziemi do 
głębokości 25 cm znajdujemy l%o] azotu, 
a w podglebiu do głębokości 1 m 0,5 ° OD azo
tu. Oznaczając wagę metra sześciennego zie
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mi na 1 600 kg otrzymamy na hektarze dla 
warstwy rodzajnej 4 000 kg, a dla podglebia 
8 000 kg azotu. Jeśli pomimo tych 12 000 kg 
azotu na hektarze mówimy o innych źródłach 
azotu, to z tej jedynie przyczyny, źe mała 
tylko cząstka tego azotu jest dla roślin przy
stępną, łatwo więc może być zużytą. A  źe 
ten martwy azot powoli tylko ulega rozpusz
czeniu i w ten sposób nie pokrywa nawet za
potrzebowań roślin, my, rolnicy, chcąc z zy
skiem gospodarować, na roli pracować nie mo
żemy bez źródeł łatwo przystępnego azotu.

Dwojakie są źródła łatwo przystępnego dla 
roślin azotu w gospodarstwie rolnem: bezpo
średnie i pośrednie.

Do pierwszych należą te, których umiejętne 
wyzyskiwanie bezpośrednio wzmaga bogactwo 
azotowe gospodarstwa; znajdujemy je na po
wierzchni ziemi i w otaczającej nas atmo
sferze.

Pośrednie źródła azotu dla gospodarstwa 
rolnego wypływają z umiejętnego kierowania 
rozmaitemi zjawiskami rozkładowemi w ziemi 
i nawozie.

I. Bezpośrednie źródła azotu.

Na powierzchni ziemi azot znajdujemy 
w węglu kamiennym, w torfie, w pokładach 
saletry i w wodach lądowych i morskich.

Ze stu części węgla przy suchej dystylacyi 
otrzymać można 1 cz. siarczanu amonu. Gdy
by więc całą ilość zużywanego węgla opało
wego dystylować, otrzymalibyśmy znaczne 
ilości związanego azotu dla gospodarstwa rol
nego.

Zawartość azotu w torfie jest zmienną. 
Przyjmuje się zwykle mniej więcej 3%. Azot 
ten jest dla roślin nieprzystępnym. Wresz- j 

cie sam torf stosować można tylko na pew
nych gatunkach ziemi. Ziemie próchnicowe 
nie znoszą nawożenia torfem. Wogóle torf 
jest nawozem azotowym przyszłości. Praw
dopodobnie dalszy rozwój przemysłu pozwoli j 

w celach rolniczych uruchomić skarby azoto- j 

we ukryte w pokładach torfowych. Obecnie 1 
torf ma przeważnie znaczenie w rolnictwie 
jednostronne: próchnicy, bardzo powoli ulega- j  

jącej rozkładowi.
Pokłady saletry chilijskiej stopniowo ule- i 

gają wyczerpaniu. Te pokłady, które obecnie

i przerabiają, starczą na lat sto, zawierają one 
najmniej 40% saletry sodowej. Pokłady 
w saletrę uboższe obecnie jeszcze nie są eks
ploatowane. Pokłady saletry chilijskiej po- 
wstaływtych miejscach, gdzie je znajdujemy, 
wskutek działania azotanu wapnia na po
kłady soli kuchennej. Albowiem kwas azotny 
w ziemi znajduje się przeważnie w związku 
z wapniem, a w pokładach saletry i w zie
miach sąsiadujących stale znajdujemy sól ku
chenną. Współcześnie powstały chlorek wap
nia uległ zupełnemu wyługowaniu. Znaczno 
ilości azotanu wapnia w krajach podrówni- 
kowych powstają wskutek działania drobno
ustrojów nitryfikujących i znacznej zawartości 
kwasu azotnego w powietrzu. Ostatni z desz
czem, mgłą i rosą opada na ziemię.

Wody ściekowe miejskie zawierają do 90 
mg azotu w litrze. Warszawa wyrzuca na 
dobę do Wisły około 20—27 milionów litrów 
wody ściekowej. ~W ten sposób około 2000 kg 
azotu dziennie rolnictwo nasze traci z jednej 
Warszawy. Dotąd niema sposobów technicz
nych, opłacających przerabianie tych wielkich 
ilości azotu, jakie tracimy bezpowrotnie w wo
dach ściekowych miejskich. Daleko ważniej- 

[ sze znaczenie dla rolnictwa mają wody rzecz- 
I ne i jeziorne. Średnio przyjąć można 3 mg 
\ azotu w postaci kwasu azotnego w 1 litrze 
j wody rzecznej. P. Znatowicz analizując wo- 
j  dę wiślaną, nie znajdował w niej wogóle 

kwasu azotnego '). Czyżby to wskazywało, źe 
Wisła przepływa przez kraje tak w azot ubo
gie, że nawet wody polne nie zawierają soli 
kwasu azotnego? Żeby uwydatnić Sz. Panom 
znaczenie wody rzecznej dla rolnictwa, nad
mieniam, źe dla zwrócenia ziemi tej ilości po
tasu i magnezu jaki zbiór 6000 kg sama 
z hektara unosi, należy łąkę nawadniać przez 
dni 10—15; wapno, sód i kwas siarczany ule

') W wodzie wiślanej pod Warszawą stale 
znajdują się nieznaczne ilości kwasu azotawego
i daleko mniejsze ilości amoniaku. Wskazana 
przez p. Konica zawartość 3 mg azotu w postaci 
HNOa w litrze t. j .  z 1000 <j wody odpowiadała
by stosunkowi 1,35 tego kwasu na 100 000  czę
ści wody. W  porze roztopów wiosennych woda 
wiślana zawiera widoczne ślady kwasu azotnego, 
p. Zn. jednak nie znalazł go nigdy więcej nad 0 ,3  
na 100 000 .

(Przypisek redakcyt).
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gają zwrotowi, już po dwutlniowem nawodnie. ' 
niu; strata w azocie ledwie po 20—30 dniach ! 
pokryta być może. Wody zalewne najuboż- | 
sze są zwykle w kwas fosforny. Należy więc 
nawet przy nawadnianiu rozsypywać na je- [ 
sieni od 2—4 ctr. zuzli na hektarze.

Nawadnianie łąki przez dni 20—30 dla i  

zwrócenia azotu, szkodliwie oddziaływać może 
na jej stan fizyczny. Działanie wód zalewnych 
jest pośrednie. Zwracając potas i wapno po- ! 
budzają one na łąkach rozrost roślin motyl
kowych, a te pośrednio wzbogacają ziemię 
w azot. Teorya nawadniania wyjaśniona zo
stała przez Koniga. Chłonąco na sole mine
ralne zawarte w wodzie zalewnej działa nie 
ziemia, lecz rosnące na niej rośliny. Zgodnie i  

z tern, wtedy gdy wegetacya jest najsilniej
szą, to jest letnią porą, następuje najsilniej- j 
sze chłonięcie z wody soli mineralnych. Wwo- i  
dzie morskiej azot znajduje się przeważnie | 
w postaci amoniaku. W  litrze bowiem wody j  

morskiej znajduje się mniej więcej 0,3 mg 
kwasu azotnego, a natomiast 0,6 mg amonia- I 
ku. Sole kwasu azotnego, zawarte w wodzie ! 
rzecznej, w morzu ulegają spożyciu przez ro
śliny morskie. Te ostatnie, ulegając następ
nie rozkładowi, wydzielają amoniak, który 
stale z powierzchni morskiej się ulatnia, j  

Ogromne ilości azotu, unoszonego do morza 
przez rzeki, częściowo zaledwie zwracamy zie- j  

mi przez przygotowywanie nawozów azoto
wych z roślin i zwierząt morskich.

Z otaczającej nas atmosfery czerpać może- [ 
my azot w postaci kwasu azotnego, amoniaku : 
i w stanie wolnym.

Kwas azotny w atmosferze przeważnie po
wstaje wskutek działania elektryczności. Bez- i  
pośrednio oznaczyć zawartość kwasu azotne
go w atmosferze jest bardzo trudno. Kwas 
ten znajduje stale odpowiednią ilość amonia- j  

ku w powietrzu i z wodą deszczową i śniegiem ; 
opada na ziemię. Zawartość kwasu azotnego ! 
w powietrzu stale się zwiększa ku równikowi, i 
Tam ilość opadającego z deszczem azotu wpo- 
staci kwasu azotnego jest 8 razy większa niż 
w naszych szerokościach. Boussingault zna
lazł w litrze wody deszczowej 0,2 mg kw. 
azotnego, w litrze wody śniegowej 1,48 mg 
kw. azotnego, według pruskich stacyj doświad
czalnych w 1 litrze wody deszczowej znajdują 
się 2,24 mg kw. azotnego. Pod równikiem 
Muntz i Girard znaleźli w litrze wody desz- ;

czowej 2,5 mg kw. azotnego. Tlenki azotu 
powstają jeszcze w atmosferze wskutek roz
maitych procesów utlenienia i rozkładu, za
chodzących na ziemi. W  górnych sferach po
wietrza, gdzie już elektryczność nie działa, 
w wodach deszczowych nie znajdujemy kwasu 
azotnego.

