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Z M Y S Ł  POWONIENIA.

Własności fizyczne substancyj 
woniej ących.

Zmysł powonienia daje nam pojęcie o ist
nieniu pewnych ciał t. zw. wonnych w po
wietrzu. Ilość substancyi, wystarczająca do 
pobudzenia działalności zmysłu jest tak  nie
znaczna, źe najdokładniejsze nawet metody 
chemii analitycznej nie są w stanie odkryć jej 
śladów tam  nawet, gdzie działanie na powo
nienie je s t już bardzo znacznem. W zgląd 
ten był powodem, źe znaczna liczba uczo
nych skłaniała się do mniemania, jakoby 
działanie substancyi na zmysł powonienia 
było pośredniem—dynamicznem. Opierano 
się tu taj na fakcie, źe dokładne nawet po
miary nie wykazywały żadnej s tra ty  wagi 
piżma, pomimo długo wydzielanego silnego 
zapachu. Dopiero badania Y alentina do
wiodły, że piżmo pozostawione na otwartem 
powietrzu trac i na wadze. Spostrzeżenie to 
pozbawiło teoryą dynamiczną zapachów naj
ważniejszej podpory i zdecydowało ostatecz

ny powrót do teoryi bezpośredniego działania 
cząsteczek substancyi na organ zmysłu.

Oddzielanie się cząsteczek nie zawsze jest 
jednak dostatecznym warunkiem do wywoła
nia zapachu. W arunek ten wystarcza dla 
bardzo znacznej ilości zapachów perfum eryj
nych. Lotność tych substancyj decyduje 
o natężeniu zapachu. Zbadanie też lotności 
tej grupy substancyj pachnących wystarcza 
do znajomości siły ich działania.

Najodpowiedniejszą do tego rodzaju badań 
jest metoda Henry ego. Henry używał do 
badań swoich areom etru, zaopatrzonego u gó
ry miseczką półkulistą, zawierającą 0,3 cm3 
cieczy. Lotność określał przy pomocy zaob- 
serwanego wznoszenia się areom etru, powo
dowanego przez ulatnianie się substancyi na
pełniającej miseczkę. K ilka liczb podajemy 
dla przykładu:

Przy tem peraturze 10,5° C ulatnia się na 
powierzchni 1 m m 2:

Ilang-ylang . . . 0,0000176 mg
olejek pomarańczowy 0,0000567 

,, rozmarynowy . 0,0000446
„ miętowy . . 0,0000354
„ bergamotowy . 0,0000331
„ lawandowy . 0,0000292

i t. d.
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Metoda H enry ego daje się stosować tylko 
do substancyj jednolitych lub też do miesza
nin z substancyj ulatniających się jednakowo 
szybko. Ostatni ten warunek jest jednak 
nadzwyczaj rzadkim . W szystkie np. roz
twory w olejkach (olejki pachnące) u latniają 
się nierównomiernie; toż samo stosuje się do 
większości perfum.

Metoda Henryego je s t jednak  niewystar
czającą i dla innych powodów: niezawsze 
działanie substancyi je s t zależnem jedynie od 
jej lotności.

Znanym jest fakt, że znaczna ilość zapa
chów—tu ta j należą zapachy kwiatów—posia
da silniejszą woń w obecności ozonu w po
wietrzu, jak  np. po burzy. F a k t ten każe 
przypuszczać, że substancye te  działają na 
powonienie dopiero po utlenieniu. Natężenie 
ich działania je s t więc zależne nietylko od 
lotności materyi lecz także od mniejszej 
lub większej łatwości utleniania się w po
wietrzu. Mniemanie to potwierdza fakt, że 
znaczna ilość takich m ateryj podlega nad
zwyczaj łatwo utlenieniu. Tutaj należy także 
zaliczyć i doświadczenie H uygensa i Papina? 
którzy, umieściwszy pączek róży pod dzwo
nem maszyny pneumatycznej, zauważyli, że 
zachowuje on zapach w ciągu kilku tygodni; 
podczas gdy na otw artem  powietrzu róża 
traci zapach już po dniach kilku.

Hydrolityczny rozkład substancyi stanowi 
trzecią formę działania zapachów na organ 
powonienia. P a ra  wodna, znajdująca się 
w powietrzu, dostarcza w tym razie niezbęd
nych cząsteczek wody, przyczem moźliwemi 
są dwa przypadki:

1) Obadwa produkty hydrolizy działają 
na powonienie i są obdarzone jednakow ą lot
nością; lub też

2) lotnym je s t tylko produkt pachnący. 
W tym ostatnim  razie produkt niedziałający 
na zmysł osiada w postaci powłoki stałej na 
powierzchni m ateryi, tam ując dalsze wy
dzielanie zapachu.

Obok działania chemicznego może także 
i fizyczne działanie wody zwiększać natężenie 
wydzielanego zapachu. D ziałanie wody zwięk
sza tu taj lotność substancyi pachnącej.

Jeżeli słupek kamfory długości mniej wię
cej cala, umieścimy w wodzie w taki sposób, 
źe powierzchnia wody dochodzić będzie do 
połowy słupka, wówczas zauważymy, źe

w tem  miejscu, gdzie powierzchnia wody do 
tyka kamfory, ulatnianie się odbywa się prę
dzej, aniżeli nad lub pod powierzchnią wody. 
Po kilkunastu lub kilkudziesięciu godzinach, 
zależnie od grubości słupka, rozpadnie się on 
na dwie części: górną i dolną. Jeżeli rzuci
my pył kamforowy na powierzchnię wody, 
wówczas możemy zauważyć, jak  szybko za
chodzące ulatnianie się powoduje poruszanie 
się cząstek kamfory.

Wszystkie powyższe przykłady dowodzą, 
źe, przyjąwszy nawet zasadę bezpośredniego 
działania substancyi na zmysł powonienia, 
nie wiemy nigdy a priori, w jakiej formie sub- 
stancya dana działa. Może ona działać:

1) bezpośrednio w stanie lotnym, 
po utlenieniu się,
wskutek rozkładu hydrolitycznego, 
w postaci drobnych kropelek, unoszo- 

powietrzu i następnie ulatniaj ą-w

2) 
3)
4)

nych 
cych się.

Powyżej podaliśmy metodę Henryego, po
zwalającą porównywać lotność substancyj 
pachnących. Widzimy jednak, że metoda ta  
jest niezawsze w ystarczającą do określenia 
warunków, w jakich dane ciało działa na 
zmysł powonienia, niezawsze pozwala oce
niać natężenie działania. Dodajmy tu taj, że 
niema dotychczas metody, któraby uwzględ
niała jednocześnie wszystkie formy działania 
m ateryj pachnących na zmysł powonienia. 
Zw aardem aker wypracował metodę określa
jącą czas, jak i niezbędnym jest, aby dana 
m aterya, ulatniając się w określonej obję
tości powietrza bez zapachu, wywołała wra
żenie. Tyndal badał stosunek, w jakim  znaj
duje się pochłanianie ciepła promieniującego 
do natężenia wydzielanego zapachu. Znalazł 
on, że, jeżeli przyjmiemy dla suchego po
wietrza przy ciśnieniu 760 mm  rtęci współ
czynnik pochłaniania ciepła =  1, to współ
czynnik ten będzie się równał:

dla paczu li....................................... 30
drzewa sandałowego . . .  32
G eran iu m ..................................33
esencyi goździkowej . . . 33,5
olejku ró ż a n e g o ............................36,5
kwiatu pomarańczowego . . 47
lawandy  ............................ 60
cytryny ....................................... 65
esencyi pomarańczowej . . 67
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ty m ia n k u ......................................68
r o z m a r y n u .................................74
olejku cyprysowego . . .  80
„G randę lavande” . . . .  335

i t. d.

Cząsteczki Ciała pachnącego rozprzestrze
niają się na dość znaczne przestrzenie. J e 
żeli usuniemy działanie prądów powietrza, 
wówczas jedynym czynnikiem, powodującym 
rozprzestrzenianie się zapachów, jest dyfu- 
zya. Zwaardem aker po raz pierw- 
szy poddał dokładniejszemu ba- ' J e/'c 
daniu szybkość, z jak ą  dyfundują 
materye pachnące. W  badaniach 
tych posługiwał on się nadzwy
czaj prostą metodą.

N a jednym  końcu rury  szklanej 
dowolnej długości, posiadającej 
jednak stale 4 cm średnicy w świet
le, umieszczano ciało pachnące.
Jeżeli badaną była substancya 
płynna, wówczas nasycano nią ka
wałek bibuły wielkości 1259m m 2; 
substancye stałe posypywano na 
powierzchni tychże wymiarów.
Należało następnie tylko określić 
czas, jaki upływa od chwili, gdy 
umieszczono substancyą na jed 
nym końcu rurki do chwili, gdy 
zapach na drugim końcu został 
odczutym, a czas ten przedsta
wiał czas dyfuzyi na danej odleg
łości. F ig. 1 przedstawia graficz
nie stosunek, w jakim  znajduje 
się rozprzestrzenianie się zapa
chu do czasu następujących sub
stancyj :

rokich i wąskich rurach. Cyfry te przedsta
wiają się, jak  następuje:

Odległość 40 cm
Rury

szerokie Substancya pachnąca Rury
wąskie

10 łó j b a r a n i ......................... 31
18 p a ra fin a  ............................... 18
10 w o s k ..................................... 65
22 t e r p e n t y n a ......................... 80
30 olejek  goździkowy . . 75
45 kau czu k  ............................... 45

a. eter zwykły (etylowy),
b. parafina,
c. olejek anyżowy,
cl. łój barani,
e. olejek bergamotowy,
f .  olejek laurynowy.

