
33. W arszaw a, dnia 19 sierpnia 1900 r. Tom XIX.

TYGODNIK POPULARNY, POŚWIĘCONY NAUKOWI PRZYRODNICZYM.

P R E N U M E R A T A  „W S Z E C H S W IA T A “ .
W  W a r sz a w ie  : rocznie rub. 8, kwartalnie rub. Z.

Z p r z e s y łk ą  p o c z to w ą : rocznie rub. 10, półrocznie rub. 5 .

Prenum erow ać można w Redakcyi Wszechświata i we wszyst
kich księgarniach w kraju  i zagranicą.

K o m ite t R e d a k c y jn y  W s z e c h ś w ia ta  stanowią Panow ie: 
Czerwiński K., D eike K., Dickstein S„ Eismond J., Flaum M 
H oyer H. Jurkiewicz K., Kram sztyk S., Kwietniewski WŁ., 
Lewiński J ., Morozewicz J ., Natanson J . ,  Okolski S., Strumpf E., 

T ur J .,  W eyberg Z., Zieliński Z,

R edaktor W szechświata przyjmuje ze sprawami redakcyjnemi codziennie od g. 6 do 8 wiecz. w  lokalu redakcyi. 

Adres R edakcy i: ICrakcwskie - Przedmieście, CfcT-r ©S.

TJiUSZGZHK HUlHBOUDTfl
(Steatornis caripensis) ]).

Nieśmiertelnemu podróżnikowi, Aleksan
drowi Humboldtowi, zawdzięczamy odkrycie 
jednego z najciekawszych ptaków, jakie dziś 
kulę ziemską zamieszkują. Uczony ten w ro
ku 1799 spotkał poraź pierwszy w grocie 
Caripe (Yenezuela) tłuszczaka i podał o nim 
wiadomość w dziełach swych, które opubli
kował wespół z Bonplandem („Voy. aux re- 
gions equinoxiales”, Paryż 1814, i „Recueil 
{ł’observations de Zoologie et d’Anatomie 
comparee”, Paryż 1811). Następnie inni 
podróżnicy, jak Funk, Gross, Roulin, Beau- 
perthuy, Raimondi ptaka tego w różnych 
częściach Ameryki południowej spotykali 
i wiadomości o jego sposobie życia i obycza
jach podali. Wreszcie moja podróż po Peru 
i Ekwadorze (1875—1884) dostarczyła mi 
kilkakrotnej sposobności obserwowania tego 
niezmiernie ciekawego ptaka, pozwalając 
irozjaśnić najciemniejsze strony jego oby-

;1)  Niektóre z podanych w tym artykule ob- 
«erwacyj drukowane były według mego listu, p i
sanego do ś. p. Taczanowskiego, w czasopiśmie 
„P rzyroda i P rzem ysł” (n r  17 z 1880 r.).

czajów. Sądzę, że łaskawych czytelników 
moich zainteresować potrafią niektóre szcze
góły, jakie poniżej przytoczyć zamierzam.

Tłuszczak Humboldta stanowi jednę z tych 
dość często spotykanych w zoologii form, 
które same w sobie stanowią osobną grupę. 
Ogólną budową i wyglądem przypomina bar
dzo lelaki, czyli kozodoje, a szczególniej 
grupę Podargidae, niemniej jednak odnaj
dujemy w nim cechy, które nam kraski 
(Coraciidae) przypominają. Jestto ptak wiel
kości sroki, o upierzeniu względnie sztyw- 
nem, a przynajmniej sztywniejszem, niż u le- 
laków. Dziób ma dość długi, mocno hako
waty, u nasady szeroki. Na krawędzi gór
nej szczęki wyraźny ząb przypomina podobne 
wycięcie u sokołów. Od nasady górnej 
szczęki wychodzi z każdej strony grupa 
długich i mocnych szczecin, promieniście 
jamę ustną otaczająch. Skrzydła ma długie 
i sztywne; ogon również długi, składa się 
z dość szerokich i sztywnych sterówek, uło
żonych w ten sposób, że tworzą rodzaj ryn
ny, zwróconej krawędzią ku górze, a wgłę
bieniem ku dołowi. Nogi są krótkie i słabe, 
o czterech palcach wolnych (a nie częściowo 
zrośniętych, jak u lelaków), przyczem ksiuk 
(palec tylny) zwraca się dość ku przodowi.

Ogólne ubarwienie tłuszczaka jest brunat- 
no-kasztanowate, na wierzchu upstrzone nie
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co cienmiejszemi, falistemi pręgami. Ogon 
przecina 10 szerokich, ciemniejszych pręg, 
sam rąbek sterówek jest biały. Na złożo- 
nem skrzydle kilka seryj białych okrągłych 
plam. Spód ciała jest bledszy nieco, aniżeli 
wierech i upstrzony sporemi trójkątnemi 
plamami koloru białego.

Tłuszczak, zwany przez mieszkańców Ve- 
nezueli „guachoro”, a przez bagotańczyków, 
ekwadorczyków i peruwian—„caca-piszku” 
(znaczenie wyrazu „caca” pozostawiam do
myślności czytelników, „piszku’’ znaczy w ję 
zyku cjuichua— ptak) zamieszkuje groty 
i niedostępne wąwozy Ameryki południowej 
podzwrotnikowej, położone w blizkości la
sów, w których ptak ten podczas nocy 
i o zmierzchu żeruje. Wszelkie obserwa- 
cye, czynione przez podróżników, dotyczyły 
prawie wyłącznie pobytu ptaka w grotach 
i dlatego były bardzo niekompletne. Byłem 
na tyle szczęśliwy, źe udało mi się wielo
krotnie spotykać go o zmierzchu wśród lasu 
i dzięki temu mogłem do pewnego stopnia 
braki w poznaniu jego obyczajów uzupełnić. 
Chowany przeze mnie żywy okaz tego ptaka 
dał mi wreszcie możność poznania bliżej 
sposobu, w jaki trawi spożyte pokarmy.

Pierwsze moje spotkanie z tłuszczakami 
nastąpiło w grocie Ninabamba (w dep. Caja- 
marca, Peru półn). Bawiłem podówczas 
w miasteczku Cuteryo, od którego Ninabam
ba odległa jest o 2 dni drogi. Wiedząc od 
podróżnika Raimondiego, że w miejscowości 
tej znajduje się grota, zamieszkana przez 
tłuszczaki, zrobiłem tam specyalną wypra
wę, w czem dopomógł mi znajomy mój, 
ks. Vargas, do którego ojca należała właś
nie Ninabamba. Dzięki tej okoliczności wy
prawa moja odniosła jaknajlepszy skutek, 
zdobyłem bowiem jedenaście egzemplarzy, 
które częścią w skórach, a częścią w szkiele
tach i spirytusie do Europy wysłałem.

Ninabamba leży w dolinie rzeki Chancay, 
zwanej poniżej Rio de Lambayeąue, któ
ra  wpada do oceanu Spokojnego. Rzeka 
Chancay powstaje ze zlania się dwu stru
mieni : Rio de Utiyacu, lub Chugur i Rio de 
Quilcate. Przed złączeniem się obu rzek 
Rio de Quilcate przyjmuje mały strumień, 
zwany Rio de Santa Rosa i w niewielkiej od
ległości od fermy Ninabamba wpada do pod
ziemnego kanału, zwanego w tem miejscu

„El Tragadero” (od słowa „tragar” — poły
kać), zostawiając suche łożysko, którem wo
da płynie tylko w czasie wielkich wezbrań, 
nie mieszcząc się już w podziemnym kanale.. 
Na końcu tego łożyska znajduje się grota 
Ninabamba, pospolicie zwana „Uszku-Pisz- 
ku” („uszku” =  dziura, „piszku” =  ptak). 
Sama zaś rzeka, przepłynąwszy około 3 km  
pod ziemią, wypływa nazewnątrz na teryto- 
ryum fermy Samanea i stąd już przybiera 
nazwę Rio de Chancay.

Dwie drogi prowadzą do groty, obie rów
nie przykre. Albo się trzeba nadzwyczaj 
stromym, niemal pionowym spadkiem spuścić 
na dno wąwozu tuż u wejścia groty, używa
jąc przytem całej zręczności, aby, obsunąw
szy się, karku nie skręcić; albo znacznie po
wyżej dostawszy się na dno wąwozu, tymże 
do groty się skierować. Tu jednak nagro
madzona jest taka masa olbrzymich głazów^ 
że zaledwie z trudnością można się wśród 
nich posuwać. Za to ciekawy, niezwykły 
widok czeka nas po zwalczeniu tych wszyst
kich przeszkód.

Wąwóz kończy się ścianą prostopadłą, 
w której grota się znajduje. Dwie olbrzymie 
sale stanowią wejście do niej. Pierwsza 
z nich, niegłęboka, lecz bardzo wysoka; dru
ga, niżej położona, mieć może około 60 k ro - , 
ków długości i mniej więcej 10 m wysokości, 
a miejscami i więcej. W porze suchej temi 
dwiema salami płynie mały strumyk, spada
jąc z pierwszej do drugiej dość wysoką ka
skadą. W porze zaś dżdżystej, gdy się pod
ziemna rzeka przelewa, wejście do groty je s t 
niemożebne, albowiem woda płynie całą sze
rokością wąwozu i oba wejścia do znacznej, 
wysokości zalewa.

Oprócz tych dwu sal frontowych, grota 
rozdziela się jeszcze na kilka kompartymen- 
tów i kurytarzy, które ciągną się podobna 
w jednym kierunku na jakie 10 km, chociaż 
nikt końca tego podziemnego kanału nie do
szedł. Nas jednak te części groty nie inte
resują, gdyż tłuszczaki zamieszkują wyłącz
nie dwie frontowe sale.

Drugie miejsce, znane mi, gdzie tłuszcza
ki mają siedlisko, jest Huayabamba w dep. 
Amazonas, położone na wschodnim stoku 
wschodniego pasma Kordylierów peruwiań
skich (w systemie rzeki Huallaga). Znane 
są tam trzy groty : jedna z nich, położona
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w dystrykcie Omia, w miejscowości, zwanej 
„Yana-yacu”; dwie inne, leżące w dystrykcie 
Totora, zwą miejscowi „Caca-Pishcu Yiejo”, 
a druga „Caca-Pishcu Nuevo”, gdyż przed 
niedawnym dopiero czasem odkryty została. 
Istnieje wśród miejscowej ludności podanie, 
oparte na jakimś starym dokumencie, że 
w miejscowości „Caca-Pishcu” istnieje aż 
siedem grot; odkryć ich jednak nie można, 
gdyż leżą wśród dziewiczego lasu, jaki te 
części Kordylierów prawie jednolitą masą 
pokrywa. Jedną z nich („Caca-Pishcu Nue- 
vo”) dopiero przed niedawnym czasem od
krył przypadkiem znajomy mi kolonista Bar- 
tolo Trigoso. Pozostaje więc. jeszcze pięć 
nieznanych.