Ilość amoniaku w powietrzu stale się zmniej
sza w miarę oddalenia od miast. Amoniak 
atmosfery przeważnie pochodzi z morza, acz
kolwiek i rozmaite procesy rozkładowe wywo
łują wydzielanie amoniaku. Średnio przyjąć 
można w 100 m3 powietrza 4,6 mg amoniaku. 
Boussingault znalazł w litrze wody deszczo
wej 0,52 mg amoniaku, Lawes i Gilbert 0,97 
mg, według pruskich stacyj doświadczalnych 
w 1 litrze wody deszczowej znajduje się 1,74 
mg amoniaku. Największa ilość amoniaku 
w wodzie deszczowej i śniegowej znajduje się 
zimową porą, najmniejsza na jesieni. Dane 
pruskich stacyj doświadczalnych wykazują, że 
z deszczem i śniegiem na hektarze rocznie 
w naszych szerokościach opada około 1,4 kg 
azotu. W  postaci amoniaku udziela się zie
mi 10 kg azotu, a w postaci kwasu azotnego 
4 kg.

Te nieznaczne ilości kwasu azotnego i amo
niaku, jakie znajdujemy w powietrzu, według 
dzisiejszych badań, w nieznacznym stopniu 
wpływają na wzrost roślin. Jeżeli jednak 
zwrócimy uwagę na te ogromne ilości powietrza, 
jakie przez godzinę, dobę, miesiąc czy rok 
nad jednym hektarem ziemi przepływają, to 
przy tak wielkiem nawet rozrzedzeniu w po
wietrzu kwasu azotnego i amoniaku, znaczne 
tych ciał ilości mogą być przez rośliny zużyte. 
Bezpośrednie doświadczenia Muntza i Girar
da wykazały, że rośliny są uzdolnione do 
chwytania amoniaku gazowego. Schloesing 
udowodnił, że i ziemia jest tą zdolnością opa
trzona. W każdym razie rzecz ta wymaga 
dalszych jeszcze badań.

Wolny azot powietrza może być wiązany 
przez ziemię pod działaniem drobnoustrojów. 
Wykazał to Berthelot dla gliny piaszczystej 
i kaolinu. W całym szeregu doświadczeń 
Berthelot udowodnił, że ziemie pod działa
niem różnych napięć elektrycznych mogą 
wiązać względnie znaczne ilości azotu powie
trza. Daleko ważniejsze znaczenie praktycz
ne dla rolnictwa ma zdolność wiązania wolne
go azotu powietrza przez niektóre rośliny.
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Frank a następnie Schloesing i Laurent 
wykazali, że niższe wodorosty wyrastające na 
uprawianej ziemi zwiększają zawartość azotu 
w glebie. Wodorosty te zauważyć można na 
ugorach dobrze uprawionych. Par excellen- 
ce jednak roślinami chłonącemi wolny azot 
powietrza są rośliny motylkowe.

Zbyt często i obszernie w dziełach rolni
czych bywają rozpatrywane klasyczne bada
nia Hellriegla, abym z tego miejsca miał obo
wiązek przypominać całą historyą rozwoju 
poglądów na działanie roślin motylkowych. 
Są to rzeczy znane, wspomnę tylko, że Schloe
sing i Laurent bezpośrednio oznaczyli ilość 
azotu zużytego przez i-ośliny. Hodując groch 
w atmosferze o znanej zawartości azotu, zdo
łali stwierdzić ubytek azotu powietrza, a przy
rost tego ciała w roślinie. Te fakty, jakie 
Hellriegel zauważył przy wzroście roślin mo
tylkowych przez nas uprawianych, Nobbe 
stwierdził dla motylkowych drzewiastych. 
W  ostatnich czasach Liebscher rozszerza 
znacznie pole działania bacterium radicicola, 
wywołującego silny wzrost roślin motylkowych 
w ziemi pozbawionej azotu.

Badacz ten przypuszcza, że mikroorganizm 
wspomniany szczególnie silnie się rozmnaża 
w ziemi przy uprawie roślin motylkowych, że 
jednak azot przez ten organizm przyswojony 
żywić może każdą wyższą roślinę. Jeżeli 
drobnoustrój znajduje się w ziemi obficie, jak 
to bywa po uprawie roślin motylkowych, to 
sąsiedztwo rośliny chłonącej silnie azot, przez 
bacterium radicicola przyswojony, pobudza to 
ostatnie do silniejszego jeszcze chwytania 
wolnego azotu z powietrza. W  taki sposób 
objaśnić sobie można zwiększenie zawartości 
azotu w ziemi po zbiorze gorczycy, ziemi, po
przednio obsianej rośliną motylkową. Przy
rost azotu zauważyć się dawał również przy 
zaszczepianiu bakteryi na ziemi obsianej gor
czycą. Aczkolwiek teorya Liebschera wydaje 
się bardzo jeszcze hypotetyczną, to jednak 
poparcie znajduje w pracach Winogradskie- 
go i Kossowitza. Badacze ci stwierdzili, że 
samo bacterium radicicola może asymilować 
wolny azot powietrza.

A priori wydawać się musi dziwnem, że 
tylko rośliny motylkowe obdarzone są zdolno
ścią współżycia z bacterium radicicola. Ne- 
matody, wywołujące do niedawna istny pogrom 
aa plantacyach buraków, przeszły powoli na

groch i owies i tu już poczynają czynić spu
stoszenia. Zdawałoby się więc, źe jeśli wyż
sze organizmy tak łatwo przystosowują się do 
nowych środowisk życia, to bakterye jako 
organizmy ze znacznie prostszą budową win
ny być również tą zdolnością opatrzone. N aj
nowsze prace p. Alberta Schneidera z uni
wersytetu wT Ilinois wykazują, że rizobium 
Fi anki majus (bacterium radicicola) pocho
dzące z szypułek szablaku, przez miesiąc ho
dowane na agar-agarze zadawanym wycią
giem kukurydzowym, przeniesione następnie 
na kukurydzę, rozwijało się na korzeniach tej 
rośliny i zwiększało jej wartość pożywną. Na 
owies jednak Schneider nie zdołał tego grzyb
ka przenieść. Mamy tu pierwszy przykład 
przystosowywania się bacterium radicicola do 
współżycia z rośliną nie motylkową. Możli- 
wem więc jest, że cenny ten mikroorganizm, 
w następstwie dalszych badań, będzie można 
przenosić i na rośliny zbożowe. Wtedy ro
śliny zbożowe same już czerpać będą wolny 
azot z powietrza.

(C. d. nast.J.
Józef Stanisław Konic.

O W ARTOŚCI PO ŻY W N EJ

NASZYCH POKARMÓW.

(Ciąg dalszy).

III.

Najmniej kału wydalamy przy strawie czy
sto zwierzęcej, najwięcej przy czysto roślinnej. 
Po spożyciu 1400 g mięsa ilość kału wyniosła 
76 g w stanie wilgotnym, a 18,4 g w suchym; 
po 2 560 g marchwi natomiast 1 090 g w wil
gotnym, a 74 g w suchym. Nie każdy zatem 
pokarm jednakowo zostaje wyzyskany w żo
łądku i w kiszkach, a stopień wyzyskania za
leży nietylko od jakości pokarmu, lecz i od 
sposobu przyrządzenia, od ilości naraz spoży
tej i t. d. Nie wszystkie też materye pokar
mowe, w danym środku pokarmowym zawar
te, zostają w przewodzie trawiącym w jedna
kowej mierze spożytkowane. Kilka przykła
dów najlepiej pouczy nas o tem. Z substancja
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suchej zawartej w 884 g świeżego t. j. wil
gotnego, pieczonego mięsa ( =  367 g suchego) 
zostało wchłoniętych 95%; białko w tem mię
sie zawarte wchłonięte zostało w 97 % , tłuszcz 
zaś w 95%- Z jaj gotowanych na miękko 
wchłaniamy również 95% suchej substancyi 
i w tym samym stosunku białko (97) i tłuszcz 
(95). Z mleka przyjętego w ilości 2 470$ 
wchłonięto 92% suchej substancyi; przytem 
woclany węgla zostały wyzyskane całkowicie | 
(100%), białko zaś i tłuszcz około 95%. 
Białko w białym chlebie rezorbuje się tylko 
w ilości 78—81%, a w czarnym w ilości około 
56%. Z ziemniaków gotowanych wyzyskuje
my suchą substancyą w ilości 91%, a z goto
wanych, lecz i utartych 9o%; z pierwszych 
wodany węgla przechodzą do organizmu 
w ilości 92%i z utartych w ilości 99%; białka 
z pierwszych 68%, z utartych 80%.

Wogóle, jak  wynika z licznych w tym kie
runku doświadczeń Rankego, F r. Hofmanna, 
Rubnera, Forstera i innych, najlepiej wyzy
skane zostają przez przewód pokarmowy wo
dany węgla, a mianowicie prawie w zupełno
ści w mleku, białym chlebie, makaronie i ry
żu, nieco gorzej w ziemniakach tartych, w gro
chu i w kukurydzy (3—4%  w tych ostatnich 
Avydala się z kałem), w czarnym zaś chlebie 
strata wodanów węgla wynosi do 12%. 
Tłuszcze prawie ze wszystkich środków po
karmowych wyzyskane zostają w ilości 95%. 
Natomiast białko rozmaicie w tym względzie 
się zachowuje: najlepiej wytrawia się ze zwie
rzęcych środków pokarmowych (strata około 
4%), następnie z makaronu i tartego grochu 
(strata 17%), z białego chleba, ryżu i zie
mniaków tartych (strata 20%), jeszcze gorzej 
z całych ziemniaków (strata 32%) i z czarne
go chleba (strata do 44%).