Ja k  bezpośrednio z rysunku widać, krzy
we, wyrażające szybkość dyfuzyi, są bardzo 
zbliżone do linij prostych. Szybkość dyfu
zyi jest więc prawie równomierną, dla każdej 
jed n ak  substancyi inną. Ciekawemi są także 
porównawcz e cyfry szybkości dyfuzyi w sze-

Działanie prądów powietrza i ich wpływ 
na przenoszenie się zapachów m ają jednak 
w warunkach zwykłych większe znaczenie 
aniżeli dyfuzya, tylko prąd powietrza może 
przenosić zapach na znaczne odległości, nie- 

j  zmniejszając jego natężenia. Dyfuzya prze
nosząc zapach osłabia go jednocześnie.

Powyżej zestawione dane wyczerpują przy
bliżenie całą dotychczasową znajomość tych 
własności substancyj pachnących, które znaj
dują się w bezpośrednim związku ze zmysłem 

| powonienia. W łasności te  są następujące:
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1) Ilość cząsteczek, oddzielających się od 
ciała pachnącego je s t proporcyonalna do cza
su, w ciągu którego ciało owo znajduje się 
w wolnem powietrzu i do przestrzeni, w k tó
rej ulatnianie się odbywa, je s t niezależną od 
sposobu działania substancyi na zmysł powo
nienia, a więc niezależną od tego, czy działa
nie to jes t bezpośredniem, czy też następuje 
po poprzedzającej przemianie chemicznej.

2) Substancya pachnąca rozprzestrzenia 
się w kamerach i ru rach  zamkniętych z szyb
kością jednostajną I— 10 cm na sekundę.

3) P rąd  powietrza może przenieść dyfun- 
dujący zapach na milowe odległości.

4) W pływ ciężaru właściwego na roz 
przestrzenianie się zapachu jest bardzo nie
znacznym.

M echanizm  wąchania.

Ażeby cząsteczki ciała  pachnącego zostały 
odczute, muszą one działać na zakończenia 
nerwu węchowego (nervus olfactorius), co 
może nastąpić jedynie podczas wdychania po
wietrza.

F a k t ten sam przez się nie w ystarcza je d 
nak do zupełnego zrozumienia mechanizmu 
wąchania, należy jeszcze poznać drogę, jak ą  
przebiega powietrze w jam ie nosowej, zanim 
przedostanie się ono do płuc. Z  pytaniem 
tem wiąże się ściśle inne jeszcze, mianowicie, 
czy prąd powietrza działa bezpośrednio na 
nerw węchowy, czy tylko pośrednio przez 
dyfuzyą. Przez długi czas obiedwie teorye 
posiadały swoich zwolenników. Badania, 
przeprowadzone przez d-ra Paulsena w W ied
niu, powtórzone przez Zw aardem akera i F ran - 
kego, rozwiązały kwestyą ostatecznie w tym 
duchu, źe prąd powietrza podczas spokojne
go, normalnego wdychania nie dochodzi do 
zakończeń nerwu węchowego; pobudzanie 
nerwu odbywa się przy pomocy dyfuzyi. 
M etoda badania Paulsena polegała na tem, 
że wyściełał on jam ę nosową t r  upaćka wał
kami papieru lakmusowego; następnie naśla
dował sztucznie oddychanie, używając za
miast powietrza mieszaniny powietrza z am o
niakiem. Amoniak działając na czerwony pa
pier lakmusowy pokazywał drogę, k tórą prze 
biega prąd powietrza. Zw aardem aker uży
wał odlewu gipsowego przepołowionej czasz
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ki. Sztucznie wciągane powietrze mieszało 
się z kopciem lampy, ten zaś osadzając się 
naznaczał kierunek prądu powietrza.

K ierunek drogi, jak ą  przebiega powietrze 
w jam ie nosowej, określony jest dwoma otwo
ram i—otworem zewnętrznym i otworem łą 
czącym jam ę nosową z górną częścią gar
dzieli. Pierwszy z tych otworów, widziany 
bezpośrednio z zewnątrz, posiada formę ścię
tego stożka, którego ścięty wierzchołek znaj
duje się w odległości 1 cm od zewnętrznej 
podstawy.

Stożkowata forma tego kanału przyczynia 
się głównie do tego, że prąd  powietrza przy
biera początkowo kierunek pionowy. Po dro
dze napotyka on muszlę dolną (concha infe- 
rior) i dzieli się na dwie części, dolną i gór
ną. Obiedwie doszedłszy do pewnej wyso
kości opisują ostry łuk i zmieniając kierunek 
pionowy na pionowo-poziomy, przechodzą 
wspólnie do otworów kanału oddechowego 
w gardzieli.

J a k  już zauważyliśmy, spokojnie wdycha
ne powietrze nie dochodzi do okolicy, w któ
rej znajdują się zakończenia nerwu węcho
wego (regio olfactoria).

Z  podziału prądu powietrza na dwie części 
wynika, że tylko górna część może działać na 
nerw. Część dolna je s t dla zmysłu powonie
nia bezużyteczną.

Odległość, na którą górny prąd  powietrza 
zbliża się do nerwu, wynosi przeciętnie kilka
naście mm. Jeżeli uwzględnimy, że prąd 
powietrza zawiera nieskończoną ilość cząste
czek substancyi pachnącej i źe czas, w jakim 
substancye przy pomocy dyfuzyi mogą prze
być tę przestrzeń, wynosi najwyżej 0,2 se
kundy, to jasnem  jest, źe warunki wystar
czają najzupełniej do pobudzenia zmysłu 
podczas wdychania. Podczas wydychania 
prąd powietrza bieży w kierunku odwrotnym. 
Pod wpływem tego prądu obniża się ciśnienie 
we wszystkich bocznych kanałach nosa, po
wietrze znajdujące się tam  uchodzi wraz 
z wydychanem i organ zostaje oczyszczonym 
od substancyj pachnących.

W arunki działania ciał wonnych na zmysł 
zmieniają się, gdy zamiast oddychać regular
nie, będziemy wciągali powietrze oddzielnemi 
silnemi pociągnięciami, co ma np. miejsce, 
gdy staram y się rozpoznać zapach. W  tym 
razie zmienia się kierunek prądu wciąganego
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powietrza. P rąd  ten unosi się wyżej i działa 
bezpośrednio na okolicę węchową. Ogólnie 
jednak i tu taj działanie jes t zależnem od bu
dowy jam y nosowej.

Wobec tej zależności, jaka istnieje pomię
dzy budową nosa, szczególniej zaś położe
niem muszli dolnej i powonieniem, nie bez 
interesu będzie zapewne nadzwyczaj prosta 
metoda, przy pomocy której można określić, 
czy kanały, któromi przechodzi powietrze, 
jiosiadają formę normalną. Odpowiedź na 
to dają t. zw. plamy oddechowe. Są to pla
my, które powstają na lustrze trzymanem 
pod nosem. Powietrze wydychane posiada 
znaczną ilość pary; ta  osadzając się tworzy 
początkowo dwie plamy odpowiadające dwum 
otworom zewnętrznym nosa; po krótkiej jed
nak chwili każda z tych plam dzieli się

Plamy oddechowe.

wskutek ulatniania się cząstek wodnych na 
dwie części, odpowiadające dwum częściom 
prądu powietrza. Zboczenia tych plam od 
formy prawidłowej dowodzą nienormalnej 
budowy jam y nosowej. Fig. 2 przedstawia 
plamy oddechowe Zwaardemakera.

Poznanie drogi, po której przebiega po
wietrze, nie wyjaśnia jeszcze pytania, w jaki 
sposób zakończenia nerwu zostają pobudza
ne. Pytanie to jest dotychczas nierozwiąza- 
nem i dlatego tu  ograniczamy się tylko na 
podaniu poglądów poważniejszych badaczów.

Jan  M uller przyj mował, że cząsteczki sub- 
stancyi rozpuszczają się pierwotnie w tkance 
śluzowej i działają następnie jako roztwory. 
Teorya ta  posiada tę  zaletę, że pozwala 
łatwo objaśnić działanie zapachów na organy 
węchu ryb i płazów. Badania Zuckerkandla

dowiodły jednak, że zwierzęta te posiadają 
nadzwyczaj słabo rozwinięte organy powo
nienia i że organ ten jest bardziej wrażliwym 
na dotyk, aniżeli na zapach.

Zwolennicy teoryi roztworów: Tortual,
W eber, Yalentin, Frohlich starali się do
wieść słuszności swoich poglądów doświad
czalnie. Doświadczenia ich nie są jednak 
przekonywającemi. Ostatniemi czasy bada
nia te powtórzył E. Aronsohn pod kierun- 

- kiem Kroneckera, używając roztworów sub- 
stancyj pachnących w fizyologicznym roztwo
rze soli. Badania te wykazały, że napeł
niwszy jam ę nosa 0,05—0 ,l% -°wym roztwo
rem olejku goździkowego, 0,5— l°/0-owym 
roztworem kamfory i t. d., otrzymamy zu
pełnie dokładnie odróżniane wrażenie. Zwaar- 
demaker dowodzi jednak, że rezultaty te nie 
popierają wcale teoryi roztworowej, ponieważ 
niepodobna napełnić jamy nosowej cieczą 
w taki sposób, żeby ta  zapełniła wszystkie 
kanały. W obec tego więc, możliwem a na- 
w^t prawdopodobnem jest, że substancye 
działały w stanie lotnym.

(Dok- nast.).

D-r W. Heinrich.

Z Riviery. ’’
V I.

Ogród w La Mortola. Akacye, eukalipty, 
drzewa cytrynowe i pomarańczowe.

Będąc w Mentonie lub Bordigherze, nie 
należy opuszczać wycieczki do L a  M ortola, 
do ogrodu p. Tomasza Hanbury.

W stęp do ogrodu dozwolony je s t w ponie
działki i piątki popołudniu za opłatą jednego 
franka. Zbierane z opłat pieniądze oddawa
ne są na szpital w Yentimiglia, Chcącym 
prowadzić głębsze studya w ogrodzie właści
ciel udziela pozwolenia w każdym czasie.