Do groty Yana-yacu trzeba się spuszczać 
prostopadłym otworem na linie 12 sążni 
długiej. Grota owa ma złą famę, gdyż ist
nieje podanie wśród miejscowej ludności, że 
ktoś, spuściwszy się do niej, nie wyszedł wię
cej, a gdy następnie spuszczono się, aby go 
odszukać, znaleziono same kości.

Bawiąc przez pół roku wśród dziewiczych 
lasów, położonych na wschód od Huaya- 
bainba, w odległości pół dnia drogi, miałem 
sposobność codzienną prawie obserwowania 
tłuszczaków podczas ich żerowania. Miej
scowość Huambo, jaką sobie na ten mój po
byt wybrałem, zbyt jest odległa od wymie
nionych grot, aby przypuszczać, że stamtąd 
lecą tłuszczaki codziennie na żerowiska. 
Przypuszczać więc można, źe i w okolicach 
Huambo znajduje się przynajmniej choć 
jedna grota, skąd ptaki do sąsiedniego lasu 
o zmierzchu wylatują.

Obserwowałem tluszczaka w grocie i w le- 
sie, a chociaż obserwacye moje czyniłem 
w dwu różnych miejscowościach, podam re- 
lacyą, jakgdybym badania swoje prowadził 
w jednem i tem samem miejscu.

Tłuszczaki trzymają się dniem na niedo
stępnych występach lub w szczelinach groty; 
bywa jednak, że gdy w okolicy groty niema, 
przebywać mogą w głębokich niedostępnych 
wąwozach. Gdy wejść do groty i krzyknąć 
lub strzelić, ptaki wylatują chmarnie z kry
jówek swoich i zaczynają latać pod sklepie
niem jaskini, wydając przeraźliwe krzyki. 
Wówczas można je strzelać, lecz jedynie na 
los szczęścia, gdyż brak światła nie pozwala 
mierzyć dokładnie. Tak np. moi strzelcy

w Ninabamba na jakie 60 strzałów zabili 
tylko 11 ptaków. Gdy się je przez czas 
dłuższy płoszy, znużone, kryją się jeden za 
drugim po szczelinach, a wówczas możnaby 
nawet z dział strzelać, a już się ich nie wy
płoszy z ukrycia.

Niekiedy bardzo wcześnie opuszczają gro
tę. W Huambo, bywało, za dnia jeszcze 
obserwowałem je na nieboskłonie, jak roz
postarłszy szeroko skrzydła i ogon, snuły się 
po powietrzu. Niekiedy zachód się jeszcze 
złoci odbłyskami słońca, zaledwie pierwsza 
gwiazda zamigoce na wschodzie, a już się 
ich mnóstwo kręci w powietrzu; wydawało 
mi się nieraz, jakby się za owadami ugania
ły, choć ptak zdaje się wyłącznie owocożer- 
ny. Innych znów dni ukazywały się dopie
ro, gdy się już ściemni zupełnie—może się 
gdzieś zabałamucily po drodze.

Noc całą spędzaję w lesie, a niekiedy, gdy 
je dzień przychwyci, pozostają tutaj, śpiąc 
po gałęziach cienistych drzew. Strzelec mój 
zabił raz w dzień wysoko siedzącego na ga
łęzi, a następnie ja  dwa spotkałem o godzi
nie 10-ej rano. Jeden z nich siedział nizko 
na pniu, a gdy za mojem zbliżeniem zerwał 
się, krzycząc przeraźliwie, drugi niewiadomo 
skąd nadleciał i za tamtym pociągnął.

Lot ich przypomina lot lelaków, często 
jednak, gdy się w górze unoszą, pływają bez 
poruszania skrzydeł. Chcąc się z góry ku 
dołowi spuścić, zginają nieco skrzydła w pięś
ci, jak to czynią sokoły, gdy na zdobycz 
spadają, Pomimo olbrzymich stosunkowo 
skrzydeł, nie robią niemi w locie najmniej
szego szelestu. Często stałem pod drze
wami nektandry, około których 8 lub 10 
tłuszczaków się unosiło, a jedyny szelest, 
jaki mnie dochodził, wydawały tylko, uderza
jąc skrzydłami o gałęzie drzewa.

Gdy się już ściemni nieco, tak około go
dziny 6‘/2 wieczorem (Huambo leży w bliz- 
kości równika, więc słońce regularnie zacho
dzi o 6-ej), zbierają się licznie około drzew 
„ishpingu” (Nectandra), gdyż owoce tego 
drzewa są ulubionym, a może jedynym po
karmem tych ptaków. Różne gatunki nek
tandry (z rodziny laurowych) spotyka się 
wśród lasów Ameryki zwrotnikowej. Owoce 
tych drzew bywają różnej wielkości—jedne 
mniejsze od wiśni, inne większe od oliwki, 
prawie wielkości śliwek. W  owocu tego
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drzewa główną masę stanowi pestka, na któ
rej znajduje się bardzo cienka warstwa 
tłustego, masełkowatego miąszu, pokrytego 
cienką skórką. Wszystkie gatunki mają 
smołkowaty zapach. Owoce nektandry są 
ulubionym pokarmem rozmaitych ptaków: 
piliki (Trogones) zrywają je po drzewach; 
czubatki (Penelope) zbierają opadłe po 
ziemi.

(Dok. nast.).

J a n  Sztolcman.

Ciała stałe pod znaeznem  
ciśnieniem.

Z wielokrotnych wzmianek znane są czy
telnikom naszym doświadczenia, jakie od 
dawnego już czasu p. W. Spring, prezydent 
akademii brukselskiej, prowadzi nad zacho
waniem się ciał stałych pod potężnem ciśnie
niem. Przed kilku wszakże mięsiącami do
piero, na publicznem posiedzeniu wspomnia
nej akademii, przedstawił p. Spring ogólny 
rys swych badań, mających doniosłe znacze
nie dla fizyki, a dla geologii w szczególności. 
W ykład więc ten podajemy tu w stresz
czeniu.

Zbite obecnie pokłady osadowe naszej 
ziemi były pierwotnie nasypiskami luźnemi, 
napływami piasku i gliny; z biegiem dopiero | 
czasu zakrzepły. Po większej części nie 
napotykamy w nich zgoła ciał, które można- j  

by uważać za cement spajający oddzielne j  
cząstki, teraz tak ściśle ze sobą związane, że j  
osobne ziarna kwarcowe łatwiej przełamać { 
się dają, aniżeli jedne od drugich oddzielić. \ 
Niepodobna też przyjmować, by spojenie to 
ciał stałych nastąpiło po uprzedniem ich sto- | 
pieniu, przypuszczeniu temu bowiem przeczy 
obecność skamieniałości w osadach. N a
leżało więc rozstrzygnąć pytanie, jaką drogą J  

w zbity kamień zamienić się mogły ziarna j  

piasku, które w [warunkach zwykłych tak 
słabą posiadają łączność, że je lekki powiew | 
wiatru rozrzuca.

Doświadczenie powszednie uczy, że w ogól- [ 
ności zlewają się między sobą jedynie ciała | 
ciekłe, a mieszanie to dokonywa się tem 
łatwiej i prędzej, im dokładniejsza jest płyn- I

ność zbiegających się cieczy. Krople worly 
zlewają się, skoro się tylko zetkną,, krople 
zaś substancyi bardziej mazistej do utworze
nia masy jednolitej potrzebują pomocy me
chanicznej, spajają się dopiero pod wpływem 
ugniatania. Stąd już wnieść można, źe ta 
zdolność spajania zawisła od rozmaitej pla
styczności ciał, która okazuje wszelkie moż
liwe stopniowanie, a gdzie jej napozór brak 
zupełny, to napotykamy jeszcze pewną ciąg- 
liwość czyli klepalność. która pod naci
skiem potężnych wpływów mechanicznych wy
twarzać może ciała stałe. Przekonały o tem 
doświadczenia, przy których proch znacznej 
liczby ciał, rozmaitej natury chemicznej, 
poddawany był ciśnieniu, dochodzącemu aż 
do 10 000 atmosfer.

Doświadczenia te wykazały, że ciała, które 
j  posiadają zdolność zginania się pod ciśnie

niem bez załamania, tak silnie ze sobą się 
! spajają, jakgdyby ulegały stopieniu, gdy na- 
j  tomiast ciała, w których klepalność nie wy

stępuje jeszcze pod ciśnieniem tak potęż
nem, wydobywają się z przyrządu sproszko
wane, w stanie takim, jak  je wprowadzono. 
Uderzającem jest zwłaszcza, że do tej ostat
niej kategoryi należą ciała takie, jak piasek 
kwarcowy i gliniasty, wapno w różnych po- 
staciach, tlenki żelaza i glinu, jednem sło
wem ciała, które tworzą najpospolitsze na 
ziemi skały; ciała te pod ciśnieniem nie 
wiążą się wcale, albo przynajmniej bardzo 
słabo. Skoro zaś ciśnienie 10 000 atmosfer, 
które odpowiada ciśnieniu słupa piasku się
gającego na 50 000 m, nie wystarcza do spo
jenia tego piasku, to niewątpliwie do wytwo
rzenia zbitych skał kwarcowych samo tylko 
ciśnienie wystarczyć nie mogło.

Metale zachowują się pod wpływem ciś
nienia bardzo rozmaicie. Sklejanie się ich 
prochu pozostaje w bezpośredniej łączno
ści z ich klepalnością, a gdzie następuje, 
rezultat jest doskonały, ziarna bowiem nie 
skupiają się w konglomerat, ale tworzą masę 
jednolitą, jakgdyby ulegały stopieniu.

Rezultatom tym nie ufano pierwotnie; 
utrzymywano zwłaszcza i starano się wyka
zać, że ucisk nie jest bezpośrednią przyczyną 
spajania się cząstek, ale że to następuje 
raczej wskutek stopienia przy nadmiernem 
podwyższeniu temperatury, sprowadzonem 
przez ciśnienie. Według zasad wszakże te-
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oryi mechanicznej ciepła łatwo dowieść moż
na, że zachodzący tu przyrost temperatury 
jest zgoła nieznaczny; w warunkach, w jakich 
doświadczenia prowadzone były, ciśnienie 
wywołać może podwyższenie temperatury 
zaledwie o ułamek stopnia. Potwierdziły to 
i doświadczenia bezpośrednie, proch bo
wiem strzelniczy poddany został najsilniej
szemu ciśnieniu, jakie przyrząd dopuszczał, 
a pomimo to nie zapalił się, temperatura za
tem nie dosięgała 300°. Skoro tedy hypo- 
tezę topienia odrzucić wypadło, spajanie się 
metali przypisywać można jedynie dyfuzyi ich 
cząsteczek. Przy ścisłem zetknięciu, miano
wicie, przez ciśnienie sprowadzonein, cząs
teczki na powierzchni zetknięcia mogą wy
wierać na siebie działanie wzajemne, jak to 
się dzieje wewnątrz masy. Tłumaczenie to, 
ryzykowne napozór, odpowiada wszakże fak
tom dostrzeżonym.