Pod względem wytrawiania materyj pokar
mowych w sumarycznej ilości suchej substan
cyi, niektóre pokarmy roślinne, jak: chleb 
biały, makaron, ryż, ziemniaki tarte, tarty 
groch, kukurydza, dają równie pomyślny re
zultat jak  i środki pokarmowe zwierzęce 
(mięso, mleko, jaja).

Z różnic, jakie tu występują pomiędzy po
karmami roślinnemi a zwierzęcemi, w zesta
wieniu ze znanemi nam różnicami w ich skła
dzie chemicznym *)> możemy dojść do wnio-

*) Porówn. artykuł p . t .  „N asze p okarm y ,” 
W szechśw iat 1894 , N -ry 2 i 3.

sków w ustawicznie poruszanej sprawie wege- 
taryanizmu, której jednakże dotykać tu nie 
będziemy, odsyłając po nią czytelnika do 
dawniej już we Wszechświecie drukowanej 
rozprawki 2).

Powiemy tylko, że wszystkie obserwacye 
i doświadczenia naukowe najwyraźniej prze
mawiają za tem, że strawa mieszana, roślin
na i zwierzęca, najlepiej odpowiada swemu 
zadaniu, gdy chodzi o człowieka dorosłego. 
Jakiekolwiek mogą w poszczególnych wypad
kach występować różnice, już to zależne od 
klimatu, rodzaju zajęcia, wieku, upodobań 
i t. p., już też od chwilowego stanu organizmu, 
zawsze najkorzystniej dla ustroju naszego 
skombinować możemy odpowiedni pokarm,

] czerpiąc go nie wyłącznie tylko z państwa ro
ślinnego lub zwierzęcego, lecz z obudwu ra
zem.

Odpowiednie zaś kombinowanie rozmaitych 
środków pokarmowych, najkorzystniejsze ze
stawienie strawy mieszanej dla określonego 
celu, znów nie jest bynajmniej rzeczą obo
jętną, lecz powinno i może być rozstrzygane 
przez doświadczenie. Ze statystycznych obli
czeń konsumcyi mięsa Voit dochodzi do wnio
sku, że pracujący człowiek dorosły '/3 po
trzebnego mu białka pobiera w postaci mięsa. 
Badania innych autorów zbliżają się do tego 
rezultatu i ogólnie powiedzieć można, że co 
dotyczę białka—które, jak wiadomo 3) naj
ważniejsze ma znaczenie, to ’/3 część naszych 
potrzeb pokrywa pokarm zwierzęcy (mięso, 
jaja, ser, mleko), a %  rośliny. Przy takim 
stosunku organizm człowieka dorosłego jest 
w stanie wykonywać dość znaczną pracę, o ile 
oczywiście nie przywykł od dawniejszego cza
su do obfitego spożywania pokarmów zwie
rzęcych.

Dorosły, fizycznie pracujący człowiek po
trzebuje przeciętnie dowozu 270 g węgla 
dziennie. Ponieważ zaś w 110 g białka, nie
zbędnych dla zachowania równowagi azoto
wej, znajduje się około 59# węgla, przeto 
około 210 g węgla doprowadzić jeszcze należy 
w postaci materyj bezazotowych. Można 
w tym celu pobierać zarówno wodany węgla

2) Porów n. artykuł p . t. „W egetaryanizm ,’r 
W szechśw iat, t . X I, s*r. 598 , 614 , 640 .

3) Porów. W szechśw iat 1894 , N -ry 2 i 24.
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jak i tłuszcze, które wszakże nie są ilościowo 
pomiędzy sobą równowartościowe, lecz, jak 
nam wiadomo, 10 częściom tłuszczu odpowia
da 23—24 cz. wodanów węgla. Z  kolei więc 
stajemy przed pytaniem: jaki stosunek tłusz
czów do wodanów węgla jest najodpowied
niejszy, najkorzystniejszy w mieszanej strawie 
człowieka?

Ową potrzebną ilośó 210# węgla pokryćby 
można przez 2(0 g samego tłuszczu lub też 
przez 620 g samych wodanów węgla. Gdy 
zaś wodany węgla, w trzykrotnej nawet ilości 
wzięte, zawsze jeszcze są tańsze od tłuszczu, 
przeto przy żywieniu dużych mas ludu i wogó
le we wszystkich wypadkach, w których ta 
niość musimy mieć na względzie, z konieczno
ści zwrócimy się do wodanów węgla. Pamię
tać wszakże wypada, że dla wyzyskania 620# 
wodanów węgla potrzeba niezmiernie dużych 
objętości, np. 1100 g białego chleba, lub 
3 000 g ziemniaków, co znów zanadto obarcza 
przewód pokarmowy. I  z tej więc strony na
potykamy przeszkody, chcąc usunąć z pokar
mu jednę z tak istotnych składowych jego 
części, jaką jest tłuszcz. Nie należy więcej 
nad 500 g wodanów węgla brać na pokrycie 
owych 210 g węgla, a pozostałe 120 g woda
nów węgla trzeba zastąpić przez równo war
tościowe 50 g tłuszczu. Stosunek tłuszczu 
do wodanów węgla wyniesie zatem 1:10. Im 
warunki ekonomiczne są przyjaźniejsze, tem 
stosunek ten więcej się zmienia na korzyść 
tłuszczu, gdyż dłuższe obarczanie kiszek wo- 
danami węgla może sprowadzić następstwa 
wcale niepożądane. Wódany węgla najła
twiej ze wszystkich materyj pokarmowych ule
gają w kiszkach nienormalnym rozkładom, 
prowadzącym do przewlekłych i wycieńczają
cych chorób. W  pokarmie ludzi zamożnych, 
nie liczących się skrupulatnie z ceną strawy, 
na 1 część tłuszczu przypadają już tylko 3—4 
części wodanów węgla.

IY .

Mleko nietylko jest śi'odkiem pokarmowym, 
lecz i całkowitym pokarmem czyli mieszaniną 
materyj pokarmowych, mogącą utrzymać 
organizm w stanie równowagi, zawiera bo
wiem wszystkie niezbędne części składowe, 
jako to: wodę, sole mineralne, białko, tłuszcz

i wodany węgla. Składem swym chemicznym 
niewiele różni się mleko rozmaitych zwierząt 
ssących. Ilość wrody waha się w różnych ga
tunkach mleka od 83 do 90%. Białko za
warte jest we wszystkich również gatunkach 
w dwu rozmaitych postaciach, jako sernik 
(kazeina) i albumin obok drobniejszych ilości 
mniej dobrze poznanych odmian (laktalbumin, 
laktoprotein, albumoza, pepton). Tłuszcz 
złożony jest głównie z glicerydów kwasu stea- 
rowego, palmitowego i olejowego obok mniej
szych ilości glicerydów kwasu masłowego, 
kapronowego, kaprylowego i kaprynowego. 
Wodany węgla znajdują się w mleku w for
mie cukru mlecznego, który w mleku zwierząt 
trawożernych i wszystkoźrących przeważa ilo
ściowo nad innemi składnikami. Wreszcie 
sole mineralne mleka składają się przeważnie 
z fosforanów i chlorków potasu, sodu i wapnia.

Stanowiąc wyłączny pokarm niemowląt, 
mleko kobiece co do swego składu chemicz
nego było przedmiotem licznych i nader zaj
mujących badań. Porównywano je z mlekiem 
zwierząt domowych, starając się wielokrotnie 
tem ostatniem zastępować mleko matki lub 
inamki. Mleko kobiece różni się od krowiego 
przedewszystkiem większą zawartością cukru, 
wskutek czego ma smak słodszy, mniejszą na
tomiast nieco zawartością ciał białkowych 
i znacznie mniejszą zawartością soli nieorga
nicznych. Kuleczki tłuszczu mniejszo mają 
wymiary w mleku kobiecem, aniżeli w kro- 
wiem. Wreszcie ważna zachodzi jakościowa 
różnica pomiędzy sernikiem w tych obudwu 
gatunkach mleka. Przy ścinaniu się (pod 
wpływem kwasów i fermentów) sernik krowi 
tworzy zbite skrzepy, podczas gdy sernik ko
biecy wydziela się w postaci znacznie drobniej
szych kosmków. Sernik mleka kobiecego 
łatwo i prawie w zupełności rozpuszcza się 
pod wpływem soku żołądkowego lub sztucznie 
przyrządzonej cieczy trawiącej, sernik krowi 
natomiast po dłuższem nawet trawieniu po
zostawia dość znaczną część w stanie nieroz- 
puszczonym. Tem też najpewniej objaśniać 
należy, dlaczego niemowlęta lepiej znoszą 
mleko matczyne, aniżeli krowie. To ostatnie 
ścina się w żołądku na większe skrzepłe ka
wały, które przez dłuższy czas opierają się 
działaniu soku żołądkowego, aniżeli delikatne 
kosmki sernika kobiecego.