*) Porówn. Wszechświat z r. z., atr. 721, 
i 762, 788.
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Ogród w L a  M ortola należał niegdyś do 
rodziny Orengo z Ventimiglia, stąd  piękna 
willa w ogrodzie, zamieszkana przez p. H an 
bury, nosi do dziś dnia nazwę pałacu Orengo.

W  r. 1866, kiedy p. H anbury objął w po
siadanie ogród, był to nędzny gaj oliwny. 
Ludwik W in ter zamienił ten gaj na czaro
dziejski ogród, zachwycający zwiedzających 
gości. Ogród zajmuje przestrzeń około 40 
hektarów i spada ku morzu od sztucznej' 
drogi, przechodzącej przez wieś L a  M artola 
na wzniesieniu 100 m.

Posiadłość p. H anbury styka się z głębo
kim wąwozem, wymytym w wapieniu numuli- 
towym, zasłaniającym  od wiatrów; skutkiem 
tego trudno nawet n a  R m erze  znaleźć rów
nie bujną roślinność, ja k  w ogrodzie p. H an 
bury.

Coprawda trzeba było urządzić sztuczne 
nawadnianie, żeby zabezpieczyć rośliny od 
szkodliwego wpływu letniej posuchy. W  L a 
M ortola około 200 dni w roku bywa zupełnie 
pogodnych, a  nawet w zimowem półroczu 
trafia się zaledwie 40 dni dżdżystych.

Nie czuję się na siłach do opisania tu taj 
wszystkich roślin, zawartych w ogrodzie L a 
M ortola. Mogę tylko wspomnieć o ich bo
gactwie.

Zwiedzanie ogrodu je s t z tego względu 
korzystne, że każda roślina zaopatrzona jes t 
w tabliczkę ze swoją nazwą, ze skróconem 
nazwiskiem uczonego, który ją  pierwszy opi
sał, z nazwą ojczyzny i rodziny. Każdy 
zwiedzający może się dowiedzieć nazwy rośli
ny, której piękność lub zapach zwróciły jego 
uwagę, a o k tó rą się może napróżno dowia
dywał w innych ogrodach R m ery . P. H an 
bury sta ra  się nadać swemu ogrodowi zna
czenie naukowe i poszukuje do niego nowych 
roślin, ważnych dla przemysłu, ciekawych, 
lub posiadających własności lecznicze.

Ogrodnik niemiecki, p. Gustaw Orone- 
meyer, ułożył przed p aru  laty naukowy spis 
wszystkich roślin ogrodu. Spis ten obejmu
je  przeszło 3600 gatunków.

Rozesłano go do wszystkich zakładów bo
tanicznych na świecie, zachęcając do korzys
tania ze skarbów ogrodu w celach nau
kowych.

Corocznie zbierają w ogrodzie nasiona 
i owoce dla instytucyj naukowych,

P . H anbury wznosi jednocześnie porządny 
budynek szkolny w L a M ortola, niedawno 
zaś zbudował piękny instytut botaniczny 
w Genui, ażeby go oddać tamtejszemu uni- 
wersytowi; można więc śmiało twierdzić, że 
używa swych bogactw w sposób szlachetny 
i godny naśladowania.

Gorliwy opiekun ogrodu, G. Cronemeyer, 
niedawno um arł; z pociechą jednak spostrze
gamy, źe następca jego, również niemiec, p. 
D inter, wstępuje w ślady swego poprzednika 
z podobnym zapałem.

Ogród L a  M ortola właśnie na wiosnę znaj
duje się w stanie najwspanialszego rozkwitu. 
Szczególniej przyozdabiają go w tej porze 
akacye. Znajdujemy przeszło 90 gatunków 
rodzaju Acacia, hodowanych w L a  M ortola, 
od delikatnie pierzastych, czułkowatych, któ
rych liście odczuwają każdy powiew wietrzy
ka, aż do groźnych, kolczastych, które do
statecznie charakteryzują nazwy: „uzbrojo
n a” (arm ata), „szorstka” i „okropna” (hor- 
r id a”).

N iektóre akacye są tak  obficie pokryte 
źółtemi kwiatami, że liście prawie zupełnie 
nikną pod niemi; większość wydaje przyjemny 
zapach.

Nazwy „miła”, „przyjemna” (suaveolens) 
odznaczają jeszcze niektóre gatunki.

Pierwsze miejsce pod względem zapachu 
należy się akacyi amerykańskiej, zwrotniko
wej, Acacia Farnesiana, k tóra przez całą zi
mę kwitnie, a pachnie fiołkami.

Główki kwiatowe Acacia Parnesiana uży
wają w Grasse i Cannes do wyrobu pachnideł 
pod nazwą „fleurs de cassie”.

Drzewo to oddawna znane w Europie po
łudniowej otrzymało stąd nazwę Parnesiana, 
ż e j e  naprzód zaczęto hodować w Rzymie 
w ogrodzie Parnese.

Acacia lub Albizzia Julibrissin, spotykana 
i w innych okolicach Riviery, odznacza się 
błękitnawą zielonością swoich delikatnych, 
podwójnie pierzastych liści. Je s tto  duże 
drzewo, przypominające wyglądem czułki. 
Jasno-fiołkowe jego kwiaty, zebrane w głów
ki, rozwijają się dopiero w lipcu.

Acacia Julibrissin pochodzi z południo
wych brzegów morza Kaspijskiego, a jej na
zwa gatunkowa znaczy po arabsku: kwiat 
jedwabny,
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Południowo-afrykańska Acacia horrida do
starcza gumy średniej dobroci, znanej pod 
nazwą Capgummi.

Najdelikatniejszą gumę arabską wydziela 
kora A cacia Senegal, rosnącej w Senegambii 
i Kordofanie, podobnie jak  u nas kora wiśni 
wydziela gumę wiśniową.

Prócz Acacia Fam esiana delikatnym za
pachem odznacza się żółto kwitnący krzew 
P teronia incana, pochodzący z Przylądku 
Dobrej nadziei.

Należy on do tej samej grupy złożonych, 
co nasze astry i wydaje, możnaby powiedzieć, 
wyidealizowaną woń brzoskwiń.

Innym krzewem, pochodzącym z Ziemi 
Przylądkowej, którego wszystkie części za
równo pachną, jest Diosma fragrans.

Nie napróźno nosi nazwę Diosma, t. j . bos
ki zapach, również jak  i pokrewne jej rośliny ( 
hodowane w cieplarniach jako zieleń do bu
kietów.

A zara  microphylla, roślinka chilejska 
o drobnych żółtych kwiatach pachnących 
wanilią, nosi w ojczyznie nazwę ,.Aromo”.

Gatunek zielony szałwii, Salvia albocoe- 
rulea, pachnie jak  delikatne owoce stołowe.

Liście rozmaitych pelargonij, jak  Pelargo- 
nium roseum i P. odoratissimum, wydają 
silny zapach róż.

Małe, białe kwiaty Pittosporum  Tobira 
odurzają w wielu miejscach ogrodu swym 
zapachem, Te wonne kwiatki pokrywają 
drzewiasty, wiecznie zielony krzew, podobny 
z postaci do kaliny włoskiej (Viburnum Ti- 
nus) naszych cieplarni.

Pewien gatunek posiada kwiaty prawie 
czarne, sprawiające dziwne wrażenie swym 
widokiem.

Jeden z gatunków janowca, Genista, a mia
nowicie rosnący na zachodnim brzegu morza 
Śródziemnego, Genista monosperma, należy 
do najładniejszych roślin wiosennych na Ri- 
vierze. B iałe kwiatki tej rośliny, od których 
zdała bielą się całe spuszczone gałęzie, pach
ną jak  nasz groszek pachnący.

Pomimo ogólnego bogactwa kwiatów zwra
ca na siebie uwagę ta  roślina, zasługująca 
na nazwę deszczu kwiatowego.

Dziwnym trafem  do tego samego rodzaju, 
co delikatna Genista monosperma, należy 
Genista acanthoclada, kolczasty krzew, ros- | 
nący na górach Grecyi, który uważano za

roślinę z T artaru . Znany pod nazwą Aspa- 
lathus od wyspy A spalathe na brzegu Licyi, 

j  miał, według podania, dostarczać do świata 
podziemnego rózeg na grzeszników.

Szczególne wrażenie na zwiedzających 
sprawiają rzewnie, Gasuarinae, których duże 
okazy stoją zaraz pod schodami przy wejściu. 
Nazwa Casuarina poszła od ich cienkich sza- 
ro-zielonych gałązek, zwieszających się na- 
kształt piór w ogonie kazuara. Rzewnie 
(Gasuarinae) liści nie mają, a czynność od
żywiania drzewa, spełniana przez liście, przy
pada zielonym gałęziom, które zawierają 
zielony barwnik, chlorofil, potrzebny do prze
rabiania czyli przyswajania pożywienia. K a- 
zuaryny tworzą w Australii całe lasy o b a r
dzo dziwnym wyglądzie.

J a k  wiele innych drzew australskich dają 
one bardzo mało cieniu.

Kwiaty kazuaryn są tak drobne i niepozor
ne, że tylko wprawne oko zdoła je odróżnić 
na gałęziach.

Drewno odznacza się twardością i cięża
rem i służy krajowcom do wyrobu maczug.

Inne drzewo australskie, rozdręb, Euca- 
| lyptus,który w ostatnich dziesiątkach la t nie- 
i  zwykle szybko rozpowszechnił się naRivierze,
| spotykamy w ogrodzie L a M ortola w 24 ga

tunkach. Każdy, kto choć raz był we W ło 
szech, musi znać eukalipty, a przynajmniej 
najpospolitszy ich gatunek, Eucalyptus glo- 
bulus.