Jeżeli bowiem istotnie ma tu miejsce dy- 
fuzya cząsteczek wskroś powierzchni ze
tknięcia, to ciśnienie zmieszanych metali 
wytworzyć winno stop, a nie konglomerat, 
w którym cząstki zachowywałyby swoiste swe 
własności. Doświadczenie potwierdziło wnio
sek ten zupełnie. Jeżeli poddajemy ciśnie
niu mieszaninę proszku cynowego i miedzia
nego, otrzymujemy bronz; cynk z miedzią 
wydają mosiądz z jego barwą złocisto-żółtą, 
miedź z antymonem przeobrażają się w cha
rakterystyczny stop fioletowy, a mieszanina 
oznaczonych ilości bizmutu, cyny, ołowiu 
i kadmu daje metal, który się topi w wodzie 
wrącej, jak metal Wooda, otrzymany przez 
stopienie.

By z objawów tych można było sobie zdać 
sprawę, trzeba przyjąć koniecznie, że dwie stałe 
bryły jednorodne lubrodzajów różnych, wpro
wadzone przez potężny ucisk w ścisłe między 
sobą zetknięcie, zwolna przenikają czyli dy- 
fundują jedne w drugich, podobnie jak jakie
kolwiek ciało rozpuszczalne dyfunduje w swym 
rozpuszczalniku, dopóki nie wytworzy się 
masa jednorodna. Albo też, inaczej, do
świadczenia powyższe dowodzą, że objaw roz
puszczalności nie wiąże się wyłącznie ze sta
nem ciekłym, jak dotąd sądzono,—i ciała 
stałe rozpuszczają się także nawzajem.

Ciała stałe zachowują zatem, aż do pew
nego stopnia, ruchliwość cząsteczek, która ce
chuje stan ciekły i lotny, chociaż zachodzi

też wybitna różnica między stanem sta
łym a ciekłym. Gdy bowiem ciecze wysyłać 
mogą cząsteczki swe w przestrzeń pustą, 
czyli, mówiąc poprostu, ulatniają się, ciała 
stałe wysyłają cząstki swe łatwiej do ozna
czonego środowiska materyalnego, które wła
ściwej ich naturze odpowiada. Materya sta
nowi dla nich przestrzeń, którą łatwiej prze
nikają; jest środowiskiem dla ich rozprze
strzenienia się, próżnia zaś jest dla nich nie- 
przenikliwą. Rozumieć to należy w ten spo
sób, źe oswobodzenie się cząsteczki ciała 
stałego wymaga zastąpienia bezpośredniego 
przez cząsteczkę ciała innego, czyli że dy- 
fuzya stykających się metali jest wzajemna.

To też tłumaczy, że niektóre ciała rozpusz* 
czają się w innych, gdy są znów ciała, które 
się nie rozpuszczają, a według tego rozpusz
czalność ciał stałych jest ujawnieniem zdol
ności wzajemnego zastępowania się czą
steczek. Wyobrażenie to podatne jest do 
sprawdzenia doświadczalnego. Jeżeli bo
wiem sklejanie się ciał stałych nie jest me
chanicznym tylko procesem, pewnym rodza
jem ugniatania pod naciskiem, ale raczej 
objawem wzajemnego ich rozpuszczania się, 
to ciała, wzajemnie w sobie nierozpuszczalne, 
nie mogą też być do zespolenia doprowadzo
ne i przez ciśnienie. Dzieje się tak rzeczy
wiście. Jak  wiadomo, cynk i ołów w stanie 
stopionym nie mieszają się ze sobą, a gdy 
ulegają zmieszaniu, rozdzielają się, jak olej 
i woda. W wysokich tylko temperaturach 
rozpuszczalność tych metali staje się wy
raźną. Bizmut zachowuje się względem cyn
ku, jak ołów. Otóż, gdy w temperaturze 
niskiej poddajemy ciśnieniu mieszaninę prosz
ku ołowianego z cynkowym lub bizmuto
wym, powstaje tylko skupienie, w którem 
cynk powleczony jest ołowiem lub bizmutem, 
ale nie otrzymujemy masy jednolitej.

Być może jednak, że wywody te nie wy
dadzą się dosyć przekonywające; możnaby 
bowiem przypuszczać, źe zespalanie się ciał 
jest raczej następstwem nieuniknionego przy 
ciśnieniu ugniatania, aniżeli objawem ich 
rozpuszczalności wzajemnej; przypuszczać 
można, że ciała stałe zachowują się j*ik 
miękkie kulki gliniane, które przez ugniata
nie łączą się w jednę masę, chociaż djfuzya 
nie ma w tem udziału wybitnego. Ale i ten 
domysł daje się łatwo pociągnąć pod kontro
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lę doświadczalną, trzeba bowiem tylko roz
patrzeć, czy ciała stałe spajają się i po 
usunięciu wszelkiego ciśnienia, gdy tylko 
złożone są w ten sposób, że między niemi 
zachodzi dokładne zetknięcie fizyczne.

W  tym celu płyty różnych metali, jak 
złota) platyny, srebra, miedzi, cynku, oło
wiu, bizmutu, zetknięte zostały płaskiemi po
wierzchniami, nie będąc poddane żadnemu 
innemu ciśnieniu, krom tylko ciężaru mate
ryałów. Ponieważ podwyższenie temperatu
ry w bardzo znacznej mierze dyfuzyą ciał 
przyśpiesza, złożone przeto parami płyty 
metalowe umieszczone zostały w piecu, by 
czas doświadczenia skrócić. Temperatura 
wszakże utrzymywana była zawsze znacznie 
niżej punktu topliwości metali; dla platyny 
np. przypadała o 1 600°, dla złota i miedzi
0 800°, dla metali łatwiej topliwych o 200° 
mniej więcej poniżej tego punktu. Trwanie 
zetknięcia wynosiło, zależnie od twardości 
metali, od dwu do dwudziestu godzin. Rezul
ta t  był uderzający. P łyty metaliczne jed
norodne spoiły się tak ściśle, źe jednę tylko 
bryłę tworzyły, a miejsce złączenia nie było 
już widoczne; płyty zaś metali różnorod
nych złączyły się ze sobą, tworząc stopy, 
rozpościerające się do różnej głębokości. 
Miedź i cynk wytworzyły warstwę mosiądzu 
grubości ćwierci milimetra, cyna zaś i ołów 
wydały warstwę stopu grubości 6 mm. Me
tale natomiast, nieposiadające zdolności 
wzajemnego rozpuszczania się, jak  cynk
1 ołów, cynk i bizmut, okazywały zaledwie 
zaczątki połączenia, bez jakiejkolwiek zgoła 
wytrzymałości.

Na długim już szeregu doświadczeń p. 
Spring nie poprzestał jeszcze, ale przepro
wadził dalsze badania, by dokładniej rozwi
nąć analogią roztworów stałych z ciekłemi. 
Wiadomo, że przy mieszaniu dwu roztwo
rów, które nawzajem działają na siebie che
micznie i wydają produkty rozpuszczalne, 
działanie nie posuwa się aż do kresu, ale 
między odczynnikami pierwotnemi a ich pro
duktami następuje równowaga. Jeżeli mie
szamy roztwór saletry potażowej z roztwo
rem chlorku sodu, to saletra sodowa i chlo
rek potasu tworzą się w ograniczonej tylko 
ilości, gdy część odczynników pozostaje bez
skuteczną. Jeżeli nawzajem mieszamy roz
twory saletry sodowej i chlorku potasu, to

powstaje saletra potasowa i chlorek sodu, 
ale reakcya ta  rychło się przerywa. Kres 
ten oddziaływania chemicznego następuje 
w tej samej chwili, wtedy mianowicie, gdy 
stosunek produktów do ilości ciał oddziały
wających dosięga jednej i tej samej wartości 
statecznej. Prawo to, które podali Grold- 
berg i Waage, daje się wyrazić w sposób na
stępujący : Działanie chemiczne przerywa 
się, skoro siła, powodująca reakcyą, jest do
kładnie równoważona przez siłę, która spro
wadza reakcyą wręcz przeciwną.

Podobneż więc doświadczenie wykonano 
z ciałami stałemi, przez poddanie ich ciśnie
niu. Najpierw stłoczona została mieszanina 
siarczanu barytu i węglanu sodu w stanie 
bardzo suchym, następnie mieszanina węgla
nu barytu i siarczanu sodu, co dawało re
akcyą wręcz przeciwną. Rezultat odpowia
dał zupełnie oczekiwaniu : Między odczyn
nikami nastąpił rozkład podwójny, który 
w obu razach powstrzymany został reakcyą 
odwrotną. Reakcye zatem chemiczne, za
chodzące między ciałami stałemi pod znacz- 
nem ciśnieniem, ulegają prawu, które rządzi 
reakcyami mieszających się ze sobą cieczy 
lub roztworów. Przebieg jest niewątpliwie 
w obu razach jednaki; między stanem s ta 
łym a ciekłym istotne rozgraniczenie nie za
chodzi, różnica polega jedynie na niejedna- 
kim stopniu wspólnej własności, ruchliwości 
cząsteczek.

Wzajemna zatem rozpuszczalność ciał jest 
nietylko warunkiem ich spajania się w stanie 
stałym, ale także i ich wiązania się chemicz
nego pod wpływem ciśnienia. Czy wszakże 
jest jedynym warunkiem koniecznym? Przy
toczone wyżej doświadczenia dozwalają na 
odpowiedź potwierdzającą, o ile to dotyczy 
tylko sklejania czyli spajania, reakcya wszak
że chemiczna jest objawem bardziej zawi
łym. Występuje tu bowiem czynnik, który 
nie nasuwa się przy prostem lutowaniu okru
chów chemicznie jednorodnych, a mianowicie 
zmiana objętości, towarzysząca zwykle łą 
czeniu się chemicznemu. Najczęściej obję
tość związku dwu lub kilku ciał jest mniej
sza od sumy objętości pierwiastków niepołą
czonych. Tak np. przy powstawaniu chlor
ku srebra zachodzi zmniejszenie objętości 
jego pierwiastków o 6,3 odsetki, co znaczy, 
że 100 objętości mieszaniny srebra z siarką,



Nr 33 WSZECHŚWIAT 519

złożonej w stosunku, odpowiadającym wzo
rowi Ag2S , dają tylko 93,7 objętości siarku 
srebra. Zwózki tego rodzaju zaliczymy do 
kategoryi pierwszej. Rzadziej ma miejsce 
przypadek przeciwny, którego przykładem 
być może wodau siarku arsenu, mający ob
jętość o 4,8 odsetki większą od sumy objęto
ści wody i siarku arsenu bezwodnego; związ
ki tej kategoryi nazwiemy katogoryą drugą.