Wiadomo dość ogólnie, że mleko podlega
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nieznacznym zmianom w swym składzie za
leżnie od okresu laktacyi, t. j. od czasu, jaki 
upłynął od chwili urodzenia, źe nie zupełnie 
jest jednakowo złożone w początku i pod ko
niec ssania, źe nieco jest odmienne w prawej 
i lewej piersi, że dość znacznie zmienia się 
pod wpływem rozmaitego żywienia, że wpływ 
na nie wywiera wiek karmicielki i barwa wło
sów, że wreszcie nadmierne wysiłki fizyczne, 
wzruszenia i t. p. odbijają się na składzie 
mleka karmiącej. O tych wszystkich zmia
nach w składzie mleka obszerniej na tern 
miejscu mówić nie możemy.

Człowiek dorosły, chcąc się żywić wyłącznie 
mlekiem kro wiem, musiałby dla zachowania 
równowagi azotowej spożywać dziennie około 
3 litrów. Lecz tak dużej ilości nie można 
przez czas dłuższy przyjmować bez wstrętu. 
Doświadczenia F . A. Hoffmanna przekonały, 
źe zdrowy, dorosły mężczyzna, ważący 71 kg, 
przyjmując dziennie 2 600—3000 g mleka, 
tracił jeszcze z własnego organizmu 4,15 g 
azotu ( =  122 g mięsa) i 540 g z ogólnego cię
żaru ciała.

Jeżeli śmietankę, wypływającą na powierz
chnię słodkiego mleka a składającą się ze zbi
tych w masę kuleczek tłuszczowych, uwolni- ( 
my mechanicznym sposobem od błonek kazei
nowych, otaczających kuleczki tłuszczu, otrzy
mamy m a s ło , w którego dobrych gatunkach 
powinno być przeciętnie 90% tłuszczu obok 
8°/0 wody i 2%  resztek sernika, cukru mlecz
nego i soli. Nie skład chemiczny, lecz przy
jemniejszy smak i konsystencya czynią z ma
sła przetwór tłuszczowy znacznie cenniejszy 
od innych tłuszczów zwierzęcych. Próby fi
zyologiczne nie wykazały, ażeby masło wchła
niało się lepiej w przewodzie pokarmowym 
niż rozmaite gatunki smalcu o tejże co i ono 
konsystencyi.

Wiedząc, w jaki sposób masło z mleka 
przyrządzamy, z łatwością ocenić możemy 
także wartość pożywną drugiej części mleka 
pozostałej po wyrobie masła, a zawierającej 
prawie bez zmiany wszystkie pierwotne części 
składowe z wyjątkiem tłuszczu.

Podobnie jak przez wydzielenie masła po
zostaje słodkie chude (zbierane) mleko, tak 
po wydzieleniu sernika pozostaje również 
słodka płynna część, t. zw. serwatka. W y

j  dzielanie zaś sernika, osadzanie go w ten lub 
I ów sposób z mleka w celu przyrządzenia 
; s e ra , jak wiadomo, na wielką skalę bywa 

praktykowane. Wraz z sernikiem opada— 
| zależnie od użytej metody fabrykacyi sera— 

mniejsza lub większa ilość tłuszczu zawartego 
j  w mleku, skąd też i sery bywają chude, pół- 

tłuste i tłuste. Chudy ser złożony jest śred
nio z 48,0% wody, 32,7 białka, 8,4 tłuszczu,

| 6,5 cukru i kwasu (część kwasu użytego do 
J  strącenia sernika) i 4,1% soli mineralnych. 

Tłusty ser zawiera przeciętnie: 35,8% wody, 
27,2% białka, 30,4% tłuszczu, 2,5% cukru 
i kwasu i 4,1% soli mineralnych. Zawartość 
bardzo znaczna białka i tłuszczu czyni z sera 

1 niezmiernie cenny środek pokarmowy, zwłasz
cza jako dodatek do ubogiej w białko i tłuszcz, 
a obfitującej w wodany węgla, strawy roślin
nej, służącej za pokarm biedniejszej ludności. 
Badania nad strawnością sera doprowadziły 
także do pomyślnych rezultatów: zarówno 
białko jak i tłuszcz wyzyskane zostają przez 
przewód pokarmowy w ilości około 95%, 
oczywiście nie przy wyłącznem karmieniu se
rem, lecz przy kombinowaniu go z mlekiem, 
chlebem, masłem i t. d. Rozmaite gatunki 
sera dokładniej nie były dotąd poddawane 
badaniom fizyologicznym.

V.

O znakomitym aktorze angielskim, Keanie 
opowiadają, że gdy przygotowywał się do 
roli kochanka, jadał przez dłuższy czas bara
ninę, do ról zbrodniarzy karmił się wołowiną, 
a przed występem w roli tyrana spożywał 
pi-zez wiele dni wieprzowinę. Musielibyśmy 
wszakże błądzić śród domysłów i niczem nie
uzasadnionych przypuszczeń, gdybyśmy z suk
cesów artystycznych Keana zechcieli wnio
skować o wpływie pokarmu na charakter 
człowieka. Na szczęście, daleko silniejsze 
poparcie na dowód istnienia takiego wpływu 
zdobyć można, studyując charakter wielkich 
grup ludzkich, narodów i szczepów całych, 
i zestawiając te badania z wiadomościami 
o sposobie ich żywienia się. Istotnie niektórzy 
autorowie przytaczają spostrzeżenia, przema
wiające za tern, że rozmaite pokarmy wywo
łują w ludziach różne właściwości cielesne, 
rozliczne przejawy działalności życiowej, roz
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maite skłonności i upodobania, różne stopnie 
moralnego i umysłowego rozwoju. „Koczowni
cze plemiona północnej i południowej Amery
ki, eskimosi, jakuty, kamczadale, mieszkańcy 
Nowej Holandyi, papuasi, tatarzy, kirgizi, 
kałmucy i t. d. żywią się wyłącznie lub prze
ważnie pokarmami pochodzenia zwierzęcego: j  

mięsem różnych zwierząt, rybami, płazami, 
mięczakami. Wszystkie te narody wykazują j 

silną budowę ciała; wszystkie są odważne, 
wytrwałe, zręczne. Ludzie ci odznaczają się 
doskonałą umiejętnością skupiania uwagi, 
lecz jednocześnie są drażliwi, kłótliwi, zapal
czywi, wojowniczy, krwiżądni, chytrzy, okru
tni; zdolni do rozwoju umysłowego, lecz egoi
styczni, niechętni do długotrwałej pracy, choć 
umiejący pokonywać znaczne przeszkody... 
Ludzie, karmiący się rybami, również wytrwali 
w walce z żywiołami, silni i odważni, jednak
że bardziej są łagodni, mniej wojowniczy, nie 
tyle okrutni, co plemiona czysto mięsożerne... 
Szczepy i narody, żywiące się przeważnie 
strawą roślinną, cieleśnie gorzej są od po
przednich rozwinięte, odznaczają się powol- 
niejszemi, leniwszemi ruchami, mniejszą 
zręcznością; mniej mają męstwa i wojowniczo
ści, charakter łagodniejszy i łatwo ulegają 
ludziom stanowczego charakteru.”

Możnaby przytoczyć więcej jeszcze podob
nych zdań i rozważań, dotyczących wpływu 
pokarmu na człowieka, a i z państwa zwie
rzęcego możnaby mnóstwo w tym kierunku 
zaczerpnąć przykładów. Poprzestańmy wszak
że na powyższym ustępie z wykładu łizyologa 
Danilewskyego i przyznajmy, że analiza fizyo- 
logiczna dotychczas nie wskazuje nam dróg 
pewnych, któremi dojśćbyśmy mogli do nale
żytego zrozumienia tej godnej podziwu za
leżności. Charakter ludzki jest sumą tylu 
złożonych składników, wytworem tak skom
plikowanych oddziaływań na zawiły mecha
nizm organizacyi cielesnej i duchowej, że 
chyba zbyt jednostronnem byłoby nasze po
stępowanie, gdybyśmy zechcieli tajemnicę 
jego powstawania pojąć przez badanie wy
łącznie jednego czynnika fizyologicznego.
Z drugiej strony jednakie żaden czynnik 
w badaniach podobnych nie powinien być lek
ceważony. I  pokarm człowieka najpewniej 
ma tu wyznaczoną sobie rolę, a postępując 
dalej w domniemaniach naszych i hypotezach, 
przy obecnym stanie naszych wiadomości

z konieczności stajemy wobec pytania: jakie 
części składowe pokarmów naszych i w jaki 
sposób oddziaływają na ową zawiłą, indywi- 

J dualną stronę człowieka? Nasuwa się tu 
przedewszystkiem myśl o działaniu rozmai
tych części składowych pokarmu na ośrodki 
nerwowe t. j. te organy, którym rozstrzygają
cy przypisać wypada udział w urabianiu się 
charakteru. Lecz właśnie w tym punkcie 
odrazu natrafiamy na niemoc nauki dzisiej
szej, która wiele jeszcze uprzednich zagad
nień rozwiązać będzie musiała, zanim odważy 
się sięgnąć tak wysoko.