Eucalyptus daje także stosunkowo niewiele 
cieniu, gdyż liście jego, jakkowiek spore, wi
szą na gałęziach prostopadle i nie mogą za
trzymać promieni słońca, choć nawet gęsto 
rosną.

Najlżejszy podmuch wiatru porusza liście, 
a stąd pod eukaliptami panuje zawsze 
osobliwy drżący półcień, który dopiero w la 
sach eukaliptowych daje się w zupełności 
odczuć.

Eukalipty należą do olbrzymów świata 
roślinnego, do drzew, które wogóle dosięgają 
najznaczniejszych rozmiarów.

W  A ustralii zmierzono pnie Eucalyptus 
[ amygdalina, dochodzące 156 m  wysokości, 

a więc równe wieżom katedry kolońskiej, 
a wyższe od piramidy Cheopsa o 5, od 
kościoła św. P io tra  w Rzymie przeszło 20 m.

I  na R m erze eukalipty rosną szybko 
i przewyższają znacznie swoje otoczenie, choć
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zostały ̂ zasadzone przeważnie w końcu roku 
1860. W  ogrodzie L a  M ortola siedmioletni 
Eucalyptus globulus dosięgnął wysokości 
90 m, a obwodu 1 */a m. Ż adne z drzew zna
nych w Europie nie dokazało niczego podob
nego. Mimo szybkiego wzrostu drewno euka- 
liptów odznacza się wielką twardością.

W wielu miejscach zasadzono eukalipty, 
przypisując ich wyziewom moc uzdrawiającą.

W  rzeczywistości niewielka ilość olejków 
eterycznych, wydzielana przez ekaliptusy, 
działa bardzo nieznacznie jako  środek de
zynfekcyjny.

Z drugiej strony rosną szybko na gruncie 
bagnistym, z liści ich zawsze zielonych, zimą 
i latem  paru je  woda, a przez to przyczyniają 
się do osuszania błot.

Nadzieja, że wyciąg z kory i liści eukalipto- 
wych zastąpi chininę, okazała się nieuzasad
nioną. Jakkolwiek wyciągi podobne działają 
przeciwfebrycznie i od niepamiętnych czasów 
używane są przaz krajowców na lekarstwo 
od malaryi, stoją jednak  znacznie niżej od 
chininy.

W kwietniu starsze eukalipty na Rivie- 
rze pokrywają się dużemi, białem i kwiatami, 
w których zw racają uwagę nadzwyczaj licz
ne, cienkie i długie pręciki. Znaw ca poznaje 
po kwiatach, że roślina ta  należy do roślin 
mirtowatych.

Właściwością kwiatów eukaliptowych je s t 
okrągła pokrywka, podobna do zielonej cza
peczki z białemi obrączkami, k tó ra  odpada
jąc  otwiera pączek kwiatowy. N a wiosnę 
pod drzewami leży mnóstwo tych czapeczek. 
Zdeptane wydają przenikliwy zapach. P rz e 
mysł dzisiejszy użytkuje i pokrywki kwiato
we; robią z nich mianowicie krzyże i ró
żańce.

Młode eukalipty znane są i u nas z ciep
larni, różnią się wyglądem zupełnie od s ta r
szych. Zaledwie można uwierzyć, ż ę t o  jed 
no i to samo drzewo. Liście są szerokie, 
tępe, obejmują łodygę, rosną poziomo, do
piero na starszych gałązkach występują na 
ich miejscu liście,wązkie, ostro zakończone, 
wyrastające "prostopadle na długich ogon
kach. Jednocześnie zmienia się ich budowa 
wewnętrzna. Z początku dwie powierzchnie 
są różne, później s ta ją  się jednakowe, ponie
waż na wiszących pionowo liściach obie są 
jednakowo oświetlone i potrzebują jednako-
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wej budowy dla spełniania jednakowej czyn
ności. Podobne urządzenia spotykamy u wie
lu innych roślin nowoholandzkich, gdyż one 
charakteryzują tam tejszą florę.

Eucalyptus globulus, hodowany głównie 
we Włoszech, nie jest najwytrzymalszym ga
tunkiem tych roślin i w zimie 1890/91 
ucierpiał bardzo na otwartych miejscach Ri- 
viery. Niektóre inne gatunki znoszą lepiej 
mrozy, a Eucalyptus Gunnii udaje się nawet 
w W ittingham  pod Edynburgiem.

B.iviera zachodnia (di Ponente) zawdzięcza 
swój łagodny klimat ścianie Alp morskich, 
zatrzymującej w iatry północne. Ta sama 
ściana ochronna pozwala tu  prowadzić z po
wodzeniem uprawę agrumi. W  licznych 
miejscowościach między Nizzą i Sawoną 
agrumi udają się równie dobrze jak  pod N ea
polem, gdy tymczasem można przejechać ca 
łe górne i środkowe W łochy, niespotykając 
ich wcale. Nazwa „A grum i” obejmuje przed
stawicieli rodzaju Oitrus.

Spis roślin z L a M ortola mieści przeszło 
20 gatunków lub form tego rodzaju. N a 
niewielkiej przestrzeni w ogrodzie L a  M orto
la spotykamy prawie wszystkie Agrum i, ho
dowane we Włoszech.

Cytryny i pomarańcze tak  się zrosły z zie
mią włoską, że w wyobraźni ludów północ
nych obrazy włoskie zdają się przesiąknięte 
wonią cytryn i blaskiem złotych pomarańcz. 
N ajbardziej przyczyniła się do takiego wyo
brażenia pieśń Mignony, będąca wyrazem 
tęsknoty mieszkańca północy za południowe- 
mi brzegemi.

Jakkolwiek agrumi są nieodłącznemu ozdo
bami krajobrazów włoskich, dostały się one 
do W łoch stosunkowo późno i ograniczyły 
się do niektórych ściśle oznaczonych ich czę
ści. Ojczyzną cytryn i pomarańcz jest głę
boka południowo-wschodnia Azya: Indye
wschodnie i południowe Chiny; przez Wschód 
dopiero przeszły do Europy.

Ze starego „T raite du C itru s” Gallesia, 
z dzieła W iktora H ehna „O roślinach upraw 
nych i zwierzętach domowych”, Alfonsa de 
Candollea „Pochodzenia roślin upraw nych”, 
wreszcie z „Farmakognozyi” Fliickigera, nie- 
mówiąc o dawniejszych źródłach, dowiaduje
my się, że pierwotnie w starożytności nazy
wano „C itrum ” drzewo żywiczlin, Callitris 
quadrivalvis. R,oślina ta  z północnej Afryki,
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należąca do roślin szyszkowych, Coniferae, 
rośnie także doskonale w ogrodzie p. H an 
bury. Drewno jej daje żywicę, sandarakę, 
k tóra krzepnąc, pokrywa białemi łzami korę 
na pniu i wypływa z rany po ściętej gałęzi. 
Drewno Gallitris quadrivalvis, ładnie słojo- 
wane, pachnące, było bardzo cenione przez 
Ezymian (drzewo cytrowe), którzy wyrabiali 
z niego skrzynie, chroniące od moli szaty 
wełniane. Później, gdy poznali cytrynę 
i przekonali się o podobnej własności jej 
drzewa, przenieśli na nią nazwę citrum.

Do G-recyi dostała się pierwsza wiadomość 
o drzewie dającem „mala c itria” w czasie 
wypraw A leksandra Wielkiego, które otwo
rzyły wschód i okolice zwrotnikowe dla cywi
li zacy i greckiej.

Przyniosły one krajom  klasycznym takie 
mnóstwo nowych poglądów na przyrodę, jak  
później odkrycie Ameryki zwrotnikowej. 
O drzewie cytrynowem mówiono, źe jestto 
cudowna roślina krain perskich i medyjskich, 
obwieszona złotemi owocami, które nietylko 
działają na mole, ale są także bardzo sku
teczne przeciw truciznom. Z  dzieła uczonego 
Athenaeosa, urodzonego w N aukratis w E gip
cie i zmarłego w r. 228 po nar. J .  Chr., do
wiadujemy się o istniejącym przesądzie, źe 
kto zakosztuje soku cytryn może się nie lę
kać ukąszenia jadowitych wężów.

Dzieło Ateneosa, cenne i ciekawe z powodu 
swych cytat, maluje ucztę wydaną dla uczo
nych, poetów i artystów przez rzymskiego h u ' 
lakę i beletrystę. Z każdą podawaną p o tra 
wą łączy się odpowiednia rozmowa. Pewien 
Demokritos opowiada, źe przyjaciel jego> 
wielkorządca Egiptu, mówił mu o dwu prze
stępcach, skazanych na śmierć od jadowitych 
wężów, którzy uniknęli niebezpieczeństwa 
zjadłszy po jednej cytrynie. Wielkorządca 
powtórzył doświadczenie z temi samemi prze
stępcami i kazał dać cytrynę tylko jednemu. 
Ten tylko ocalał, towarzysz zaś jego um arł 
wkrótce po ukąszeniu. Opowiadający pole
ca jako najlepszy środek przeciw zatruciu 
cytrynę rozgotowaną w miodzie. Należy 
wczesnym rankiem  zjeść trochę tego środka 
a cały dzień można być bezpiecznym od tru 
cizny.

N a dnie tego przesądnego mniemania znaj
duje się przecież okruszyna prawdy. W  rze
czywistości cytryna odznacza się silnem dzia
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łaniem przeciwgnilnem, które i dziś jest ce
nione. W  starożytności już zauważono, że 
sok cytrynowy poprawia oddech. W  tych 
odległych czasach używanię cytryn nie mogło 
być przyjemne, gdyż były to raczej cedraty, 
które nam tylko w konfiturze smakują. Te 
cedraty i dziś jeszcze Włosi nazywają „Ce
dro”. Nie m ają one soczystego mięsa, skła
dają się prawie wyłącznie ze skóry, która 
ugotowana w cukrze stanowi cytronat.