Gdy więc w zwykłej temperaturze podda
jemy ciśnieniu mieszaninę pierwiastków, da
jących związek kategoryi pierwszej, dostrze
gamy, że ciśnienie sprzyja tembardziej dzia
łaniu chemicznemu, im wybitniejsza jest 
wzajemna rozpuszczalność pierwiastków. Sre
bro z siarką łączą się dobrze pod ciśnieniem; 
m e ta l zaś ten przechodzi już w siarek, skoro 
tylko wystawiony jest na działanie pary siar
ki. Natomiast cynk i siarka, które nie wy
dają związku nawet, gdy są we wspólnym 
tyglu topione, nie łączą się też lepiej pod 
ciśnieniem, jakkolwiek przy połączeniu na
stępuje ściągnięcie o 5 odsetek objętości pier
wiastków. W ten sposób dała się otrzymać 
w temperaturze niskiej przez ciśnienie znacz
na liczba związków pierwszej kategoryi, 
zwłaszcza siarków i arsenków. Stara zatem 
zasada chemików—„corpora non agunt nisi 
fluida”, nie może być już, jak dawniej, bra
na dosłownie; jedynie tylko szybkość reakcyi 
zależy w znacznej mierze od stanu ciekłego 
ciał, ale stan ciekły nie jest koniecznym wa
runkiem samego powstawania związku.

Łatwo też przewidzieć można rezultat, ja- 
>ki nastąpi, gdy poddamy ciśnieniu części 
składowe związku kategoryi drugiej. Brak 
tu wszelkiego śladu reakcyi chemicznej. Co 
większa, jeżeli ściskamy związek, utworzony 
.poprzednio przez zwykłe procesy chemiczne, 
wywołujemy tem jego rozkład. Tak wspom
niany wyżej wodan siarku arsenu rozszczepia 
się na siarek bezwodny i wodę. Przytoczyć 
tu można dalej octan miedzi i wapnia, który 
ma objętość większą, aniżeli bezpośrednie 
jego części składowe. Rozkład następuje tu 
zwolna, ale ujawnia się w sposób bardzo wy
raźny, połączony jest bowiem z uderzającą 
zmianą barwy. Podwójny ten octan, miano
wicie, jest ciemno-błękitny, gdy produkt 
rozkładu, czyli mieszanina octanu miedzi 
% octanem wapnia, posiada zabarwienie jas- 
no-zielone.

W  podobnyż sposób można było sprowa
dzić zmianę stanu alotropicznsgo niektórych 
ciał. Tak siarka odmiany pryzmatycznej 
przeobrażona została w gęstszą, oktaedrycz- 
ną; arszenik czarny przyjął pod ciśnieniem 
stan krystaliczny. Objawy te, oddawna zresz
tą już znane, zyskały świetne potwierdzenie 
przez sztuczne wytworzenia drobnych dya- 
mentów pod wpływem ciśnienia. Moissan 
wykazał przed kilku laty, źe węgiel rozpusz
czony w stopionem żelazie zamienia się 
w dyamenty, jeżeli krzepnięcie następuje 
pod potężnem ciśnieniem. Widzimy, że był 
to przypadek szczególny zasady ogólnej, od 
wielu lat znanej.

Doświadczenia przekonały dalej, że trwale 
zmniejszenie objętości pod wpływem ciśnie
nia utrzymuje się w tym tylko razie, gdy 
ciało przechodzi w stan alotropiczny, posia
dający gęstość większą. Jeżeli warunek taki 
nie zachodzi, to ciśnienie zmniejsza objętość 
ciała stałego w temperaturze oznaczonej je 
dynie przez czas trwania swego wpływu; sko
ro zaś ciało stale jest pozostawione samemu 
sobie, odzyskuje objętość pierwotną. Pod 
tym względem przeto zachowuje się jak gaz 
istotny, którego objętość ulega zmniejszeniu 
jedynie podczas ucisku. Oiata stałe posia
dają przeto sprężystość doskonałą jak gazy, 
a jeżeli niektórzy sądzili, źe możnaby środ
kami mechanicznemi sprowadzić przeobraże
nie pierwiastku chemicznego jednego w dru
gi, to do przypuszczenia podobnego żadne 
wskazówki nas dotąd nie upoważniają.

Wszystkie jednak powyższe doświadcze
nia nie tłumaczą jeszcze, w jaki sposób wy
tworzyły się zbite skały ziemskie z pierwot
nych warstw osadowych; samo ciśnienie wy
starczyć tu nie mogło, osadom tym bowiem 
brakło plastyczności i zdolności spajania się. 
Przyroda wszakże użyła tu niewątpliwie 
czynnika, o którym nie wzmiankowaliśmy 
jeszcze, wilgoci mianowicie. Wiadomo, że 
rozpuszczalność ciał w wodzie wzmaga się 
pod działaniem ciśnienia. Nasuwało się prze
to pytanie, czy ciała, uważane za nierozpusz
czalne, jak piasek, nie okazałyby jakiego za
czątku rozpuszczalności, gdyby je wraz z wo
dą silnie ściśnięto.

Dla rozstrzygnięcia więc togo pytania p. 
Spring poddawał silnemu ciśnieniu znaczną 
liczbę ciał rozpuszczalnych i nięrozpmzczal-
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D y ch  w postaci proszków zwilgoconycb. Re
zultaty odpowiadały w ogólności oczekiwa
niom. Objętość roztworu nie jest prawie 
nigdy dokładną sumą objętości rozpuszczal
nika i ciała rozpuszczonego; najczęściej jest 
mniejsza, co znaczy, że rozpuszczaniu towa
rzyszy ściąganie się sukstancyi, niekiedy jed
nak zachodzi tu rozszerzanie. Otóż, wszyst
kie ciała, która spełniają warunek pierwszy, 
nieporównanie lepiej spajały się w stanie 
wilgotnym, aniżeli w suchym. Rozpuszczal
ność ich wzmaga się przez ciśnienie. Roz
puszczalnik zabiera dane ciało, a gdy ciśnie
nie ustaje, zachowuje się, jak ciecz przesy
cona; wydziela substancyą rozpuszczoną 
w zetknięciu z pozostałością ciała stałego 
i cementuje jego ziarna. Ciała natomiast, 
które ulegają objawowi drugiemu, sklejają 
się źle w stanie wilgotnym, uwięziony bo
wiem rozpuszczalnik rozpuszcza znowu ciało 
stałe po przerwaniu ciśnienia.

Ciała wreszcie, które uchodzą za nieroz
puszczalne w wodzie i klepalności zgoła nie 
posiadają, spajają się lepiej w stanie wilgot
nym, aniżeli w suchym. Otrzymano stąd sku
pienia o powierzchni szklisto przeświecają
cej, która zdradza początek topienia. W ę
glan miedzi zwłaszcza przedstawia objaw 
ten wybitnie; głaz, powstały przez skupienie 
zwilgoconego proszku, zachował wewnątrz 
blado-zieloną jego barwę, powierzchnia zaś 
okryła się zieloną i przezroczystą powłoką 
malachitową. Powierzchnie tego rodzaju na
potykamy niekiedy i na dawnych skałach, 
zeszklone do niewielkiej głębokości i jakby 
powloką okrywające ziarniste wnętrze skały. 
Wydaje się tedy prawdopodobnem, że nie
które substancje, w zwykłych warunkach 
w wodzie nierozpuszczalne, nabierają zdol
ności rozpuszczania się, gdy wraz z rozpusz
czalnikiem ulegają silnemu uciskowi. Do
świadczenia wywołać zdołały wprawdzie po
wierzchowną zaledwie rozpuszczalność, wy
starczyło to wszakże do sprowadzenia spoi
stości ciał stałych.

Można więc przyjąć, że ziarna żwiru na
szych piaskowców albo kamienie obtoczone 
naszych zlepieńców czyli konglomeratów pod 
wpływem ciśnienia pokryte zostały przesyco
nym roztworem krzemionki, a roztwór ten 
w równowadze niestałej dostarczył cementu, 
który skrzepnięcie ich sprowadził. W samej

też rzeczy między ziarnami piaskowców 
i między głazami zlepieńców istnieje powłoka 
krzemionkowa, chociaż nieuchwytna jest dla 
obserwacyi bezpośredniej. Kwas krzemion
kowy posiada i w stałym też, suchym stanie 
własność powolnego rozpuszczania się w roz
tworach potażu i sody, ziarna natomiast 
kwarcowe są temu oporne, albo też, przynaj
mniej, nader powolnie są nagryzane. W e
dług tego, jeżeli rzeczywiście między ziarna
mi znajduje się warstwa krzemionki, jakkol
wiek byłaby cienka, to bryła piaskowca lub 
zlepieńca rozpaść się winna w roztworze al
kalicznym.

Doświadczenie potwierdziło zupełnie ten 
wniosek; wszystkie zbadane skały kwarcowe 
lub łupkowe rozpadały się w cieczy alkalicz
nej, chociaż z różną prędkością, od natury 
ich zależną. Piaskowce nowego stosunkowa 
pochodzenia, trzeciorzędowe i drugorzędowe 
(kejper) już po kilku tygodniach rozpadały 
się w temperaturze wody wrącej, gdy pias
kowce starsze, psamity, a zwłaszcza konglo
meraty, stawiały alkaliom opór daleko bar
dziej zacięty. Stały się zaledwie mniej lub 
więcej kruchemi, gdy pierwsze wróciły już 
do stanu piasku luźnego. Silniejszy ten opór 
stąd pochodzi, że kwas krzemny, który zlepił 
ziarna, z biegiem czasu przeobraził się do
kładniej w odmianę kwarcu, opierającą się 
roztworowi pota.żowemu.

Zadanie, które tu rozbieramy, nie jest 
wszakże zupełnie rozwiązane, a pomiędzy 
wątpliwościami, jakie tkwią jeszcze, na
leży zwłaszcza rozjaśnić pewien szczegół 
ważny.

Istnieją zbite skały, które wszakże, jak to 
już nadmieniliśmy, nigdy nie ulegały działa
niu nadmiernego ciśnienia, jakie w doświad
czeniach powyższych powoływane było, ciś
nienia dochodzącego do 10 000 atmosfer. 
Można pod tym względem przytoczyć pias
kowce trzeciorzędowe, które, według poglą
du geologów, są utworami wierzchniemi i nie 
dźwigały nigdy wielkich ciężarów. Zapew
nić się przeto jeszcze należy, czy roztwór 
krzemionki, który wskutek przesiąkania prze
nika zbiorowisko piasku, jest w stanie skleić 
je wskutek ulatniania powolnego. I  ta więc 
kwestya poddana została doświadczeniu.

Jak  wiadomo, kwas krzemny koloidalny, 
ulegający powolnemu i swobodnemu wysy
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chaniu, wydaje masę szklistą znacznej twar
dości. Gdy wszakże sporządzono ciasto 
z piasku i krzemionki, przy powolnem wy
sychaniu sklejanie piasku zgoła nie wystąpi
ło. Przyczynę rezultatu tak zniechęcające
go rozpoznano dopiero przy badaniu mikro- 
skopowem. Kwas krzemny przyczepiał się 
w rzeczy samej do ziarn piasku, ale wskutek 
silnego ściągania, towarzyszącego wysycha
niu, pękał we wszystkich kierunkach dokoła 
ziarn piasku, tak że pozostawała luźna tylko 
masa. Skoro zaś poznano źródło niepowo
dzenia, środek zaradczy łatwo się nastręczył. 
Gdy bowiem lekkiem, ale statecznem ciśnie
niem zmuszono ziarna do ciągłego zbliżania 
się ku sobie, tak że zapełniały odstępy, po
zostające przy usuwaniu się krzemionki, 
otrzymano bryły stałe, dosyć podobne do 
piaskowców nowych.