Trudno przypuścić, ażeby znane nam do
tychczas i za niezbędne uznane części składo
we pokarmów miały jakieś specyficzne dzia
łania na ośrodki nerwowe, działania takie, 
któremi objaśnićby można owe charaktery
styczne różnice w objawach indywidualnego 
i zbiorowego życia, o których tu wspominamy. 
Przypuszczenie takie głównie dlatego mało 
jest prawdopodobne, że te same części składo
we spotykamy we wszystkich środkach pokar
mowych, odmiany zaś pomiędzy poszczególne- 
mi ciałami białkowemi, tłuszczami, wodanami 
węgla zbyt są małoznaczne, abyśmy mogli 
z nich wnosić o głębszych różnicach w fizyo- 
logicznem oddziaływaniu na tkankę nerwową. 
Wiadomo nam wszakże, że pokarmy nasze 
nie są mieszaninami złożonemi tylko z tych 
trzech grup związków organicznych. Jeżeli 
pominiemy nawet dość duże pomiędzy różne- 
mi pokarmami różnice w jakości i ilości soli 
mineralnych, to zawsze jeszcze liczyć się po
winniśmy z wielkim szeregiem ciał chemicz
nych, które, w stosunkowo małych występując 
ilościach, jednakże stanowią stałe części skła
dowe środków pokarmowych i których zna
czenia fizyologicznego dotychczas ani się jesz
cze domyślamy. Część pewną tych składni
ków poznaliśmy już pod względem chemicz
nym, innej części analiza chemiczna nawet 
wykryć jeszcze nie zdołała. Nie powinien 
nas zrażać zarzut, że te związki chemiczne 
w minimalnych znajdują się ilościach w spo
żywanym przez nas chlebie, mięsie, jarzynach, 
owocach i t. d. Znamy bowiem w fizyologii 
setki przykładów powolnego, lecz stałego 
działania minimalnych ilości pewnych ciał ze 
skutkami i przeobrażeniami tak głębokiemi, 
że trudnoby było w nie uwierzyć, gdyby naj
troskliwsza obserwacya i ścisły eksperyment
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wielokrotnie ich nie potwierdziły. I  tkanka 
nerwowa ulega bez wątpienia takim przeobra
żeniom pod wpływem stałego, kumulatywnego 
działania określonych substancyj chemicz
nych.

(Dok. nast.).
D r M. Flaum.

SEKCYA CHEMICZNA.

Posiedzenie 15-te w r. 1 8 9 4  Sekoyi chemicznej 
odbyło się d. 15 grudnia 1894  r. w budynku  
M uzeum  przem ysłu  i ro ln ictw a.

P ro toku ł posiedzenia poprzedniego zosta ł od 
czytany i p rzy jęty .

P . Teodor W ańkow ski w ypowiedział rzecz 
„ 0  potrzebie w prow adzenia kon tro li jodow ej do 
w arzelni w b row arach .” K ontro la  jodow a stosu
je  się p rzy  w arzeniu piw a we w szystkich brow a
rach  większycli E u ropy  Zachodniej. W arzenie 
piw a polega na zam ianie m ączki pod wpływem 
diastazy słodu w tem pera tu rze  niższej od 60° R. 
najp ierw  na  dekstryny, następnie na m altozę, czyli 
cuk ier słodowy, z którego dopiero przez  ferm en- 
tacyą  w ytw arza się alkohol.

P ró b a  jodow a służy w łaśnie do kontro li p rze
biegu tego procesu scukrzenia i do w ykrycia 
m ączki i dekstryn  w brzeczce. W ykonyw a się 
ona w sposób bardzo prosty , nie wymaga specyal- 
nej pracow ni chemicznej i polega na dodaw aniu 
nalew ki jodow ej do brzeczki nalanej do probów ki 
i obserwowaniu zabarw ienia płynu. W  czasie 
gotow ania b rzeczka daje  zabarw ienie niebieskie, 
właściwe mączce, następnie zabarw ienie fioletowe 
właściwe mięszaninie m ączki i e ry trodekstryn , 
dalej zabarw ienie czerwone w łaściwe ery trodek- 
stryn ie  i nareszcie zabarw ienie żółte właściwe tak  
zwanej achroodekstrynie i m altozie. Otóż goto
wanie piw a nie powinno się p rzeryw ać wcześniej, 
aż się otrzym a zabarw ienie żółte b rzeczki z na
lew ką jodow ą.

Przyspieszenie gotow ania p iw a i pozostaw ienie 
w brzeczce erytrodekstryn odbija  się na jakości 
p iw a, piwo tak ie  m ętnieje, tra c i żywość barw y 
i połysk, w ym aga filtrow ania i nie je s t  miłe 
w sm aku. P . W ańkow ski uznaje , że p róba  jo 
dowa pow inna być czynioną p rzy  każdym  w arze, 
lub  też, ja k  się to  czyni w B aw aryi, pow inien być 
oznaczony dla każdego słodu czas potrzebny  na 
scukrzenie.

W  d y sk u sji nad  tym przedm iotem  p. L ued tke  
oświadczył, że p róba jodow a znaną je s t  brow arom  
w arszaw skim , że jednakow oż obecne opodatkow anie 
brow arów  od objętości ko tła  i  p rzep isy  określające

czas, potrzebny na w arzenie, p rzeszkadzają  p ra 
widłowej robocie, że dalej jęczm ienie krajow e są 
bardzo  złego gatunku . Z aw ierają wiele glutenu, 
w skutek  czego da ją  złe słody, źle t. j .  wolno 
scukrzające się. P rócz tego jęczm ień bywa zwy
k le  dostarczany w stanie bardzo zanieczyszczonym 
i ■wymaga specyalnego czyszczenia, co u trudn ia  
robotę. W  odpowiedzi na te  oświadczenia p. Lep- 
p e r t zaznaczył, że są  to  słabe strony, k tóre  dały
by  się usunąć przez  postaran ie  się o inne p rzep i
sy akcyzyjne i przez urządzenie zbiorowemi siła
m i kontro li nad  produkow anym  w k ra ju  jęczm ie
niem na wzór tego, ja k  to urządzili k rajow i f a 
brykanci cukru  z kon tro lą  nasienia buraczanego.

N a tem posiedzenie zam knięłem zostało.

/ /

SPRAWOZDANIE.

Mechanika doświadczalna. W ykład R oberta S. 
B alia. P rzełożył Stanisław Kramsztyk. W arsza
wa 1894.

Je s t to  d ruga  książka w projektow anym  szere
gu dzieł „B iblioteki przem ysłow ej;” szereg ten  
wypełnić m a b rak i, jak ie  w tej dziedzinie lite ra tu 
ry  naszej bardzo odczuć się da ją . W ybór dziełka 
R . S. B alia, pomimo niezbyt zgodnych zdań fa
chowców, poczytujem y za nader szczęśliwy. Zło
żyło się ono z odczytów au to ra , przeznaczonych 
głównie d la  rzem ieślników . A u to r d rogą czysto 
dośw iadczalną wyprowadza praw a mechaniki, 
szczególną kładąc wagę na  wyniki, stosujące się 
do po trzeb  praktycznych. Czytanie dziełka ni
niejszego wym aga znajom ości zaledwie początko
wych z m atem atyki, jak ie  u nas daje w ykształce
nie mniej więcej czteroklasow e. W praw dzie wzo
ry  podane w różnych miejscach książki o trzym ują 
się za pom ocą metody najm niejszych kw adratów ; 
jed n ak  w skazując ten  sposób d la  czytelników, p o 
siadających konieczną znajom ość m atem atyki, 
au to r podaje jednocześnie graficzny sposób wy
prow adzania  wzorów z tabel; ta  ostatn ia  m etoda 
z łatw ością zrozum iana być może i przez mniej 
w ykształconych czytelników, a daje rezu lta ty , 
k tó rych  dokładność zupełnie w ystarcza do celów 
praktycznych.

W ykłady swe au to r rozpoczyna od określenia 
siły; siłą  je s t  to , co dąży do wywołania, lub  do 
zniszczenia ruchu . Dwie równe i przeciwne co 
do k ierunku  siły pozostają  w równowadze. Jedna  
s iła  może równoważyć dwie lub  więcej sił. P o d a
ne są  tu  dalej p raw a sk ładu i rozk ładu  sił. R oz
k ładem  sił objaśnić może bardzo dowcipnie 
obm yślane doświadczenie, w którym  za pom ocą 
cienkiej n itk i można przerw ać mocny sznurek 
jedw abny. Pouczający  p rzyk ład  rozk ładu  sił daj&
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działanie w iatru  na żagle sta tku ; w iatr może wy
wołać rucli s ta tk u  w k ierunku naw et do pewnego 
stopnia przeciwnym względem siebie. W  dalszym 
ciągu au to r rozw aża rozk ład  jedne j siły na trzy , 
nie leżące w jednej płaszczyźnie, oraz zaznacza, 
co nazywa się „zaw ieszeniem ,” a co „p odpo rą .” 
D la w yjaśnienia tych określeń, a  zarazem , by dać 
p rzyk ład  rozk ładu  sił, au to r podaje zasadę budo
wy k rana  czyli windy do poduoszenia ciężarów. 
Z rozw ażenia ciśnienia belki obciążonej na je j 
podpory, wykazywanego za  pom ocą dynamome- 
trów , oraz równowagi p rę ta , oparfego na ostrzu  
i odpowiednio zrównoważonego przed zawiesze
niem na nim  ciężarów, wynika regu ła  składu sił 
równoległych. Dwie siły rów noległe, równe i dzia
ła jące w strony przeciwne, wypadkowej nie dają; 
dwie tego rodzaju  siły nazyw ają się p a rą  sił i mo
gą być zrównoważone tylko przez inną parę , k tó 
rej mom ent je s t tak i sam. W aga stanowi p rzy 
rząd , k tó ry  daje sposobność rozpatryw ania sił 
równoległych.