Cedraty są podobne zresztą do cytryn, tyl
ko często większe od nich. K szta łt cedra- 
tów zmienia się bardzo, a  że wiele zmian 
ustaliło się przez uszlachetnianie, możemy 
spotkać, obok silnie wydłużonych, prawie ku
liste owoce. Z  tego powodu w tych jeszcze 
formach odróżniają oddzielne gatunki, po
nieważ wogóle trudno jest odróżnić gatunki 
od podgatunków rodzaju Citrus. Okrągławy 
owoc, odznaczający się delikatnym zapachem 
i bardzo chropowatą skórą, należący także 
do cedratów, nosi nazwę jab łka  Adama lub 
rajskiego. Żydzi poczytują go za owoc 
drzewa wiadomości dobrego i złego i uży
wają podczas święta szałasów. N ajbar
dziej poszukiwane są na to święto owoce 
z Korsyki, Korfu, M arokko i Palestyny, któ
re przy przepisanym kształcie dochodzą cen 
bardzo wysokich. Drzewa cedratowe były 
bardzo modne w Rzymie, zasadzone w kub
łach zdobiły sale kolumnowe po willach 
i ogrody. Od wieku trzeciego opisują je już 
jako udające się w gruncie. Dziś jeszcze 
cedraty bardzo są rozpowszechnione we W ło- 

j szech i odznaczają się od innych agrumi 
I ciągłem kwitnięciem i owocowaniem

Drzewo dostarczające cytryn, które właści
wie powinnibyśmy i my nazywać liinonami, 
przeniesione zostało w w. X  przez arabów 
naprzód do Hiszpanii, potem do Sycylii. N a 
brzeg Liguryi dostało się dopiero przy końcu 
w. X I  z krzyżowcami z Syryi i Palestyny.

W raz z drzewami cytrynowemi przybyły 
na K,ivierę pampelmusy, C itrus decumana, 
i pomarańcze o gorzkich owocach. Przez 
długi czas w Liguryi hodowano najwięcej 
agrumi.

Znaczny postęp zrobiła ta  hodowla w wie
ku X IV , kiedy wzrosły wym agania przyjem
ności życia i rozszerzyła się wtedy po W ło
szech jednocześnie z rozpowszechnieniem 
li monady, której przyrządzania nauczono się
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od Wschodu. Pod rządam i kardynała Ma- 
zariniego ukazują się w Paryżu pierwsi „limo- 
nadiers”, którzy wkrótce odgrywać zaczęli tę 
samą rolę, co dzisiejsi „cafetiers” . Cytryna 
odznaczająca się, podobnie jak  cedraty, w łas
nościami przeciwgnilnemi, daw ała nietylko 
orzeźwiający napój, ale i środek leczniczy. 
W  zielnikach (dziełach) Tabaernem ontanusa 
„der A rtzney Doctoris und C hur-Furstlicher 
Pfaltz Medici zu Neuwhausen”, z drugiej po
łowy w. X V I, czytamy, że sok cytrynowy 
nietylko działa dobrze i silnie przeciw we
wnętrznemu gniciu i truciznom, ale także 
przeciw wszelkiemu smutkowi i melancholii 
Skóra chroni od jadu , dlatego należy ją  trzy 
mać w ustach podczas zarazy i robić z nieJ 
kadzidło.

Jeszcze dziś sok cytrynowy uchodzi za je 
den z najskuteczniejszych środków na szkor
bu t oraz gnicie dziąseł i jam y ustnej, trapią- j 
ce szczególniej żeglarzy. M arynarka angiel- ) 
ska, a za jej przykładem  i inne, zaopatru ją j  

okręty w szczelnie zamknięte butelki z sokiem 
cytrynowym.

Starałem  się dojść, skąd pochodzi do dziś 
jeszcze istniejący, a dawniej powszechny p ra
wie zwyczaj trzym ania przy pogrzebach cy
tryny w ręce, przez niosących ciało.

Początkowo wywołały ten zwyczaj własno
ści przeciwgnilne cytryny i jej silny zapach. 
Później cytryna przy pogrzebach otrzym ała 
symboliczne znaczenie.

Wogóle w rozmaitych okolicznościach uży
wa się cytryny jako  symbolu.

J .  B. F riedrich  w swem dziele „Symbolika 
mitologii natu ry” (Die Symbolik, der Mytho- 
logie der N a tu r) powiada: „A rom at i włas
ności ożywiające i orzeźwiające cytryny, 
uczyniły j ą  wyobrażeniem życia i obrony 
przeciw jego wrogom. S tąd, według staro
dawnych wierzeń, cytryna broni od czarów, 
dlatego wdowa indyjska idąc na stos trzym a 
w ręce cytrynę, jako  symbol przyszłego prze
bywania z mężem; stąd  powstał zwyczaj, że 
przy pogrzebach okryci żałobą po zmarłym 
niosą cytryny, oznaczające przyszłe jego ży
cie; stąd  wreszcie dziecko przystępujące do 
pierwszej K om unii trzym a cytrynę, gdyż 
przy tym akcie rozpoczyna nowe życie przez 
odnowienie związku z Bogiem” .

Cytryna olbrzymia, zwana pampelmusem 
(Citrus decumana), odznacza się wielkiemi

rozmiarami owoców. M ają one smak słod- 
kawo kwaśny, a jedzą je  z cukrem i winem. 
Oddzielne owoce przy sprzyjających okolicz
nościach mogą ważyć do 6 k.

(C. d. nast.).

Edward Strasburger.

Tłum. Z. S.

O C H L E B I E .
Rzecz odczytana na posiedzeniu Sekcyi 

chemicznej.

(Dokończenie).

Z licznych analiz zboża, dokonanych przez 
Pagnoula, a przedstawionych jako tablice 
w książce „O chlebie”, zauważyć możemy, że 
ilość azotu i kwasu fosfornego w ścisłym są 
z sobą związku; w zbożach, najbogatszych 
w azot, spotykamy największą ilość fosforu 
i odwrotnie; liczby te nie mogą być nieomyl
nie zgodne, a różnice zależą od rodzaju 
gruntu i nawozu, a więc od pożywienia komó
rek roślinnych, lub też od warunków klim a
tycznych; mimo jednak tych wyjątków, na
turalne prawo o zależności fosforu i azotu 
w komórkach nie jes t bynajmniej zachwiane.

M ąka je s t stosunkowo uboga w azot—za
wiera go niewięcej nad 2% , otręby zaś 3% , 
prócz tego znajdujemy w nich 3—4 %  tłusz
czów, 5—6%  s°h mineralnych, między które- 
mi najważniejsze miejsce zajm ują fosforany; 
te względy skłoniły autorów do poświęcenia 
obszernego rozdziału dyskusyi nad pożytkami 
otrębów w chlebie. Aime G irard  poddał się 
osobiście doświadczeniom chcąc kwestyą owę 
wyjaśnić: dodawał do swej straw y dokładnie 
zważoną ilość otrębów przez pięć dni; prze
konał się wówczas na mocy odpowiednich 
analiz, że substancye azotowe asy miłują się 
bardzo nieznacznie, gdyż przyswoiła się 
Yiooo część całkowitej ich wagi, mineralne 
zaś składniki zostały rozpuszczone podczas 
trawienia w ilości 3/ 4; jeżeli istotnie sole mi
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neralne w ilości tak  znacznej przechodzą na 
korzyść organizmu, wówczas teorya, m ająca 
dziś niewielu jeszcze zwolenników, a opiera
jąc się na wypiekaniu pieczywa z całkowitego 
ziarna, teorya ta, znalazłaby poważne opar
cie. Skład otrębów dowodzi, że przyczynićby 
się znacznie mogły do zwiększenia pożywno- 
ści chleba:

mączka, dekstryna, cukier . 51%
włóknik roślinny........................... 14,9
t ł u s z c z e .........................................3,6
sole (przeważnie fosforany

wapnia i magnezu) . . .  5,7
d rz e w n ik .........................................9,7
w o d a .............................................13,9

Otręby stanowią zatem doskonały produkt 
pokarmowy. „Gdyby kto ogłosił—powiada 
M uller—że Francya wzbogaciła się raptow
nie o kilka milionów hektolitrów nadzwyczaj 
pożywnego produktu, nieponosząc przytem 
żadnych kosztów, niezabierając polom anj 
jednej piędzi ziemi, gdyby dodano, że pro
dukt ów jest bogatszy we włóknik roślinny 
niż zboże, że zawiera dwa razy więcej tłusz
czów i z wyjątkiem 10%  drzewnika, przed
stawia związki łatwo dające się przy swa 
jać—niktby opowieści tej nie uwierzył, bio. 
rąc ją  za bajkę z tysiąca i jednej nocy.
A  jednak substancya ta  istnieje, zaw arta je s t 
w zbożu, skąd wyrzucają ją , używając do 
tego kosztownych mechanizmów; chcąc po- | 
zbyć się niewielkiej stosunkowo ilości drzew
nika, pozbawiają mąkę znacznej ^części 
azotu, tłuszczów, mączki, soli i ciał arom a' 
tycznych, choć drzewnik w większej ilości 
znajduje się w jarzynach, które ciągle spoży. 
wamy, niż w zbożu”. Chcąc połączyć hygie- 
nę z ekonomią, należy, według zdania pp. 
Galippea i Barrego, mleć całkowite ziarna 
na jednolitą mąkę. W  pierwszych okresach 
cywilizacyi otręby były prawdopodobnie uży
wane razem z mąką; rozdzielając dwa te 
produkty, postąpiono wbrew dążeniom przy
rodniczym, a d-r W arrenn  dowodzi, że roz
powszechnienie po wielkich miastach częs
tych chorób żołądka jes t wynikiem nadmier
nego użycia chleba białego: czarny chleb J  

pobudza funkcye żołądkowe.
Chcąc spożytkować otręby, proponowano, ■ 

zamiast zwyczajnej wody używać do rozra- j 

biania ciasta płynu, otrzymanego po wygoto

waniu otrębów w wodzie; płyn ów zawiera 
sporą ilość fosforanów, a chleb jest daleko 
zdrowszy i posilniejszy.