Proces ten, jak widzimy, przypomina zu
pełnie sklejanie dwu kawałków drzewa że
latyną. Jeżeli kawałków tych nie naciska
my wzajemnie ku sobie, by zmuszać je dó 
posuwania się w miarę wysychania kleju, to 
części sklejane trzymają się słabo, albo też 
sklejenie zupełnie nie występuje. Nacisk 
nie powinien , też być zbyt silny, aby 
klej nie wyciskał się z miejsc zetknię

tych.
I  w przyrodzie przeto krzepnięcie skał 

mogło mieć miejsce wskutek przesiąkania 
wody, zawierającej krzemionkę, w połącze
niu ze słabem stosunkowo ciśnieniem, które 
jednakże dosyć długo trwało. Współdzia
łanie obu tych czynników wydaje się nie- 
zbędnem, o ile bowiem wnosić można 
z doświadczeń, nie wystarcza tu samo 
ciśnienie, podobnie jak  i samo przesią
kanie.

W tenże sam sposób zrozumieć można 
i krzepnięcie skał wapiennych. Szczątki 
muszel, napojone roztworem węglanu wapna, 
tembardziej stężonym, im większe było ciś
nienie, mogły się spajać w miarę, jak 
kwas węglany drogą dyfuzyi uchodził do 
atmosfery, a rozpuszczona sól wapienna 
zwolna opadała w drobnych kryształ
kach.

T .B .

STAN OBECNY

badań geograficznych w Afryce. ‘)

IV .

Wiemy, że przyroda, dowiedzieliśmy się 
zaś, w jaki sposób historya, z kolonii Sene
gal wytworzyły dla Francyi wrota otwarte 
w głąb Afryki, a rzekę Senegal wskazały 
jako jedyną drogę, mogącą do kraju tego 
wprowadzić/, Lecz by te wrota odpowiedzia
ły swemu przeznaczeniu, należało je sztuką, 
rozszerzyć. By ta droga prowadzić mo
gła nietylko na mapie, lecz i w rzeczywi
stości, należało ją  ulepszyć. Rozszerzenie 
wrót dawało się dokonać przez połączenie 
Dakaru, jedynego miejsca wylądowania na 
tych wybrzeżach, z Saint-Louis koleją że
lazną. Ulepszenie Senegalu osięgało się 
jużto przez uregulowanie koryta rzeki, jużto 
przez zużytkowanie jej brzegów, jako rów
nież wytkniętego przez przyrodę gościńca 
lądowego. Uregulowanie koryta jakiejkol- 
wiekbądź rzeki w Afryce to dotychczas jesz
cze bezużyteczna walka z siłami wyższemi 
nad ludzkie. Pozostawało więc w miej
scach, gdzie Senegal spływał z płaskowzgó- 
rza Sudanu na wybrzeża po progach i wodo
spadach, poprowadzić brzegiem jego też ko
lej żelazną. Budowanie więc dróg żelaznych 
stało się pierwszą i niezwłoczną potrzebą, 
gdy w r. 1876 Francya mogła już pomyśleć 
o swych koloniach zamorskich, a zwłaszcza 
o Senegalu, owych wrotach w głąb Afryki. 
Rządcą kolonii mianowany został pułkownik 
Brifere de Pisie.

Zdobycze Faidherba wzdłuż wybrzeża 
Atlantyku, utrzymane przez rzeczpospolitą 
po 1870 r., przez które prowadziła droga lą
dowa z Dakaru do Saint Louis, pozwoliły 
przystąpić do rozszerzenia wrót afrykańskich. 
Inaczej się rzeczy przedstawiały wzdłuż Se
negalu. Medyna, ostatni na wschód fort 
francuski nad Senegalem, leży nieco poniżej 
wodospadu Felu. Od Medyny w górę Se
negal, nawet przy najwyższej wodzie, prze
staje być spławnym. Kolej zatem żelazną, 
mającą zastąpić drogę rzeczną i poprowadzić

')  Ob. Wszechświat z r. 1899 n -r  4 0 — 42.
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w głąb Afryki wzdłuż Senegalu, należało 
układać w kraju jeszcze nie zdobytym, za
mieszkałym przez liczne ludy, tworzące róż
ne co do wielkości i znaczenia państewka, 
nad któremi wznosiło się groźne, żadnemi 
granicami jeszcze nie ujęte, państwo El Ha- 
dżi Omara. Tragiczna śmierć założyciela 
tego państwa *) nie zmniejszyła, przynaj
mniej na pozór, w niczem jego potęgi. Rzą
dy nad niem objął syn Omara, Ahmadu, 
który więził Magea i jego towarzysza Quin- 
tina. Droga wszakże do Nigru przez tych 
podróżników pozostała wytkniętą.

Posuwając się po niej, francuzi w r. 1877 
założyli fort w Bafulabe, przy połączeniu się> 
jak wiemy, Bafinga z Bakojem, a w roku n a 
stępnym—drugi, wspanialszy, w K ita, na po
łowie drogi pomiędzy Bafulabe a Nigrem.

Lecz wiadomości geograficzne i etnogra
ficzne, dostarczone przez wyprawę Magea 
i Quintina, okazały się niedostatecznemi, by 
jedynie na ich podstawie oprzeć posuwanie 
się dalej ku Nigrowi 2). W r. 1879, pod ko
niec jego, była urządzona nowa wyprawa 
naukowa nad Niger. Składali ją :  kapitan 
Gallieni, przyszły rządca kolonii, a obecny 
gubernator Madagaskaru, porucznicy Yal- 
liere i Pietri i lekarze Tautain i Bayol. Ce
lem jej oprócz zbadania miejscowości było 
jeszcze przekonać afrykanów o pokojowem 
usposobieniu francuzów w posuwaniu się ku 
Nigrowi. Wmówienie tego w afrykanów, 
zaiste, przedstawiało się rzeczą trudną. J a 
koż gorsze ją  jeszcze losy spotkały, niż po
przednią Magea, który, jak to sobie przy
pominamy, przetrzymany został przez dwa 
lata  w więzieniu. Obudzona czujność, już 
nie tukelerów, 'zawsze nieprzyjaznych, ale 
i obojętnych dotychczas bambarów i innych 
ludów zgotowała wyprawie od początku jak 
najgorsze przyjęcie. A nawet pod Dio, osa
dą nad rzeczką, noszącą tęź nazwę, już nie

ł) Będąc oblegany przez pow stającą przeciw 
niemu ludność miejscową, a  nie przew idując zwy
cięstwa, usiadł na beczułce prochu i podpalił j ą

2) Pomijam tu  wyprawę, k tórą w r. 1878 od
był znany nam z podróży w 1874 r. po Saharze 
Soleillet. P rzebrany w strój miejscowy, dotarł 
on w Nyamina do Nigru, a następnie, popłynąw
szy w dół rzeki, do Segu. P rzy jął go uprzejm ie 
Ahmadu, ale zabronił płynąć dalej do Tombuktu. 
Zwiedziwszy okolice Segu, Soleillet powrócił.

opodal Nigru, uległa ona zupełnemu rozbi
ciu. Otoczona przez dwutysięczny tłum 
bambarów, utraciła 17-tu ludzi z eskorty 
i wszystkie bagaże (11 maja 1880 r.). Ra
tując swe życie, Gallieni i jego towarzysze, 
już nie jako posłowie z podarunkami, lecz 
rozbitki i żebracy przadzierali się ku Nigro
wi do Ahmadu. Stanąwszy nazajutrz nad 
Nigrem pod Bammako, przeprawili się, ści
gani, przez rzekę i prawym jej brzegiem zdą
żali do Segu-Sikoro, stolicy Ahmadu. Lecz 
ten nie pozwolił im nawet zbliżyć się do sie
bie, wydając rozkaz, żeby ich w Nango,
0 czterdzieści kilka kilometrów przed jego 
rezydencyą, zatrzymano i uwięziono (1-go 
czerwca). Pobyt ich przymusowy w Nango 
trwał dziewięć miesięcy (do marca 1881 r.).

Losy dwu wypraw naukowo-politycznych, 
Magea i Gallieni; rozszerzanie się państwa 
Ahmadu ku północo-wschodowi, przecinają
ce możność posuwania się francuzów z bie
giem Nigru i w górę łuku nigrowego; po
wstawanie nowego państwa, które zakładał 
malinkę Samory w kierunku wschodnim
1 południowo-wschodnim, będące przeszkodą 
w takiem posuwaniu się w górę Nigru i na 
wschód i południe w łuku nigrowym—prze
konały władze kolonialne, a przez nie i cen
tralne, że tylko wojna z Ahmadu i Samo- 
rym, przedsięwzięta w celu zupełnego poko
nania tych dwu przeciwników, może zapew
nić Francyi spokojne władanie już zdobyte- 
mi krajami i pozwolić na dalsze zdobywanie, 
a  również, że z tą wojną należało się śpie
szyć, w obec zwrócenia na Afrykę pożądli
wości innych państw europejskich, które jak 
z jednego tak i drugiego wroga Francyi 
mogły z łatwością wytworzyć ślepe narzędzie 
swej polityki.

Wskutek warunków klimatycznych w Afry
ce północnej, a właściwie nadrównikowej, 
wojnę prowadzić można tylko w miesiącach 
zimowych. Otóż w zimie z 188), roku uwięzie
nia Gallieniego, na 1831, rozpoczął się szereg 
wypraw wojennych przeciw obu wzmianko
wanym władcom, bądź to pokolei, bądź też 
współcześnie, przecinanych umowami, przy 
zawieraniu których jedna łub obie nawet 
strony układały już plany zerwania w na
stępnej zimie.'

Wyprawy, skierowane przeciwko Ahmado- 
I wi, skończyły się zdobyciem w r. 18tf0 (6-go
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kwietnia) Segu-Sikoro przez Archinarda, 
a w 1891 (1-go stycznia) Nioro, stolicy kraju [ 
K aarta, leżącego na krańcach północnych | 
Sudanu, pod Saharą, gdzie się schronił po
gromiony władca. Państwo Ahmadu padło, j  

a on sam, w charakterze tułacza i podżega
cza stałego ludności miejscowej przeciw j  

francuzom, przebywa obecnie wśród tuare- 
gów nad Nigrem środkowym.

Wyprawy, skierowane przeciwko Samore- | 
mu zakończyło pojmanie go w r. 1898 d. 29 j  

września, w okolicy Nzo, na południu łuku j  
nigrowego pod granicą Liberyi, i uwięzie- J 
nie ‘) go w kolonii Kongo, gdzie w r. b. 
dnia 2 czerwca umarł na zapalenie płuc.