Po tych wiadomościach, dotyczących wszystkich 
sił w ogólności, następuje  w ykład o sile ciężkości. 
Mówi tu  au to r o ciężarze właściwym, o środku 
ciężkości i jego  własnościach, o równowadze s ta 
łe j, niestałej i obojętnej, wreszcie o własności 
środka ciężkości w obracaj ącem się kole; środek 
ciężkości w każdem  kole m aszyny powinien p rzy 
padać w środku obrotu, aby m aszyna pracow ać 
m ogła swobodnie.

Prócz siły ciężkości w ażną je s t d la  zrozum ienia 
działania maszyn znajom ość siły tarcia . W yka
zawszy źródło tej siły, au to r podaje szereg do
świadczeń nad tarciem  drzew a o drzewo. P rzy  
doświadczeniach tego ro d za ju  należy koniecznie 
w strząsać odpowiednie sanie w początku  ruchu. 
W  pierwszem  przybliżeniu w ynika z tych dośw iad
czeń, że tarcie je s t  proporcyonalne do ciśnienia. 
D okładniejsze jed n ak  badan ia  w ykazują, że zw ią
zek F = x + y R  w yraża praw o ta rc ia  popraw niej; 
F  oznacza tu  siłę niezbędną do poruszenia sani 
p rzy  obciążeniu R . Inna m etoda badania tarc ia  
polega na  oznaczeniu, ta k  zwanego, ką ta  tarcia. 
Ze wszystkich doświadczeń wynika drugie prawo 
tarcia , że tarcie całkowite je s t  niezależne od roz
ległości trących się pow ierzchni.

N auka o m aszynach rozpoczyna się od bloków. 
Przedew szystkiem  au to r w ykazuje, że pośredni
ctwo bloka daje  możność uniknięcia, a  p rzyna j
mniej zm niejszenia tarcia. T arcie w bloku je s t 
odwrotnie proporcyonalne do jeg o  obwodu. Na 
tem  właśnie polega użycie kół w wozach. W  zw iąz
ku z zasadą larc ia  w prowadzone je s t pojęcie ener
gii. Tarcie w każdej m aszynie powoduje zawsze 
stra tę  energii; jed n ak  ta  s tra ta  energii oznacza 
tylko, że pew na część p racy dokonywa się inaczej, 
niż pragnęliśm y, idzie mianowicie na ścieranie osi 
na je j  podporach oraz na je j rozgrzewanie.

Chcąc za pom ocą m niejszej siły podnieść cię
ża r większy, m ożna użyć b loka ruchom ego. Gdy
by tarc ie  nie istniało, siła byłaby dwa razy  m niej
sza od ciężaru, t . j .  zysk m echaniczny byłby rów 

ny stosunkowi prędkości. W  dwu tabelach w yka
zuje au to r wpływ tarc ia  w bloku ruchom ym poje- 
dyńczym, oraz w bloku złożonym z trzech k rą ż 
ków. Gdy idzie o znaczne wzmożenie siły, do
godniejszym , aniżeli zwykłe bloki złożone, je s t 
tak  zwany blok różnicowy. B lok ten posiada 
jeszcze tę  w ażną własność, że ciężar, za pom ocą 
niego podniesiony, pozosfa je  zawieszonym po u su 
nięciu ręki. W ypływa to  poprostu  z nadm iaru  
tarcia; „ilekroć więcej, aniżeli połowa wyłożonej 
energii zużyw a się na tarcie, ciężar za trzym a się 
bez spadku po oswobodzeniu m aszyny.” Podobną 
własność posiada również blok epicykloidalny.

Inną w ażną m aszyną do przezw yciężania znacz
nego oporu  je s t  drążek czyli dźwignia. Tarcie 
w drążku  wywiera drobny wpływ zaledwie. A u 'o r 
rozw aża drążk i wszystkich trzech rodzai, w ypro
w adza dośw iadczalnie praw a ich równowagi, wy
kazując jednocześnie, w ja k i sposób można je  
wyprowadzić odrazu  z zasady pracy.

Części budowli powinny być silnie jedno do d ru 
gich przytw ierdzone, często wywrzeć trzeba  p o 
tężne ciśnienie, rozłupać kłodę drzew a; do celów 
tych służy rów nia pochyła i śruba. A utor roz
waża zależność siły od oporu na równi pochyłej 
bez tarcia , oraz na równi pochyłej z tarciem . 
Póki k ą t pochylenia je s t m niejszy, aniżeli k ą t ta r 
cia, więcej niż połowa pracy zużywa się na poko
nanie tarcia , p rz e ‘o ciężar pozostawiony sam emu 
sobie słaczać się nie będzie. Równia pochyła 
używa się często w formie klina albo też w posta
ci śruby. T arcie w śrubie je s t bardzo znaczne, 
co stanowi też jed n ą  z nader cennych własności 
śruby.

Gdy opór m a być przesunięty przez drogę 
znaczną, prócz bloków, powszechnie używaną m a
szyną je s t kołow rót. Aby uzyskać duży zysk 
mechaniczny przy  słabem tarc iu , używa się koło
w rót na wale, albo też kołow rót z trybem  zęba
tym .

Naukę o m aszynach au tor kończy dokładniej
szym opisem k rana  czyli żórawia, oraz praktycz- 
nemi uwagami, dotyczącemi w yboru m aszyn 
w różnych przypadkach.

Po tych wiadomościach o maszynach następuje 
wykład o zastosow aniu zasad mechanicznych do 
budow li i nasam przód o własnościach mechanicz
nych drzew a budulcowego. W ytrzym ałość drze
wa poznaje się, badając opór, ja k i  stawia belka 
rozciągana, ściskana oraz w yprężana przez siłę 
poprzeczną. B elka obciążona jednostajn ie  wy
maga do przełam ania obciążenia dwa razy  więk- 
sz#go, aniżeli w tym  razie , gdy ciężar przyczepio
ny je s t tylko pośrodku. Sposób przytw ierdzenia 
końców belki wpływa znacznie na je j w ytrzym a
łość. Podane wiadomości o wytrzym ałości wy
starczają  do zrozum ienia zasad budowy mostów. 
Do w ykładu o mostach służą modele z prętów  
sosnowych, połączonych za pom ocą odpowiednich 
przycisków. Znajdujem y tu  k ilka typów mostów; 
mianowicie, m ost o dwu podporach, m ost o cz te
rech podporach, m ost o dwu zawieszeniach, oraz
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raodel bardzo  ciekawego m ostu na rzece W ye. Po 
treściw ym  opisie zastosow ania żelaza w sztukacli 
konstrukcyjnych, au to r podaje zasadę m ostu ru ro 
wego oraz urządzen ie  m ostu wiszącego.

W  następnym  w ykładzie X I zaw arte są w iado
m ości z cynetyki. Za pom ocą dośw iadczeń a u to r  
w ykazuje, że ciała ciężkie i lekkie spadają  z j e 
dnakowej wysokości w jednakow ym  czasie, że 
d roga opisaua przez ciało spadające je s t  p ropor- 
cyonalna do kw adratu  czasu. P rzez  dośw iadcze
nia również je s t uwidocznione, że działanie c ięż
kości je s t  niezależne od ruchu  ciała i że d roga 
ciała rzuconego w k ierunku poziom ym je s t  p a ra 
bolą.

D ziałanie w ielu narzędzi polega na bezw ładno
ści ciał; należy tu  m łot, koło rozpędow e. A u to r 
w yjaśnia m echaniczne ich zasady i opisuje z a s to 
sowanie ko la  rozpędowego w maszynie do p rzeb i
ja n ia  m etali.

R ozdział następny tra k tu je  o ruchu  obrotow ym ,
0 sile dośrodkow ej, o wpływie ruchu  obrotowego 
na ciecze, o zastosow aniu ruchu  obrotowego w re 
gulatorze m aszyny parow ej i  do rafinow ania cu
k ru , wreszcie o osiach trw ałych , dokoła k tó rych  
ru ch  ciała je s t  stały.

W  dalszym  ciągu au to r mówi o w ahadle pro- 
stem  lub kołowem. Odpowiednie dośw iadczenia 
w ykazują niezależność czasu wahnięcia od ciężaru
1 m ateryału  kulki i praw o zależności czasu w ahnię
cia od długości w ahadła. W ogóle czas w ahnięcia 
zależy od jego  obszerności; lecz wahadło, k tórego 
k u lk a  porusza się po cykloidzie doje w ahnięcia 
dokładnie rów noczesne. W szystkie w ahadła, j a 
k ich się używ a zwykle, są  złożonem i. K reśląc 
n a  w ahadle złożonem lin ią  rów ną długości izochro- 
nicznego w ahadła prostego od p u nk tu  zaw ieszenia 
p rzez  środek ciężkości otrzym ujem y środek w a
hań . P u n k t ten je s t  jednocześnie środkiem  ude
rzen ia , czyli punktem  posiadającym  tę  w łasność, 
że jeże li wahadło dozna uderzen ia  w tym  punkcie, 
oś w ahadła w strząśnieniu przytem  żadnem u nie 
ulegii. W  końcu au to r mówi o w ahadle stożko- 
wem i o składaniu  dwu drgań.