Dujardin-Beaum etz przedstawił akademii 
francuskiej w roku 1889 nowy produkt spo
żywczy, nazwany przez niego fromentyną, 
którą przyrządził z kiełków pszenicy, po
zbawionych tłuszczów i sproszkowanych. 
Skład fromentyny jes t następujący:

drzewnika . . . .  12,63% 
glikogenu . . . .  29,08 
ciał białkowych . . 51,31
soli mineralnych . . 6,08

M ąka ta  przedstawia wielką wartość po
żywną; proszek z roślin strąkowych, suche 
mleko, m ąka z mlekiem nie mogą z nią pod 
tym względem rywalizować. Jestto  związek 
tak  posilny, że znaleźć może szerokie zasto
sowanie w medycynie, jako lekarstwo wzmac
niające siły rekonwalescentów i chorowitych 
dzieci. Pp. Galippe i B arre radzą jednak 
nie fabrykować oddzielnie tej substancyi, ale 
przeciwnie, dziś odrzucaną z otrębami pod
czas fabrykacyi mąki, zostawiać w ziarnach, 
aby stanowić mogła część składową mąki. 
M ąka, wzbogacona w taki sposób przez o trę
by i zarodki zawarte w ziarnach, stałaby się 
prawdziwie doskonałem pożywieniem, waż- 
nem dla tych klas szczególnie, które z niej 
czerpią całkowity zasób sił i zdrowia.

Grecy i rzymianie karmili swe wojsko chle- 
i bem wyrabianym z mąki nadzwyczajnie g ru 

bej, nieoczyszczonej wcale z otrębów; zwy
czaj ten przechował się w wojsku nieledwie 
do naszych czasów. W  roku 1727 przedsta
wiono rządowi francuskiemu projekt lekkie
go oczyszczania przez pytlowanie mąki żoł
nierskiej, ale próby nie dały pomyślnych re 
zultatów i dopiero w zeszłym roku Viel 
i M artin zobowiązali się względem ministe- 
ryum wojny do przyrządzania chleba żołnier
skiego, któryby się dał przechowywać przez 
dwa tygodnie, niezmieniając swego składu 
nawet podczas upałów letnich; sekret ich 
polegał na długiem bardzo wyrabianiu ciasta 
a pieczywo w taki sposób otrzymane nie 
czerstwiało i nie traciło bynajmniej przyjem 
nego swego smaku. „K to chce mieć wojsko, 
musi przedewszystkiem pomyśleć o jego żo
łądku”—powiedział F ryderyk Wielki; kady 
żołnierz musi spożyć dziennie odpowiednią
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ilość azotu i węgla, aby podtrzymać swe siły. 
D la człowieka dorosłego, ważącego 62 kg, 
normalna ilość azotu, niezbędna dla zaspo
kojenia potrzeb organizmu, sięga 27 g, węgla 
zaś 310 g. Liczby te zwiększają się lub 
zmniejszają, zależąc od ilości pracy, wykona
nej przez człowieka. D elagarde powiada, źe 
chleb, otrzymany z całkowitej mąki, zawiera 
najodpowiedniejsze stosunki azotu, węgla 
i tłuszczów, potrzebnych do odnawiania s tra t 
poniesionych przez organizm; mając chleb 
taki za jedyną strawę, robotnik może utrzy
mać się przy siłach jaknajdłużej. W yjątko
wo tylko pokarm je s t jednostajnym , a żoł
nierz i robotnik w krajach ucywilizowanych 
nie poprzestaje na samym jedynie chlebie.

Żołnierz pruski spożywa naj-
więcej chleba, gdyż dziennie . 1 kg

żołnierz francuski . . . 0,750 g
belgijski . . 0,775 ’

„ hiszpański . . . 0,670
„ bawarski . . . 0,900

robotnik angielski . . . 0,750
m arynarz francuski . 0,750
rolnik przy oraniu . . . 0,875

Co do poźywności chleb czarny francuski 
stoi najwyżej, gdyż je s t najbogatszy w azot, 
pruski zaś najmniej zawiera tego ważnego 
pierwiastku.

Chleb dla żołnierzy w P a 
ryżu zawiera . . . . .  2 ,26%  azotu

w Belgii . . . 2,08
w Hiszpanii . . 1,57
w Bawaryi . . 1,32
w Prusach . . 1,12

Chleb żytni znajduje we F rancy i bardzo 
m ałe zastosowanie; w Niemczech, Belgii, 
Holandyi i Szwajcaryi karm ią nim konie, 
na północy wreszcie j est on zwykłym stoło
wym chlebem nawet śród ludzi zamożnych, 
chociaż chleb ten jes t ciężki, wilgotny i zu
pełnie razowy. Galippe i B arre  twierdzą, że 
chleb owsiany jes t już daleko zdrowszy i po
żywniejszy; w dawnych bardzo czasach—po
wiadają— człowiek żywił się owsem i cieszył 
się olbrzymim zapasem  sił; dawni Gallowie 
i Germanowie znali dobrze owies, gdyż zupa, 
otrzym ana z wygotowanego owsa stanowiła 
podstawę ich pożywienia, a dziś w Szkocyi, 
rlandyi, w B retan ii przechował się jeszcze

zwyczaj wyrabiania chleba owsianego i owsia- 
| nej kaszy. Yogel twierdzi, że owies zawiera 

66°/0 mączki i 34%  otrębów, m ąka ta  odzna
cza się niewielką ilością zawartych w niej 
substancyj białkowych (4,30% ) i tłustym  
olejem, żółtozielonej barwy w ilości 2% , 
który nadaje chlebom owsianym nieprzyjem- 

| ny smak, a także utrudnia mielenie mąki 
| i wypiek ciasta. Autorowie przypuszczają, 

że olej ów, jest niezmiernie pożywny i stano- 
wi główną wartość pieczywa, przytem ciał 
mineralnych jes t więcej w owsie niż w innych 
zbożach:

Żyto zawiera ciał mine-
j r a ln y c h .......................................2,60%

jęczmień . . . 3,10
r y ż ...................... 0,90
kukurydza . . 1,25
owies . . . .  3,25

Rozbiory, dokonane przez Bousingaulta, 
wskazują, że owies jest niezmiernie bogaty 
w żelazo:

biały chleb zawiera 0,0048%  żelaza 
mleko krowie . . 0,0018
kukurydza . . . 0,0036
mięso wołowe . . 0,0048
soczewi ca. . . .  0,0084 
o w ie s .......................0,131

Ju ż  w X V H I wieku Lemery pisał o ko
rzyściach, któreby osięgnięto, wprowadzając 
owies w formie pieczywa do codziennej żyw
ności, lecz słowa jego przeszły bezskutecznie 
niezwróciwszy na siebie należytej uwagi i do 
piero badania Payena w tym przedmiocie wy
wołały żywsze zainteresowanie. W edług 
tego autora, owies w odpowiedni sposób 
przyrządzony, czy jako pieczywo, czy też 
w postaci kaszy lub kleju, powinien być nie- 
tylko podstawowem pożywieniem w ubogich 
krajach północy, ale szerokie mógłby znaleźć 
zastosowanie w szpitalach; w odżywianiu 
słabowitych małych dzieci system ten został 
już wielokrotnie wypróbowany w szpitalach 
paryskich i dał świetne rezultaty.

D la chorych pieczywo przerabiane być 
może w sposób bardzo rozmaity: cierpiący 
na chorobę cukrową z pożytkiem spożywają 
chleb, zawierający jaknajwięcej białka roś
linnego a jaknaj mniej mączki; przerabiają 
też chleb z żelazem, z jodkiem potasu, azota
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nem sodu, z wodą, morską, wreszcie, z mię
sem, krwią i mlekiem. Kilkadziesiąt już lat 
temu probowano w Anglii wyrabiać bisz- 
lcokty, składające się z mąki pszennej i mięsa 
użytego w postaci bulionu. W Berlinie wy
piekają t. zw. Fleischextract-Brod, miesza
jąc  mąkę z wyciągiem mięsnym Liebiga, 
chleb ten jednak, zapożyczając swe własności 
pożywne od ekstraktu, nie może sprzyjać 
wzmocnieniu się organizmu, gdyż ekstrakt 
ów jest dziś uznany za mało pożywny. Ż o ł
nierzom niemieckim rozdają biszkokty, otrzy
mane z ciasta zmieszanego z proszkiem mięs
nym; biszkokty te, zwane Kraft-Zwieback, 
okazały się bardzo zdrowotne. Mięso pod
dane razem  z m ąką fermentacyi przez doda
nie drożdży, rozpuszcza się całkowicie w cieś- 
cie, a chleb w taki sposób umiejętnie przy
rządzony może się konserwować przez siedem 
la t i stanowi całkowity pokarm: zgotowany 
w wodzie daje doskonałą zupę z grzankami; 
Galippe i B arre  powiadają, ze zaprowadze
nie podobnego chleba w wojsku byłoby połą
czone z wielką wygodą dla żołnierzy, gdyż 
straw a ta  przez długi czas nie podlega psu
ciu i w małej objętości przedstawia cały 
obiad.