Takie losy obu tych państw afrykańskich 
wynikały z istoty ich samych. Zakładali 
je  ludzie, górujący nad innymi charak
terem i uzdolnieniem. Zakładali zapo- 
mocą jednego żywiołu etnicznego, na któ
rym oparci, zdobywali i łączyłi różnople- 
mienne ludy i kraje. Utrzymywali zaś w po
słuszeństwie wyłącznie trwogą, karami, 
z których ucięcie głowy było jeszcze naj
lżejszą. Francuzi przeto, prowadząc z niemi 
wojnę, występowali jako oswobodziciele tych 
krajów i ich mieszkańców z pod przemocy 
jednostki lub plemienia. Występowali zaś 
na czele wojska również z murzynów złożo
nego. Kilkuset czarnych, dowodzonych przez 
kilku białych, szło na dziesiątki tysięcy rów
nież jak sami czarnych i dzięki karności, bro
ni ulepszonej i nadziei odznaczenia, te tysią
ce gromili. Rezultatem każdej kampanii 
było posunięcie się w danym kierunku na
przód, a dalej utrzymanie się w raz zajętej 
pozycyi przez wzniesienie i osadzenie załogą 
fortu i przyparcie do muru lub wyparcie 
z danego zakątka nieprzyjaciela. Przyparty 
do granic Sahary Ahmadu uszedł zaledwie 
z życiem. Przyparty do granic Liberyi Sa- 
mory został ujęty żywcem.

Nie należy jednakże sądzić, by Francuzi 
stali się spadkobiercami Ahmadu lub Samo-

*) Kraje, zdobyte przez Samorego, obszarem 
dorównywały Francyi. Z lewego brzegu Nigru 
sięgały ku wschodowi do W olty Czarnej, z pod 
Segu-Sikoro, pod które podchodziło, ku połud
niowi do granic Liberyi i wybrzeża Kości Sło
niowej.

rego. Państwa ich rozpadły się na cząstki, 
z których powstały. Oprócz uroku zwycięz
ców i nazwy oswobodzicieli kilku ludów, po
grom tych swych wrogów dał im możność 
wywierania w dalszym ciągu swych wpły
wów. Znaleźli się przeto w pozycyi, w j a 
kiej byli przed wystąpieniem tych władców 
przeciwko nim.

Akcya jednak wojenna odbywała się głów
nie w obrębie czasowych posiadłości Ahmadu 
i Samorego. Jakkolwiek dorównywały one 
obszarami wielkim państwom europejskim, 
zewnątrz nich pozostawały kraje rozległe 
i ludy liczne, niewciągnięte do walki, na któ
re działanie pokojowe było możebne, a na
wet po próbie wytknięcia stref wpływów na 
kongresie berlińskim (1835), konieczne, pod 
grozą utraty już zajętego posterunku i wy
cofania się zupełnego z Afryki. Wypra- 

I wy więc polityczno-naukowe nie ustawały. 
Owszem, zdobyte w wojnie miejscowości 
i wznoszone na nich forty stawały się wciąż 
nowemi punktami wyjścia owych wypraw 
i ich oparciem. W taki sposób drogę, wio- 

| dącą do wnętrza Afryki, torowali sobie nie
ustannie.

Założenie fortu w Bafulabe pozwoliło zna
nemu nam już z wyprawy Gallieniemu, dokto
rowi Bayol i kapitanowi Quiquandon w r. 1883 
zbadać Beledugu, obszerny kraj, leżący na 
lewym brzegu Nigru, pomiędzy 12° a 14° 
szer. geogr. i zawrzeć z wieloma w nim 
większymi i mniejszymi władcami umowy, 
oddające ich posiadłości pod protektorat 
Francyi ‘). Założenie fortu w Kita pozwo
liło doktorowi Oolin udać się w górę rzeki 
Bakoj, do kraju Bure. Wyprawa ta, cho
ciaż wstrzymana przez zwycięstwa Samorego 

1 nad ludami, zamieszkałymi nad Bakojem 
górnym i Nigrem, tworzącemi kąt rozwarty, 
którego Bure stanowi właśnie wierzchołek, 
pozostała jednak krokiem jednym naprzód 
zrobionym. Inne, jak np. Oberdorfa 2),

*) Oto są kraiki, k tóre weszły wtedy pod 
pro tek tora t Francyi : Nosombugora, Fadugu,
Damfari, M urdiari, Nonko, Kurni, Dionkoloni, 
Segala, Meskala, M arkaburgu. Wyliczam je , by 
dać pojęcie o rezultatach politycznych choć 
jednej z takich wypraw.

2) Umarł w drodze d. 9 stycznia 1888 r.
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Liotarda, Leyasseura, Andeouda, Quin- 
ąuadona oraz, znanych nam już z wyprawy 
Gallieniego, Yalliferai Tautina, odbyte w kie
runku również jak poprzednie południowym, 
miały na celu zbadać kraje, leżące pomiędzy 
Senegalem a Gambią, a nawet dotrzeć do 
Kazamanki i zyskiwać przymierza, wiodące 
do protektoratów. W  ślad . za niemi podą
żyły wyprawy już wyłącznie topograficzne, 
rezultatem których stawały się szczegółowe 
mapy tych krajów, z ginącemi coraz bardziej 
na nich kropkowaniami i plamami bia- 
łemi.

Lecz najważniejszą, rzeczą było dla fran
cuzów dotarcie do Nigru, już nie w charak
terze podróżników, na rozkaz Ahmadu uwię
zionych, lecz zwycięzców, zdobywców waż
nych nad rzeką posterunków, założycieli 
fortów. I go lutego 1883 r. kolumna woj
skowa pod dowództwem półkownika Borgnis- 
Desbordes, po zdobyciu i zniszczeniu wsi Da- 
ba, której mieszkańcy, tukulerowie, stawili 
energiczny opór, stanęła w Bammako, nad 
Nigrem, gdzie niezwłocznie fort wzniesiono. 
W roku następnym, 19 października, kapi
tan Delanneau zdobył Nyaminę, miasto 
w dół Nigru, leżące o 150 km  poniżej Bam
mako.

Zyskanie w Nigrze punktu oparcia i wyj
ścia dla wypraw, zarówno pokojowych jak 
i wojennych, otwiera czasy obecne w pozna
waniu Afryki środkowej. Łuk nigrowy stał 
się dostępnym i dla podróżnika i dla żołnie
rza. Pierwszy, jak zawsze w Afryce, po
przedzał drugiego. Rozpoczął się więc sze
reg podróży w trzech kierunkach : wschod
nim, południowo - wschodnim i północno- 
wschodnim. Ponieważ Niger, już od skał 
Sotuba, o kilkanaście kilometrów poniżej 
Bammako, stawszy się spławnym w dół rze
ki aż do Ansongo, na przestrzeni przeszło 
1700 km, przedstawia drogę wodną, prowa
dzącą do mitycznego Tombuktu i w górę łu 
ku nigrowego, wyprawy oprócz lądowych 
mogły się odbywać i rzeczne.

Rzecznych odbyło się ważniejszych dwie : 
Carona, w r. 1887, od Monambugu, przysta
ni rzecznej poniżej skał Sotuba, do Tom
buktu,' pamiętna tem, że w niej poraź 
pierwszy pokazał się statek parowy, kano- 
nierka „Niger”, na wodach Nigru,—i Hour- 
sta, 1895—1897, od Kulikoro, jeszcze innej

przystani poniżej Monambugu, do ujścia Ni
gru w zatoce Gwinejskiej, pamiętna tem, że 
w niej poraź pierwszy mała fłotyla, z trzech 
tylko statków złożona, zwyciężywszy wszyst
kie przeszkody, które stawiała przyroda 
i gromadzili nadbrzeżni mieszkańcy, prze
płynęła wzdłuż przez trzy czwarte długo
ści rzeki i dotarła do oceanu w jej ujściu. 
Zresztą wyprawa Carona za prolog służyć 
może dla wyprawy Hoursta.

Lądowych było ważniejszych także dwie : 
Bingera w 1887—1889 i Monteila w 1890 — 
1892 r.

Binger, przeprawiwszy się sam jeden 
przez Niger w Bammako dnia 30 czerw
ca 1887 roku, przeszedł w łuku nigro- 
wym w kierunku południowo - wschodnim 
przeszło 4000 km, przedarł się przez set
kę rozmaitych krajów i państewek, zwie
dził do 600 wsi i miast, pomiędzy któremi 
było Kong, również tajemnicze na południu 
łuku nigrowego, jak Timbuktu na jego pół
nocy, oraz Wagadugu, stolica Mossi, w środ
ku tego łuku, a 21 marca 1889 r. stanął wy
cieńczony wskutek doznanych trudów, wsze
lakiego rodzaju braków i chorób w Grand- 
Bassam, na brzegu zatoki Gwinejskiej. Była 
to więc podróż wznowiona w stylu Bartha, 
Liyingstona, Stanleya i innych pierwszych 
odkrywców Afryki. Jak  oni bowiem prze
biegał i on kraje na przestrzeni kilku tysięcy 
kilometrów, gdzie dotąd nie stanęła jesz
cze noga żadnego europejczyka, jak oni prze
biegał on je sam, narażając się cokrok i co 
chwila na nieprzewidziane przygody i śmierć 
bez pozostawienia śladów i pamiątek po 
sobie.

Monteil, w trzy lata prawie po Bingerze 
przeprawiając się przez Niger, by się puścić 
jak  tamten w nieznane kraje, mógł już inny, 
niżeli tamten, wybrać punkt wyjścia dla 
swej wyprawy wskutek rozszerzania w dół 
rzeki posiadłości francuskich. Jakoż d. 30 
grudnia 1880 r. przeprawił się przez Niger 
pod Segu-Siroko, już o 200 km poniżej Bam
mako. Początkowo szedł on przez kraje, 
przez które poczęści, lecz w równoległych 
liniach, przedzierał się już Binger. Od W a
gadugu jednakże, wzmiankowanej stolicy 
Mossi, gdzie stanął d. 28 kwietnia 1881 r.r 
skąd jego poprzednik zwrócił się na połud
nie, on skierował się na wschód, ku brzegom
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jeziora Czad *) i jak jego poprzednik w kie
runku południowym, on we wschodnim prze
biegał kraje, gdzie był pierwszym europej
czykiem przez krajowców widzianym.

Trzej ci podróżnicy, Binger, Monteil 
i Hourst, wydali opisy swych wypraw w oso
bnych trzech dziełach 2). Dzieło pierwszego 
uwieńczyła Akademia francuska.

W  dziełach tych dla piśmiennictwa geo
graficznego i etnologii odkrywa się nowe 
źródło niespotykanych dotąd w nauce nazw 
rozmaitych krajów i ludów, jak same te na
zwy dotąd nieznanych. Nazwom tym w nich 
towarzyszą odpowiednie opisy, opisom -  dzie
je, o ile można było je wytworzyć autorom 
z luźnych wzmianek i bałamutnych wieści, 
krążących wśród krajowców lękliwych i zaw
sze kłamliwych, gdyż bojących się z zasady 
wyznać prawdę przybyszowi, przypuszczając 
zresztą, że to co wyznaliby nawet jako praw
dę, było w istocie prawdą.