O statni w ykład poświęcony je s t zasadom  m e
chanicznym zegara. Podany tu  je s t  opis w ahadła 
kom pensacyjnego oraz wychwytu. W  zw yczaj
nych zegarach używ any je s t  wychwyt, tak  zwany, 
„w steczny,” w zegarach zaś dokładnych, a s tro n o 
micznych, wychwyt, zwany „spoczyw ającym .” 
W reszcie posługując się odpowiedniem i m odelam i 
objaśnia au to r układ  kół, skazów ek, oraz m echa
nizm  bijący godziny.

W  dodatku podane są dwie m etody o trzym y
w ania wzorów uogólniających z danych dośw iad
czalnych, mianowicie m etoda konstrukcyi graficz
nej i m etoda najm niejszych kw adratów .

Spis alfabetyczny, pom ieszczony na końcu, 
u łatw ia znakomicie oryentowanie się w tem  poży- 
tecznem  dziełku.

K siążkę niniejszą zalecić m ożna niety lko p o 
czątkującym , k tó rzy  znajdą  w niej w ykład ścisły 
a  dostępny; zaciekawić ona może rów nież i posia

dających ju ż  pew ną znajom ość mechaniki; za jm ie  
ich bez w ątpienia czysto dośw iadczalna m etoda 
w yprow adzania znanych im ju ż  praw  i zasad me
chaniki.

W ydanie polskie je s t bardzo  staranne, tłum a
czenie bez za rzu tu . Na szczególnie pochlebną 
wzm iankę zasługuje czystość i wyraźność rysun
ków , k tó ra  ja k o  przyk ład  godny naśladow ania 
d la  innych naszych wydawnictw służyćby m ogła.

Wiktor Biernacki.

ROZMAITOŚCI.

—  Produkcya korka. O bszar, w którym  dąb 
korkow y rośnie, p rzypada wyłącznie w okolicach 
m orza Śródziem nego. Począw szy od B ordeaux, 
biegnie wybrzeżem  południowo-zachodniem A tlan
tyku , obejm uje G askonią i P o rtugalią , A ndaluzyą, 
W alencyą i K atalon ią  w H iszpanii, a  p rzez  F ran - 
cyą ciągnie się dalej w Prow ancyi aż do podnóża 
A lp m orskich. Znajdujem y też  dąb korkow y 
w M aroko, A lgeryi, Tunezyi, w częściach wscho
dnich K orsyki i Sardynii, a  wreszcie dziedzina 
jeg o  kończy się w  Sycylii i W łoszech południo
wych. Poza tym , dosyć szczupłym  obszarem  
użyteczne to  drzew o nigdzie nie w ystępuje, 
a  i  w przytoczonych tu  okolicaah je s t  właściwie 
ty lko  drzewem nadbrzeżnem . W edług statystyki, 
zestawionej p rzez  p. C apuron-Ludeau w piśm ie 
„R evue des Sciences naturelles app liąuees” ogól
na  produkcya k o rk a  wynosi rocznie 9 5 1 3 0 0  kwin- 
ta lów  m etrycznych (po 1 0 0  kilogram ów ), z czego 
na P o rtu g a lią  p rzypada  300  0 0 0 , na H iszpanią 
2 7 6 0 0 0 , na A lgeryą 2 0 0 0 0 0  i na departam ent 
Y ar 1 1 0  0 0 0  kwintalów; inne okolice produku ją  
ju ż  ty lko drobne stosunkowo ilości korka. Cena 
średnia kw intala m etrycznego waha się m iędzy 
30  a  95 frankam i, ogólna zaś w artość całej pro- 
dukcyi wynosi 34  158 000  franków . W  M aroko 
zn a jd u ją  się rozległe lasy odwiecznych dębów kor 
kow ych, ale su łłau  wywozu k o rk a  stanowczo nie 
dozw ala. Okolice produkujące korek za trzym ują  
trz ec ią  część produkcyi, resztę  w ysyłają w formie 
surowej lub  obrobionej. K w intal ko rka  handlo
wego dostarcza około 12  0 0 0  korków , a  ogółem 
w yrab ia  się ich rocznie 7 200  000  000 , co czyni 
około 9 k >rków rocznie n a  osobę, przy jm ując 
ludność cywilizowaną całej ziemi na 794  milio
nów. F rancya sam a zużywa przeszło bilion k o r
ków , a zatem  30  korków  rocznie na m ieszkańca, 
ś re d n ia  cena jednego  k o rka  nie dochodzi cen
tym a. T . R -

—  Działanie wody morskiej na glin. Z powo
du stosow ania g linu  do budow y okrętów , zarząd 
m arynark i Stanów  Zjednoczonych przeprow adził 
dośw iadczenia, z których się okazuje , że m etal
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ten  nader łatwo ulega gryzącem u działaniu wody 
m orskiej. P rzez  trzy  miesiące pozosławiono 
w wodzie m orskiej zanurzone dwie p ły ty  o g ru 
bości l ' / 4 m ilim etra, z których jed n a  była z glinu 
czystego, d ruga  zaw ierała drobną ilość niklu. M e
ta l czysty został na całej pow ierzchni nakłóty, 
p ły ta  zaś ze stopu  silniej jeszcze w wielu punk 
tach  była podziuraw iona. Inżynierow ie tedy  am ery
kańscy sądzą, że glin nadaw ać się nie może na 
s ta 'k i, k tó re  długo w wodzie pozostaw ać m ają; 
d la  lekkości swej wszakże pożytecznym  być może 
do budowy przyrządów , k tóre  w w yjątkowych ty l
ko okolicznościach wystaw iane są  na działanie 
wody m orskiej. T. R.

—  Sztuczne ogrzanie stawu. F ab rykan t pe
wien w Belgii posiada w pobliżu zakładu swego 
staw  niewielki, k tó ry  wypełniony był w odą bardzo 
zim ną, a u trzym yw ała się w nim tylko niewielka 
ilość nędznych i wychudzonych karp i. P rzed  
k ilku  la ty  postanowił przem ysłowiec ten  odprow a
dzać do staw u parę  uchodzącą z jego  maszyn, 
k tó ra  w fabryce okazała się uciążliw ą. O rybach 
nie myślał zgoła, ale w roku  następnym  dostrzegł 
ze zdziwieniem, że karp ie  znacznie się rozrosły 
i obficie rozm nożyły. W  wodzie ogrzanej rozw i
nęły się zapewne drobne zw ierzątka, k tó re  d o 
starczyły rybom  dostatecznego pożywienia. W ia
domość tę  podaje  „L a N a tu rę” za pewnem my- 
śliwskiem pism em  francuskiem . 1'. l i .

— Most pływający w Glasgowie. W ybrzeża 
rzeki Clyde otoczone są  takiem  mnóstwem sk ła
dów i magazynów, że niepodobna było wyszukać 
m iejsca swobodnego, gdzieby się dały wznieść bu 
dowle, niezbędne do utrzym yw ania m ostu wynie
sionego, pod k tó rym  m ogłyby przepływ ać okręty 
m asztam i opatrzone. Postanowiono więc zbudo
wać m ost pływ ający, złożony z platform y, na 
której pomieścić się może trzy sta  osób, a nadto 
dziesięć wozów z zaprzęgiem . P ok ład  spoczywa 
na sta tku , m ającym  28  m etrów  długości p rzy  
szerokości 14 metrów , a za  pom ocą śrub odpo
wiednich przesuw any być może w k iernnku piono
wym o 5 m etrów , tak , by mógł zawsze być do
prowadzonym .do wysokości w ybrzeża, p rzy  ja 
kimkolwiek stanie przypływ u m orskiego. Opera- 
cya ta  dokonywa się łatwo p rzy  pełnym  naw et ła 
dunku. Do posuw ania m ostu służą m otory paro 
we, k tóre  w praw iają w obró t śruby , osadzone 
na każdym  z obu końców sta*ku; tym  więc sposo
bem do drogi pow rotnej m ostu obracać nie trz e 
ba. Bieg trw a  bezustannie bez żadnej p rzeszko
dy, a na każdym  brzegu  d la  wyładowania i p rzy 
jęc ia  nowego ładunku m ost zatrzym uje się przez 
pięć m inut tylko. P rzechodnie ko rzysta ją  bez
płatn ie  z m otoru, k tó ry  przedstaw ia nadto fcę ko
rzyść, że m ożna go um ieszczać w którym kolwiek 
punkcie po rtu .