W eterynarz Ohardin w 1890 r. przedstawił 
Towarzystwu biologicznemu w Paryżu orygi
nalny projekt spożytkowania krwi, obficie 
spływającej w rzeźniach, do wypiekania chle
ba; mieszając mąkę z krwią wołu, przyrządził 
na próbę kilka bochenków chleba: we wszyst
kich pod wpływem fermentacyi krew prze
szła przez różne zmiany, straciła swój cha
rakterystyczny smak i stała  się bardziej 
straw ną, a próbki przechowały się przez pięć 
la t i w szóstym roku dopiero podległy powol
nemu gniciu—konie zaś, króliki i barany 
przyjmowały ten chleb równie dobrze jak  
zwyczajny. Krew  ze szlachtuzów spływająca 
po większej części do ścieków, może zatem 
oddać znaczne przysługi w karmieniu zwie
rząt domowych, a w razie potrzeby, np. pod
czas oblężenia lub wycieńczenia może być 
użytą w strawie człowieka.

Boret w pracy swej, drukowanej w „Bulle- 
tin  de la societe therapeutique” w r. 1889, 
dowiódł, że w ziarnach tuż pod okrywami 
znajduje się związek mający znaczenie fer
mentu; jestto  dyastaza wywołująca przemianę 
mączki na cukier, a ciał białkowych na syn-

toniny, propeptony i peptony. Substancya 
ta  jest zatem niezmiernie ważną w chlebie, 
czyniąc go łatwiej strawnym. Chleb biały, 
wypieczony z doskonałej mąki pytlowanej, 
pozbawiony jest tego specyalnego fermentu 
i trawiony jest dłużej od razowego,—n ajła t
wiej strawnym jest chleb przesuszony w pie
cu lub dyastazowany czyli wypieczony ze 
sporą ilością tego roślinnego fermentu. B a
dania rozbiorowe soku żołądkowego, wypom
powanego w godzinę po spożyciu odpowied
niej ilości białego chleba, dały następujące 
rezulaty: sok żołądkowy był kwaśny, zawierał 
dużo syntonin a mało peptonów, fermentacya 
kwasowa silnie w nim była rozwinięta, próby 
czynione z wodą jodową wykazały znaczną 
ilość mączki, części stałe w ilości 58%  złożo
ne były przeważnie z nieprzetrawionych wca
le okrawków chleba. Doświadczenia prowa
dzone w taki sam sposób, na  tym samym 
osobniku, lecz z chlebem czarnym dały od
mienny rezultat: peptonów była znaczna
ilość w płynie żołądkowym, a syntonin nie
wiele, woda jodowa wykazała znacznie mniej
szą ilość mączki, a reszta nieprzetrawiona 
była w ilości 28°/0. Najpomyślniejsze rezul
taty  osięgnięto przy doświadczeniach nad 
chlebem, zawierającym naddatkow ą ilość dya- 
stazy lub też przysuszonym w piecu; ten 
ostatni daje 12%  części nierozpuszczonych 
po godzinnem trawieniu, zawiera dużo pepto
nów a mało mączki; chleb dyastazowany 
w tych samych warunkach daje 5%  ciał sta
łych, nie zawiera prawie wcale mączki, bo
gaty jes t w peptony i ciała białkowe, kwaso
wa fermentacya rozwiniętą jes t w słabym 
bardzo stopniu. Doświadczenia te dowodzą, 
źe chleb biały jest niestrawny, ciężki, wywo
łuje silne fermentacye kwasowe, a żołądek 
uciążliwą z nim ma pracę; Boret wylicza, źe 
chleb czarny jest 2 ‘/2 raza łatwiej strawny 
od białego, chleb przysuszony w piecu jest 
5 razy, a dyastazowany 12 razy od niego 
łatwiej strawny. Opierając się na tych da
nych, B oret proponuje prażyć mąkę lub 
ziarna zbożowe w tem peraturze 140 -  180°, 
wówczas mączka zamieni się częściowo 
w dekstrynę i będzie łatwiej rozpuszczalną, 
białko zaś roślinne straci swe własności fer
mentowania. Z  mąki w taki sposób w skła
dzie swym zmienionej można wypiekać bisz
kokty i chleb zdatny do konserwowania,
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łatwiej strawny od zwyczajnego, a  zbawienny 
przy dyspepsyi.

Badania mikrobiologiczne wykazały, że 
chleb świeży, nieprzekrojony, je s t po
zbawiony wszelakich bakteryj, gdyż pod
czas wypieku drobne te ustroje całkowi
cie giną; skoro jednak chleb rozpoczęty 
wystawimy dłuższy czas na działanie po
wietrza, wnet bakterye obiorą go sobie za 
pokarm— chleb taki pokrywa się w krótkim 
czasie przeróżnemi pleśniami, często tru ją- 
cemi, lub niezmiernie szkodliwie oddziaływa
jącemu na zdrowie. Galippe i B arre  szeroko 
rozpisują się nad skutkami spożycia spleśnia, 
łego chleba przez zwierzęta domowe; zwyk
łem jego następstwem były ciężkie bóle j  

i choroba, a  w niektórych razach następowa- j  

ła  nawet śmieró. Chleb biały łatwiej podle- 
ga pleśnieniu, gdy czarny dłuższy stawia 
opór napaści drobnoustrojów z powodu sil
niejszego odczynu kwasowego.

Przewodnią myślą książki Galippea i B a r
rego jes t wykazanie pożytku fosforu dla or
ganizmu ludzkiego i dla zw ierząt—„dajemy 
fosfor roślinom, użyźniamy nim pola—powia
dają—zróbmy toż samo dla człowieka i dla 
zwierząt przez niego hodowanych, wszak 
one żywiej potrzebują fosforu niż rośliny”. 
Jeden  z większych błędów ekonomicznych 
i społecznych leży w tej bezużyteczności 
związków fosforowych, zaw artych w rośli
nach i łatwo mogących byó przyswojonemi. 
Zwyrodnienie fizyczne, cechujące obecnie wie, 
lu, bardzo wielu z młodzieży, polega, według 
autorów, na tym wielkim braku  substancyj 
mineralnych, a głównie fosforanów; w wycho
waniu fizycznem dzieci należy zwrócić usilną 
uwagę na „zmineralizowanie” ich organizmu, 
gdyż tym sposobem wzmocnione dziecko sil
niejszy stawia opór chorobom, mężnieje, na
biera sił, hartu je  nerwy. N iem a potrzeby 
jednak zwracać się do środków farm aceu
tycznych, skoro w zbożu znajdujemy związki J 
fosforu najodpowiedniejsze do tych celów. I 
W szystko, co wzrasta, rozwija się, musi ko- J  

niecznie czerpać siły do wzrostu i rozwoju j  

nietylkó w związkach białkowych, ale i minę- I 
ralnych, a  chleb w racyonalny sposób przy- j 
rządzony jes t niewyczerpanem źródłem ! 
związków podtrzym ujących i rozwijających 
siły organizmu. Medycy i ekonomiści po- j  

winni się zjednoczyć we wspólnym celu pod- j

trzym ania sił fizycznych i materyalnego bo
gactwa tych narodów lub tych warstw spo
łecznych, które nieświadomie tracą  oba te 
ważne czynniki własnej pomyślności.

D -r Zofia Joteyko.

SPRAWOZDANIE.

Zasób umysłowy dziecka, przez J . Wł. Dawi
da. Przyczynek do psychologii doświadczalnej. 
Wydawnictwo „Przeglądu Pedagogicznego” . W ar
szawa, 1896.

W  książce tej autor podaje pierwszą u nas 
próbę systematycznego badania treści umysłowej 
dziecka. Pedagogika współczesna, oparta na 
rzetelnych podstawach psychologii doświadczal
nej i fizyologii, słusznie spodziewa się pomyślnych 
rezultatów  z badań tego rodzaju. W  krajach 
zachodnich zajęto się też studyam i odnośnemi 
dość gorliwie w czasach ostatnich. U nas zapo
czątkowano je  dopiero obecnie, a w książeczce 
pod powyższym tytułem mamy dość obfity m atę • 
ryał, z którego autor wyciąga ostrożnie wnioski, 
pomnąc, że zbyt ciasny zakres dotychczasowych 
spostrzeżeń nie pozwala jeszcze na wypowiadanie 
zdań ostatecznych. W pierwszym rozdziale roz
waża p. Dawid znaczenie badań nad zasobem 
umysłowym dziecka. W  następnym podaje r e 
zultaty  badań innych autorów nad dziećmi nie- 
mieckiemi i amerykańskiemi. Następnie p rze 
chodzi do spostrzeżeń nad dziećmi polskietni. 
Podawszy m ateryał surowy, w rozdziałach czwar - 
tym  i piątym  zastanawia się nad nim, segreguje 
i roztrząsa znaczenie tego m ateryału. W ska
zawszy, ja k ą  je s t przeważająca treść umysłu 
dziecięcego, poświęca następnie uwagę inteligen- 
cyi i ilości posiadanych przez badane dzieci wyo
brażeń, rozważa wpływ nieba na zasób umysło
wy, poszukuje charakterystycznych cech w roz
m aitych okresach rozwoju, sta ra  się znaleźć 
stosunek pomiędzy rozwojem duchowym a fizycz
nym. N astępnie wskazuje różnice pomiędzy 
chłopcami a dziewczętami, porównywa dzieci 
chrześcijańskie i żydowskie, dzieci polskie, nie
mieckie i amerykańskie; zwraca wreszcie uwagę 
na wpływ miasta i wsi, rodziny i wychowania pu
blicznego.

Praca p. Dawida powinna zająć przedewszyst • 
kiem nauczycieli i nauczycielki młodego pokole
nia, niepowinna także przejść niepostrzeżenie 
i dla psychologa i fizyologa.

M. F I
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O d c z y t y .

W szeregu odczytów tegorocznych na rzecz 
Tow. opieki nad zwierzętami, w dniu 2 b. nj. 
d-r Zofia Joteyko mówiła „Z życia kom órki” .