O opisane w dziełach tych kraje i ludy po
wstała wkrótce po odbyciu tych podróży po
między państwami europejskiemi walka dy
plomatyczna, poparta grozą orężnej. W łuku 
bowiem nigrowym zeszły się i wzajemnie po
przecinały linie graniczne, oznaczające krań
ce strefy wpływów tych państw, nakreślone 
poprzednio tylko na papierze, a raczej na 
plamie białej karty Afryki, gdyż kraje, ob
jęte tym łukiem, były jeszcze, podówczas, 
kiedy owego kreślenia granic dokonywano, 
zupełnie nieznane. Nastąpiły wnet nowe 
przeto pomiędzy temi państwami umawiania 
się i umowy, nowe dzielenia się i po
działy.

Jak  obecnie, kraje te weszły już do po
siadłości rzeczywistych i do strefy wpływów 
bardziej stanowczo niż poprzednio zakreślo
nych, trzech państw europejskich : Francyi, 
Anglii i Niemiec. Punktem zaś wyjścia dla 
tych podziałów uzupełniających poprzednie

1) D ruga połowa podróży Monteila, od jezio
ra  Czad do Tripoli, jako  odbyta już  po Saharze, 
weszła do poprzedniej części pracy niniejszej 
(W szechświat n-r 37 z r. 1899).

2) B inger: Du Niger an Golfe de Guinee 
p ar le pays de Kong et le Mossi. 1. II. 1892.—  
P. L. Monteil : De Saint-Louis a Tripoli p a r le 
łac Tshad. 1895. — Hourst : Sur le Niger et au 
pays de Touaregs. La Mission Hourst. 1898.

i rozstrzygających spory powstałe, niby już 
ostatecznie, stały się owe dzieła i karty geo
graficzne, ilustrujące te dzieła. Wzmianko
wane Kong i Wagadugu, oraz wszystkie owe 
setki wsi i miast, zwiedzone poraź pierwszy 
przez Bingera, Monteila i Hoursta, stały się 
już obecnie miejscowościami, wchodzćjcemi 
do geografii powszechnej. Mossi i tyle dzie
siątków innych ludów, przed kilkunastu laty 
zupełnie nawet z nazwiska nieznanych, wkro
czyło za francuzami, anglikami i niemcami 
do dziejów współczesnych.

Te przeto okoliczności zatrzymują mnie 
na tych dziełach i skłaniają do udania się 
w drogę, choć na papierze, za ich auto
rami.

I. Radliński.

Spostrzeżenia naukowe.

Nowa kometa.

Z obserwatoryum astronomicznego im. J. Ję - 
drzejewicza otrzymaliśmy w dalszym ciągu wia
domość następującą :

Miejsce komety, poczynając od 10.VIII r. b., 
je s t  podawane bezpośrednio, według współrzęd
nych narzędzia (refr. Steinheila z kopuły wschod
niej obserwatoryum ).

D. 8 . VIII. AR =  3h10m, § =  +  58°37'

10 g. cz. gw. Księżyc i powietrze zamglone. 
P lam ka mglista bez warkocza z jądrem  w posta
ci gwiazdy 10  wielkości.

D. 10 . VIII. AR =  3h15m, § =  +  63°47'

Widok, ja k  z dnia 8 .VIII. Chmury przeszko
dziły obserwacyi.

D. 12 . VIII. AR =  3h20m, 8 =  +  68°36'

21 g. 5 m. cz. gw. Powietrze mgliste. Jądro 
10 wielkości. W arkocz mało widoczny, d ługo
ści 13'. Znajdująca się w bliskości komety 
gwiazda 9 wielkości przeszkodziła obserwacyi.

23 g. 37 m. Powietrze dobre, lecz silny blask 
księżyca. Jądro  komety 9 wielkości. W arkocz 
prosty długości 20'.
(Obserwatoryum astronomiczne im. d-ra Jęd rze- 

jewicza, d. 14.V III.1900).
B. Merećki.
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IX Zjazd lekarzy i przyrodników polsk ich .

SPRAW OZDANIE Z OBRAD NAUKOWYCH 

W SEKCYACH.

XI. Sekcya anatomiczno-fizyologiczna.

Posiedzenie I I  w niedzielę dnia 22 lipca o godz. 
9 ‘/2 przed południem. (Zakład anatomii porów

nawczej św. Anny 6).

Przew odniczący: Prof. d -r Beck.
Sekretarz : d r  A. Bochenek i d -r  S. M aziarski.
Obecnych uczestników 19.
Adam M aryan Przesmycki : „O barw ieniu za 

życia ją d ra  i protoplazm y” .
I. Czy ją d ro  komórkowe może się barwić po

zostając przy tem żywem, czyli zachowując swe 
własności życiowe?

M oże:
1. A utor miał możność śledzić proces dziele

nia się jąd ra  w stanie zabarwionym, i nawet p ro 
ces m itotyczny. (Kom órki zwierzęce. Pasorzy- 
ty  ż a b : Opaliny, Balantidium , Nyctotherus cor- 
diformis, także niektóre z Rotatoria).

2. Z chwilą, gdy następuje śmierć komórki lub 
całego organizmu, jąd ro  odbarwia się.

II. Co się barwi w żywem jądrze? Różne 
części składowe ją d ra  barw ią się różnie.

1 . Barwią się różnie chrom atyna i achroma- 
tyna, co widoczne je st doskonale w przypadkach 
mitotycznego dzielenia się jąd ra .

2. Barwią się różne składowe części jąd ra , 
które się różnie ukształtow ały tak  pod względem 
wewnętrznego jakoteż i zewnęti-znego ustro ju  
wskutek pewnych fizyologicznych wpływów.

III. Co się barwi w protoplazm ie?
Tutaj autor rozróżnia następujące p u n k ty :
1 . Barwienie się właściwego podścieliska pro- 

toplazm atycznego.
2 . Barwienie się ziarnkowatości protoplazm a- 

tycznych:
a) Ziarnkowatości protoplazm atyczne, które 

uwidacznia barwienie za życia w Actinosphae- 
rium Eich.

b) Ziarnkowatości, barwiące się w ja jach .
c) Ziarnkowatości, nie barwiące się, a dzięki 

obecności innych zabarwionych części widoczniej 
na jaw  występujące.

3. P rzykłady ciekawych zjawisk barwnych, 
wskutek obecności innych zabarwionych czę
ści, widoczniej na jaw  występujące.

4. Przykłady ciekawych zjawisk barwnych, 
odnoszących się do ustro ju  pewnych organizmów, 
k tóre występują na jaw  przy  użyciu metody 
barwienia za życia, a których zapomocą innych 
metod dotychczas nie można było wywołać.

IV. Na jakiej drodze odbywa się proces b a r
wienia za życia— na chemicznej, czy też na fi
zycznej?

Tego pytania narazie autor nie starał się 
rozwiązać; przedstawił tylko fakty z doświad
czeń chemicznych, z badań porównawczych na 
żyjątkach z modyfikacyami barwnika N eutral- 
rotu, przez się dokonanemi, jakteż z samą 
(wolną) zasadą tegoż barwnika, oraz— z badań 
porównawczych z różnymi barw nikam i,—fak
ty, które rzucają pewne światło na powyższą 
kwestyą.

F akty  te są następujące:
1. Nukleina łączy się chemicznie z wolną za

sadą barwnika.
2. Przez wprowadzenie do neutralro tu  drogą 

chemiczną substancyi organicznych, stanowią
cych, o ile nam dotychczas wiadomo, składowe 
części jądra, jako to: kwasu fosforowego, nukleiny 
samej, hypoksantyny, oddzielnie, albo łącznie 
z kwasam i: fosforowym i moczowym, można było 
do pewnego stopnia zmieniać działanie barw nika 
w znaczeniu biologicznem.

3. Żyjątka, wchłaniające w siebie wszystko, 
o ile nam dotychczas było wiadomo, drogą os
mozy, jako  to Opalina ramarum , barwią się za 
sadą barwnika (w kryształach), k tóra w cieczy, 
zawierającej żyjątka (alkalicznej,— rozcieńczona 
Nall), od początku do końca doświadczenia nie 
rozpuszczała się, tak samo, ja k  samym barwni
kiem, neutralrotem. Stąd koniecznem staje się 
przypuszczenie, że żyjątka same w jak iś spo
sób (prawdopodobnie przez wydzielanie jakiegoś 
kwasu) rozpuszczały kryształy zasady barwni
kowej.

W danym więc przypadku barwnik zostaje 
wchłaniany na drodze chemicznej.

4. Zapomocą jednego i tego samego barw
nika w jednych żyjątkach jąd ro  zupełnie się nie 
barwi, w innych jeszcze barwi się, lecz żyjątko 
po pewnym czasie zamiera, nie dzieląc się, w in 
nych wreszcie jąd ro  barwi się, żyjątka dzie
lą  się też i dalej żyją— przypadki wskazujące 
z jednej strony na różne stopnie szkodliwości 
barwnika, z drugiej zaś— że to  rozliczne wchła
nianie barwnika przez różne żyjątka zależy za 
pewne od różnego specyficznego ustroju jąd er;
0 ile ta  zależność może być chemicznej, lub fi
zycznej natury , trudno teraz rozstrzygać.

W ten sam sposób najłatwiej sobie wytłuma
czyć i fakt następu jący :

5. Zapomocą różnych barwników w jednem
1 tem samem żyjątku jąd ro  to barwi się, przy- 
czem jeżeli żyjątko może się dzielić i dalej żyć, 
to  się nie barwi nawet przy użyciu silnych roz- 
czynów barwników; zamiera ono bez uprzednie
go barwienia się jądra .

6 . W pewnych przypadkach śledzić można 
zmianę barwy barwnika tak  w jąd rze  (N yctothe
ru s cordiformis), jakoteż w ziarnko watościacfe 
(Actinosphaeriuun Eich.), zmianę barwy, k tóra 
wskazuje na działanie kwasu i tem samem 
zdradza proces chemiczny.

W dyskusyi zabiera głos d-r Sosnowski, zwra
cając uwagę, że niektóre granulacye mogą być
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wprost osadami, tak  roztwór albumoz daje z neu- 
tralrotem  osad. Następnie pi-osi o bliższe szcze
góły, dotyczące używanych przez prelegenta 
modyfikacyj barwnika.

Doc. d -r Siedlecki prosi o wyjaśnienie, co p re
legent rozumiał pod wyrażeniem „właściwe pod- 
ścielisko protoplazm y”, czy jestto  zdaniem jego 
ta  część protoplazmy, którą uwidocznić można, 
jako  siatkę, czy też w tym „podścielisku” znaj
dują się także i części rozpuszczone lub s tra 
wione wśród protoplazmy.

Prof. d-r Cybulski zapytuje, czy prelegent nie 
robił usiłowań otrzymania związku nukleiny 
z barwnikiem i zbadania jego składu. Przeni
kanie barwnika nie rozpuszczającego się w roz- 
czynie soli do wnętrza zwierzęcia nie można je d 
nak inaczej sobie wyobrazić, jak  przypuszcza
jąc, że przecież część barwnika się rozpuszcza; 
być może, że tu  zachodzi już  proces elektroche
miczny.