T. R.

—  Zużytkowanie musze! ostryg. W  Baltim o
re, gdzie w znacznej ilości w yrabiają się konser
wy z ostryg, rybacy płacili aż do ostatnich czasów 
2 0 ,0 0 0  dolarów rocznie za usuw anie skorup 
dpróżnionych. W  ciągu roku  ubiegłego nato 
m iast, zam iast ponoszenia tak  znacznego w ydat
ku, zyskali za  te m uszle 2 5 ,0 0 0  dolarów  p rz e 
szło, sprzedaw szy je  po części ja k o  m ateryał na 
napraw ę dróg, po części zaś do wyścielania dna 
wód, w których się ostrygi hodują, —  młode bo
wiem chętnie przy tw ierdzają  się do skorup  p u 
stych. T. R.

—  Wpływ różnego rodzaju bruków na bezpie
czeństwo koni badano w Londyn e na  ulicach 
najbardziej ożywionych. Dane zbierano przez 
ciąg dni 50 od godz. 8 rano do 8 wieczorem na 
dwu drogach, z których na jednej cyrkulacya 
dzienna wynosiła przecięciowo 12 ,366 , a  na d ru 
giej 5 ,350  koni. W  ciągu tego czasu nastąpiło 
542 upadnięć koni na  bruku drewnianym , 719  
na granitow ym , a 1 ,066  na asfaltowym. W edług 
tego  zatem  należałoby przy jąć, że b ru k  drew nia
ny je s t  dla koni najbezpieczniejszy.

T. R.

—  Nowy rodzaj mostu wiszącego zbudowano 
w pobliżu B righton w Angli. M ost ten  składa 
się z szeregu lin zawieszonycli w zwykły sposób 
na dwu wieżach, odległych m iędzy sobą o 195 
m etrów; 1 ny te  wszakże nie służą do dźwigania 
pokładu, ale zastosowane są do utrzym yw ania 
wozów, którem i przenoszą się przechodnie z je d 
nej słrony na drugą. Łańcuch bez końca, po 
ruszany  przez m otor odpowiedni, w prawia w bieg 
dwa wozy, k tóre  u trzym ują komunikacyą w obie 
strony, a zawieszone są w wysokości dziesięciu 
m etrów  nad pow ierznią gruntu. T  -R.

—  Opór powietrza i szybkość poc'ągów dróg 
Żelaznych. W  spraw ozdaniu pewnego stow arzy
szenia mechaników am erykańskich znajdujem y 
liczby wykazujące zależność ilości opału od szyb
kości pociągów. Czas podróży pociągu, k tóry  
przebiegał 160 kilom etrów  w ciągu 4 ' / 2 godzin, 
zmniejszono do 4 godzin, a okazało się natych
m iast, że koszt w ięgla powiększył się w ciągu 
miesiąca o 500 franków, p rzy  tejże samej loko
motywie, obsługiwanej przez tegoż samego p a la 
cza. Gdy przywrócono poprzednie trw anie pod
róży 4 ' / 2 godzin, w rócił też i daw niejszy w yda
tek  węgla. U jaw nia to , ja k  ważny czynnik 
w pracy motorów stanowi opór pow ietrza, a  sko
ro  obecnie zwrócono nań uw agę, spodziewać się 
wolno, że wpłynie to  na budowę lokomotyw i wą- 
gonów, tak , by w przedniej swej części bardziej 
się zbliżały do postaci okrętów  o szybkim biegu.

T. R.
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Wiadomości bibliograficzne.

—  Oldfield Thomas. D escriptions o f sonie new 
Neotropical M uridae (z A nnals and M agazine of 
N atu ra l H istory, Ser. 6 . Yol. X IV , N ovem ber 
1894).

Znany apecyalista te ro log  p. Oldfield Thom as 
7.; B ritish M useum , daje  w p racy  tej opis 19 n o 
wych gatunków  myszy, z k tórych  znaczna część 
odkry tą  została przez naszych podróżników , pp . 
K onstantego Jelskiego, Jan a  Szto lcm ana i Jan a  
K alinowskiego. N ajciekaw szą zdobyczą n au k o 
wą je s t  nowy rodzaj szczura  N eotom ys odkry ty  
przez p. Kalinowskiego w dolinie Yitoc w P eru  
środkowem . Z w ierzątko to  zbliża się bardzo  do 
rodzaju  Otomys, różni się jed n ak  odeń długiem  
fu 'rem , szerokiem i, zaokrąglonem i uszam i, w ązką 
p rzes trzen ią  m iędzyoczną i nap rzód  w ystającem i 
kośćmi nosowemi. W ielkie też  je s t  pokrew ień
stwo tego  rodza ju  z rodzajem  Sigmodon, od k tó 
rego się różn i wszelako ksz ta łtem  czaszki i bu 
dową siekaczy. G atunek N. ebriosus o p arty  je s t  
na  jedynym  egzem plarzu  dostarczonym  z Vitoc 
przez  p. Kalinow skiego.

O prócz tego w pom ienionej p racy  znajdujem y 
opisy następujących nowych gatunków : O ryzom ys 
Italinow skii (Dolina Vitoc, Kalinow ski), O ryzo
mys incanus (Dolina V itoc, K alinow ski), O ryzo
mys xanthoeolus (Tum bez, Sztolcm an), Oryzomys

Stolzm anni (Huambo, Sztolcm an), Acodon Jelslcii 
(Jun in , Je lsk i), Acodon Jelsk ii py rrho tis . subsp. n. 
(M araynioc, Je lsk i), Acodon m ollis (Tumbez- 
Sztolcm an, M araynioc-Jelski i Yitoc-Kalinow- 
ski). Zatem  do licznych gatunków  szczurowa- 
tycb, odkrytych przez naszych podróżników  w P e 
ru , przybyw a obecnie 8 gatunków  i jed en  nowy 
rodzaj. J . Sz.

0 D P 0 W I E 0 Z I  R E D A K C Y I .

W P . S t. C z .  1 )  A naliza w yższa obejm uje r a 
chunek różniczkowy całkowy, waryaeyj ny i t. d. 
A lgebra w yższa zajm uje się teo ryą  rów nań alge
braicznych i zw iązanem i z nią dziedzinam i bada
nia (teorya grup , podstaw ień, niezmienników 
i t . d.). T eorya liczb je s t  badaniem  liczb całkowi
tych algebraicznych i układów  takich  liczb. 
W szystk ie te  części m atem atyki w iążą się z sobą, 
stanowiąc część jednej wielkiej całości, k tó re j na
dajem y często ogólną nazwę A nalizy. P orządek , 
w jak im  studyow ać należy części analizy, zależy 
od p lanu  i m etod. P ierw sze studya elem entarne 
rozpocząć m ożna od analizy i rachunku różnicz
kowego.

2) Żądane rów nanie otrzym uje się, w yrażając, 
że długości p rostopadłych, spuszczonych z p u nk tu  
dwusiecznej na obie p ro s te  dane, są  równe.

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 9 do 15 stycznia 1895 r.

(ze spostrzeżeń na stacy i meteorologicznej p rzy  Muzeum Przem ysłu i Rolnictwa w Warszawie).

D
zi

eń

Barometr 43 
700  mm +  Temperatura w st. C. ^ Kierunek wiatru 

Szybkość w metrach 
na sekundę

Suma
opadu

U w a g i .

7 r. 1 p. 9 w. 7 r. | 1 p. 9 w. Najw. Ńajn.

9  S. 42,4 42,6 42,8 —2,0 —o,5 — i,c) —0,3 — 8,0 '91 SE3.SE2.SE3 1,0
10 C. 4 1 ,5 1 4 1 ,6 :4 2 ,5 ;  0 ,7; 1,4) 0,3! 1 ,5 — 2,2:97 E»,E’.E'* 0,5
11 P. 43,1 43,8 4'),6 —0,8 — 2,2 — 3,4 1 0,7 —3,8 90 E 2D,E I2,SE5 —
12 S. 48.7 49.5 49,6 — 2,7 —4.2 —5,4 —2,2 — 5,5 86 SE3,E»,E» —
13 N. 49.0 48,0 47,0 —6,5 —6,0 —3,4 —3,5 —7,0 97 E 5,E6,SEi —
i 4 P. 43.6 42,3 43,0 —2,5 0,0 j 2,0 j 2,2 —3,6 86 SE T,S5,S3 —
15 w. 43,1 41,2 40,4 —2,6 2,8 2,5 , 3,2 —3,5 8 ł

l i l i i
S»,S,’S»

Średnia 44,3 —1,5 91 1,5

T R E Ś Ć .  Palm a m orska czyli D ziw orzesznia seszelska (Lodoicea Sechellarum  L abill), przez Z. ś.— 
O źródłach  azo tu  d la  gospodarstw  rolnych. R efera t odczytany dnia 10 grudnia 1894 r . na posiedzeniu 
Sekcyi R olnej, p rzez  J . St. Konica. —  O w artości pożywnej naszych pokarm ów, przez d ra  M. F laum a 
(d. c.). — ■ Sekcya chem iczna. —  Spraw ozdanie —  Rozm aitości. —  W iadom ości b ib liograficzne. —  

O dpowiedzi R edakcyi. —  B uletyn m eteorologiczny.

W ydawca A. Slósarski. Redaktor Br. Znatowicz.

fl03B0jfeH0 IleH3ypoio. BapuiaBa, 5 HuBapa 1895 r. Warszawa. D ruk Kmila Skiwskiego.