Komórka je s t organizmem elementarnym, 
przedstawiającym się w rozlicznych postaciach. 
Składa się z protoplazmy— maferyi białkowej 
i jądra . Komórka musi się odżywiać, gdyż od
żywianie je s t ogólnem zjawiskiem życiowem; ko
mórki roślinne czerpią, pokarm mineralny z grun
tu, zwierzęce zaś przyjm ują pokarm gotowy; 
mimo tych różnic nie możemy ścisłych budować 
granic między temi dwoma rodzajam i komórek, 
gdyż nowsze badania wykazały, że jedne i dru- j  

gie kształtu ją swoje ciało drogą analizy i synte- j  

zy. Komórki otoczone błoną żywią się po więk- j  

szej części płynami, nagie zaś pochłaniać mogą 
ciała stałe, np. pełzak pochłania drobne wymocz
ki, a białe ciałko krwi bakterye, w czem okazują 
pewną zdolność wyboru.

Przyjęty pokarm musi być strawiony; białko, 
mączka, tłuszcz muszą być zamienione na od
miany rozpuszczalne, aby mogły być przyswojone. 
Węgiel, zatrzymany przez komórki roślinne, je s t 
podstawą tworzenia się mączki, a z tej powstać 
mogą wszelkie inne związki, nawet białko. Roz
kładowe niepotrzebne substancye są wydalane 
z komórki.

Oddychanie komórki zasadza się na pobieraniu 
tlenu a wydzielaniu dwutlenku węgla, są jednak 
komórki, które tlen uśmierca.

W prowadzone pokarmy i tlen przedstawiają 
ogromną ilość energii chemicznej, uzewnętrznia
jącej się w postaci ciepła, światła, elektryczności 
i ruchu; najczęściej jednak wytwarza się ciepło 
i ruch, będący także ogólnym objawem życiowym.

Gdy warunki życiowe sprzyjają rozwojowi 
wówczas komórka wzrasta, ale niemogąc wzras
tać bez końca, dzieli się czyli rozmnaża.

Obok fizyologii możemy także mówić o psy
chologii komórki, przekonano się bowiem, że 
m aterya protoplazmatyczna je st wrażliwą na p rze
różne bodźce, ja k  np. ciepło, elektryczność, od
czynniki chemiczne. Wrażliwość spotykamy za 
tem u organizmów najbardziej elementarnych 
i niepodobna zawyrokować, gdzie połączona jest 
z pierwiastkową świadomością, a gdzie je s t jed y 
nie mechaniczną.

W obec niekorzystnych warunków komórka 
um iera, czyli przechodzi do stanu mineralnego 
i służy do podtrzym ania nowego życia.

ROZM AITOŚCI.

—  Granice wysokości głosu ludzkiego. W no-
wojorskiem piśmie „Physical Review” ogłosił 
p. Le Conte Stevens pracę o rozległości skali 
głosu ludzkiego, z której kilka liczb przytacza 
„N aturę” . Najniższy ton, jak i głosem ludzkim 
wydany został, je s t ton f  2, odpowiadający 43 
drganiom podwójnym na sekundę; ton ten przy
pisywany je s t Fischerowi, basowi niemieckiemu 
z wieku zeszłego. W  operze obecnej wszakże 
rzadko napotkać można głos basowy, schodzący 
niżej tonu c , (64 drgań podwójnych na sekun
dę). Zwykły sopran sięga do tonu c3 (1 024 
drgań), w ogólności zaś przyjąć można, że no r
malne granice głosu ludzkiego przypadają przy 
100 drganiach podwójnych na sekundę dla ba
sów i 10 0 0  takichże drganiach dla sopranów. 
Adelina P a tti sięga aż do (1 5 3 6  drgań); Mo
zart słyszał w r. 1770 Lukrecyą Ajugari, biorącą 
w niektórych pasażach ton c4 (2 046 drgań), 
a pewna śpiewaczka amerykańska, miss Ellen B. 
Yaw, miała niedawno nawet granicę tę  przewyż
szyć, zaśpiewała bowiem tonem e4 (2 560 drgań). 
Jeżeli więc uwzględnimy i głosy tak  niezwykłe, 
można obszar głosu ludzkiego oznaczyć między 
granicami 50 drgań dla basów i 2 500 drgań dla 
sopranów. Nadzwyczaj znaczną wysokość obser
wował autor w krzyku bawiących się dzieci, zda
rzało mu się bowiem słyszeć tony, przypadające 
między 2 500 a 3 000  drgań podwójnych na se
kundę. W edług tego zatem najobszerniejsza 
rozległość głosu ludzkiego obejmuje sześć oktaw. 
Głos wszakże jednej osoby obejmuje zwykle ty l
ko dwie, a rzadko trzy  oktawy. Znaczniejsza 
rozległość głosu je s t już  niezwykła, a przytoczo
na wyżej śpiewaczka Ajugari posiadała bajeczny 
niemal obszar głosu, schodzić bowiem mogła aż 
do g0 o 192 drganiach podwójnych na se
kundę.

S . K .

—  Psychofotografia. W edług „N aturę” po
dajemy do wiadomości o doświadczeniu bardzo 
osobliwem, dokonanem przez p. Ingles Rogers. 
Spogląda on przez minutę na szyling, oświetlony 
pełnym blaskiem słonecznym, a następnie, po 
zakryciu okna zasłoną żółtą, w celu usunięcia 
promieni aktynicznych, zwraca wzrok na płytę 
fotograficzną, uprzytomniwszy sobie zarazem 
w myśli obraz szylinga. Po upływie 45 minut 
płyta po utrwaleniu wskazuje wyraźnie zarysy 
monety.

Doświadczenie to wykonał p. Rogers w obec
ności trzech świadków, obierając tym razem za
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przedm iot m arkę pocztową. Na m arkę w peł- 
nem świetle spogląda! przez minutę, poczem za
stąpił j ą  przez płytę fotograficzną, utrw alając na 
niej wzrok przez 20 minut. Na płycie nie wy
stąpiły  wprawdzie szczegóły m arki pocztowej, 
został jednak  uchwycony ogólny je j zarys, wy
starczający na dowód, że obraz na siatkówce 
istniejący wysyła promienie, mogące oddziaływać 
na płytę fotograficzną.

T. R.

—  Stalowe gniazdo. Muzeum his^oryi natu
ralnej w Solurze (w Szwaj caryi) otrzym ało nie
dawno w darze nadzwyczaj ciekawe gniazdo, 
zrobione z drobnych sprężynek i innych niewiel
kich kawałeczków stali, pochodzących z resztek 
mechanizmów zegarkowych. W Solurze znajduje 
się nadzwyczaj dużo zegarm istrzów  i resztki ta 
kie na ulicach i dziedzińcach są rzeczą bardzo 
powszednią. Skorzystała z tego para  pliszek 
i zbudowała z nich wygodne gniazdko, mające 
około 10 cm średnicy. Jestto  bardzo dobry przy

czynek do tego, ja k  dalece ptaki umieją zużytko- 
f wać każdy m ateryał, o k tóry  najłatwiej w danych 

warunkach.
(La Naturę).

B. D.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

WP. Fr. W. Rozumowanie Sz. Pana nie je s t 
dostatecznie uzasadnione, artykułu więc druko
wać nie możemy. Słońce wprawdzie słabo oświe
tla Neptuna, ale w każdym razie jeszcze znacznie 
silniej, aniżeli najbliższe gwiazdy stałe.

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 29 stycznia do 4 lutego 1895 r.

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

•a<v• rHtS3

B aro m etr 
700  mm -j- T em p eratu ra  w  st. c .

W
il

g.
 

śr
.

K ieru n ek  w iatru
Szybkość w metrach 

na sekundę

Sum a

opadu
U w a g i

O 7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw.| Najn.

29 s. 63,1 63,6 64,3 — 8,2 - 5,4 - 3,2 - m ' — 8,1 91 W ’,W 12,W 5 0,1 sj? drobny w  ciągu dnia
80 c. 60,0 57,0 54,3 - 0 , 2 0,8 2,1 2,1 — 3,2 95 \Y 12 w^°, W*° 1,0 •  drobny przez cały dzień
3 1 1J. 52,6 5 l ,3 48,4 2,5 3,8 3,6 3,8 1,8 90 W ’,NW»,W>2 ó.l •  drobny w  nocy

1 s . 5u ,4 53,6 57,6 1,2 2,1 0 6 4 ,o; 0,6 67 N W 5,N W 9,NW 9 o ,5 •  w  nocy
2 N. 62,5 62,5 60,8 — 2,8 - 2,3 —0,8 o,6 — 3 ,o 77 N E3,NE'2,SW 3 —
3 P. 54,6 61,6 63,5 0,5 1,5 0,6 2,0 — 1,0 91 W 3,NW 3,SW 5 0,4 •  drobny od rana do 12 h.
4 W. 61,1 62,6 62,2 1,2 1,6 — 0,4 2,oj — 0,4 88 W»,NWS,W’ _ 30 m. p. m.

Ś red n ia  58,7 o,o 86 2,1

T R E Ś Ć .  Zmysł powonienia, przez d-ra W. Heinricha. —  Z Riviery. VI. Ogród w La Mortola. 
Akacye, eukalipty, drzewa cytrynowe i pomarańczowe; przez Edw arda Strasburgera. Tłum. Z. S. —  
O chlebie. Rzecz odczytana na posiedzeniu Sekcyi chemicznej; przez d-ra Zofią Joteyko (dokoń
czenie).— Sprawozdanie.— Odczyty.— Rozmaitości,—  Odpowiedzi redakcyi.—  Buletyn meteorologiczny.

W ydaw ca A. Ślusarski. Redaktor Br. Znatowicz.

flo3BQjieHo Itenaypoio. Bapmasa, 26 Hfiapji 1896 r. Warszawa. Druk Emila Skiwskiego.