D -r Bochenek sądzi, że otrzymanie różnego 
zabarwienia jednym  barwnikiem nie dowodzi 
bynajmniej chemicznego łączenia się, względnie 
zmiany barwnika, lecz jak  to Fischer udowodnił, 
może być wynikiem zanieczyszczenia chemicz
nego barwnika.

Prelegent odpowiada na wszystkie zarzuty, 
starając się udowodnić swoje zapatrywanie i po
przeć je  nowemi jeszcze i licznemi dowodami. 
Na zakończenie dyskusyi zabiera głos prof. d-r 
H. Hoyer ojciec, podnosząc niezmierny postęp 
w histologii, który zawdzięczamy rozwojowi tech
niki barwienia. Z podniesionym przez p. Bochen
ka zarzutem, że różnice w barwieniu są wyni
kiem zanieczyszczeń barwników samych, nie mo
że się zgodzić, cytując jako przykład swe do
świadczenia nad tioniną.

Napoleon Gąsiorowski (Lwów) : „Wpływ p rze 
cięcia uerwu, działania kokainy i mechanicznego 
podrażnienia na budowę ciałek dotykowych Gran- 
dryego” . Badania przeprowadził autor na ciał
kach dotykowych Grandryego w dziobie kaczki. 
P rzy  utrw alaniu materyału posługiwał się p ły
nem Zenkera, Hermana, nasyconym rozczynem 
kwasu pikrynowego z sublimatem i z kwasem 
octowym, przy barwieniu zaś zastosowywał prze
ważnie metodę M. Heidenhaina (hematoksylina 
W eigerta) i błękit metylenowy z utrwaleniem 
Bethego.

Po przecięciu drugiej gałązki nerwu tró jdziel
nego, zaopatrującego dziób górny, widocznym 
je s t po upływie dni 4 rozpad ziarnisty tarczy 
nerwowej, bez żadnych wyraźniejszych zmian 
w komórkach dotykowych. Po 6 dniach tarcza 
rozpada się na ziarenka drobniejsze, a w komór
kach dotykowych zanikają równocześnie luki 
w części środkowej. Całe ciało komórkowe 
przedstawia wejrzenie siateczki o oczkach więk
szych, beleczkach grubszych, aniżeli w części 
obwodowej w ciałkach dotykowych normalnych; 
nadto wymiary komórki znacznie się zmniejszają. 
T ak  więc widzimy, że dopiero po obumarciu ta r 

czy nerwowej rozpoczyna się zanik komórek do
tykowych.

Kokaina w roztworze 10°/o i 2 0 %  wprowa
dzana w ciągu 5— 20 minut drogą pędzlowania, 
nakrapiania i wstrzykiwania śródmiąższowego 
wywołuje przedewszystkiem kurczenie i zbijanie 
się zarodzi w ziarna duże, ciemno barwiące 
się metodą Heidenhaina i następnie zniekształ- 
tnienie ciała komórkowego. Nasilenie zmian 
tych zależy od koncetraeyi rozczynu, jak i na 
ciałka działał. Najlepszym dowodem, że zmia
ny te  nie są wywołane jak iąś mechaniczną 
przyczyną, je s t zachowanie zupełnie prawidłowej 
budowy w ciałkach drugiej strony dzioba, na 
które działano zupełnie w ten sam sposób roz
czynem fizyologicznym soli kuchennej. W ta r 
czy nerwowej powyższemi metodami badania nie 
udało się żadnych zmian wykazać. P rzy wyci
naniu skóry z dzioba w ciągu działania na nią 
kokainą, odruchy były zniesione. Po upływie 
zaś pewnego czasu, w którym odruchy znowu wy
stępują, komórki dotykowe przedstaw iają p ra 
widłową budowę. Wobec tego, że zmiany po
wyższe po kokainie zjawiają się równocześnie ze 
zniesieniem czucia, z wielkim prawdopodobień
stwem przypuścić można, że zmiany opisane są 

| wyrazem zniesienia funkcyi komórek dotyko
wych, polegającej na pojmowaniu i przenosze
niu wrażeń ze świata zewnętrznego na tarczę 
nerwową.

Po 10 minutowem drażnieniu dzioba zapo
mocą szczoteczki drucianej zmian żadnych wy
kazać nie można. Wytłumaczyć dałoby się to 
tem, że nie znamy budowy komórki dotykowej, 
znajdującej się w stanie zupełnego spoczynku; 
prawdopodobnie samo już ustalanie wprowadza 
j ą  w stan czynny.

W  dyskusyi zabiera głos prof. Beck, robiąc 
za rzu t prelegentowi, że użycie rozczynu 10  — 
20°/o kokainy mogło sprawić, że ju ż  wskutek 
samej koncentracyi rozczynu nastąpić musiało 
kurczenie się ciałek dotykowych. Należało dla 
porównania używać rozczynów izotomicznych.

Prof. Hoyer syn uważa tarczę uerwową m ię
dzy komórkami za główny aparat odbierający 
wrażenia zmysłowe, gdy tymczasem komórki 
dotykowe stanowią zapewne tylko przyrządy 
pomocnicze. Byłoby więc pożądanem przede
wszystkiem wykazać zmiany, odbywające się 
w tarczy pod wpływem kokainy, zanim się 
wspomni o wpływie kokainy na ciałka dotykowe.

Prelegent odpowiada na zarzut prof. Becka, 
że sam zaznaczył, że ciśnienie osmotyczne sil
nego rozczynu kokainy mogło zmiany wykazane 
wywołać, Prof. zaś Hoyerowi odpowiada, że 
zmian w tarczy nerwowej wykazać mu się nie 
udało, że jednak  dzieli zdanie tych licznych 
badaczy, którzy komórkom ciałek dotykowych 
przypisują jak iś udział w ruchomości przyjm o
wania wrażeń.

Doc. d-r M. Siedlecki (Kraków): „O stosun
ku rozrodu bezpłciowego do rozrodu płciowego” .
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Prelegent zwraca uwagę na fakt, że pobudka 
do rozrodu bezpłciowego wychodzi zawsze wprost 
od komórek rozradzających się; natom iast do 
rozrodu płciowego potrzeba współdziałania kilku 
indywiduów, które wspólnemi siłami, tw orzą 
osobnik (łub osobniki) na nowo zdolny do roz
rodu bezpłciowego. Komórki rozm nażające się 
drogą, bezpłciową odznaczają się zatem, zdaniem 
prelegenta, większą samodzielnością niż te , które 
muszą przejść cały szereg zawiłych objawów 
płciowych po to tylko, by znów uzyskać moż
ność rozrodu bezpłciowego.

Bliższe zbadanie objawów płciowych u  róż
nych zwierząt przekonywa, że niema tak  wiel
kiej różnicy między rozrodem płciowym a bez
płciowym, jakby  się napozór zdawać mogło. 
‘U pewnych gatunków obie te  formy rozrodu 
mieszczą się w jednym cyklu rozwojowym da
nych zwierząt; u innych rozród  bezpłciowy je s t 
koniecznym warunkiem wystąpienia objawów 
płciowych; istnieją więc różne formy przejściowe 
pomiędzy obydwoma sposobami rozrodu. Prelegent 
sądzi, że ju ż  na podstawie tych danych, jakich 
dostarczyć może obecny stan naszych wiadomo
ści o objawach płciowych u różnych zwierząt, 
można zestawić szereg stadyów, łączących formy 
rozrodu bezpłciowego z rozrodem  płciowym,

i udowadnia swe twierdzenie szeregiem p rzy 
kładów.

Dyskusyi nie było.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

— WP. J. Osmołowskiemu w Bobrzyku
Wskazówki co do określania szukanych rod ia- 
jów i gatunków roślin zaajdzie Sz. Pan w dziele 
„Opisanie roślin w Litwie, na Wołyniu, P o io lu  
i Ukrainie dziko rosnących, jako  i oswojonych“ 
przez Józefa Jundziłła (Wilno 1830), oraz w ros- 
syjskiej „Florze Rossyi środkowej i południowej, 
Krymu i Kaukazu północnego” przez J. Schm ał- 
hauzena (Kijów 1895 i 1897, 2 tomy).

Co zaś do słownika łacińsko-połskiego nazw 
botanicznych, to wskazujemy w chronologicznym 
porządku trzy  prace w tej dsiedzinie : 1 ) 3 -ci
tom  „F lo ry  polskiej” Jakóba Wagi, 2) Słownik 
zoologiczno botaniczny K. Majewskiego i 3) Słow
nik polskich imion, rodzajów oraz wyższych sku
pień rośłin J. Rostafińskiego.

—  Początkującemu zbieraczowi. Nie otrzy
mawszy od Sz. Pana adresu, nie możemy p rze
słać odpowiedzi.

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 d. 8 do 14 sierpnia 1900 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemyślu i Rolnictwa w Warszawie).
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8 S. 50,5 4 9 ,' 47,4 18,3 25 1 22 2 26,0 13,9 1° S3,SE9,S3 _
9  C. 5o,8 5 i ,7 51,2 16.8 2 5,7 19,3 22,6 15 , 1  62 SW 3,SW 5,SW 4 0,0 •  b. dr. z rana

10  p 5 l,o 49,7 49 4 15.7 2 3,3 19,2 25,0 14,9 61 SAI3,S3 s* —
i i  S. 4<)A 5o.l 5 o .4 17,5 l 6,o ' 4,0 '9 ,9 14,0  84 SW 2, W'2,N W3 13,7 •  od lo 30 n. praw ie ciągły
12  N. 5o,6 52,7 55 4 '4 ,5 19.4 15,2 21 ,0 13,9 86 W3,SW 5,W 6 »,9 0  z nocy i od 1 1 30 a. m; •  dr.
13 P. 57,3 57,0 56,o 16,1 20,9 1 .8,a 2 4,0 1 2 ,o 73 W2,W7.W 3 [krótko 0 g. 450 p. m.
14  W 54,4 53,7 53,9 18,5

■
2o 6 17 ,2 2 2,9 15 ,4  ! 74

1
W 5, W2, N W- | 2,4 •  kilkakr.

Ś -e d n ie  52,o 18 ,3  73  l* ,o

T R E Ś Ć . -  Tluszczak Humboldta (Steatornis caripensis), przez J. Sz‘olcinana. —  Ciała stałe pod 
znacznem ciśnieniem. przez T. R. —  Stan obecny badań geograficznych w Afryce, przez I . Radliń

skiego. —  Spostrzeżenia naukowe. —  Zjazd lekarzy i przyrodników w Krakowie. —  Odpowiedzi re 
dakcyi. —  Buletyn meteorologiczny.

W ydawca W. Wrób lewsk i.  R edaktor Br. Znatow icz.

4 n jB 0 jB H 0  UeHsyposo. Bapmasa 4 aerycia 1900 ro.ia . Druk W arsz. Tow. Akc. Artystyczno-W ydaw niczego.




