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"We wszystkich prawie dziedzinach badań 
naukowych fotografia stała się obecnie nie
zbędnym środkiem pomocniczym, zasadniczo 
ważną metodą, której rozwój i postęp umie
jętności już wiele zawdzięcza. Największe 
jednak usługi fotografia wyświadczyła astro
nomii, a działalność jej zaznaczyła się tu 
tak dobitnie, że ze względu na jej doniosłość 
postaramy się tu dotknąć szkicowo tych pięk
nych zastosowań, nadmieniając jednakże, że 
w krótkim niniejszym zarysie podnieść je
steśmy w stanie tylko strony najważniejsze.

Przenieśmy więc zatem swój wzrok ducho
wy w te niezmierzone otchłanie wszechświa
ta, które dla oka naszego są widownią naj- 
podnioślejszych cudów stworzenia i uprzyto- 
mnijmy sobie, że wszystko, cokolwiek o teraź
niejszości i przeszłości tych światów dalekich 
powiedzieć możemy, zawdzięczamy pośred
nictwu tego rodzaju energii promienistej, 
który światłem nazywać zwykliśmy. Fakt 
ten właściwie wyjaśnia już i usprawiedliwia 
to ważne znaczenie, jakie młoda gałęź ba
dań, fotografia nieba, obecnie zajęła, gdyż

tylko ta ostatnia zdolna jest w sposób ścisły 
i pewny odtwarzać każdorazowo i przekazy
wać dalszym badaniom usiany gwiazdami 
horyzont.

Z  tem wszystkiem jednak pewne małe 
ograniczenie winniśmy tu jednakowoż za
znaczyć; nie wszystko bowiem, co się nam 
na niebie przedstawia, z równym pożytkiem 
na drodze fotograficznej badane być może, 
a nawet istnieją na rozległym obszarze wie
dzy astronomicznej takie pola badań, gdzie 
metoda fotograficzna zastosowania znaleźć 
nie może; w dziedzinach tych pozostaje je 
dynie tylko oko ludzkie, ten niedoskonały, 
jak się wyraził jeden z głośnych uczonych, 
przyrząd optyczny. Ma to zwłaszcza miej
sce tam, gdzie niezbędny jest sąd osobisty 
obserwatora w czasie spostrzeżeń i w pew
nych razach tam, gdzie mamy do czynienia 
ze słabem i krótkotrwałem natężeniem 
świetlnem lub gdzie chodzi nam o rozpozna
nie delikatnych, a ubogich w światło szcze
gółów.

Ubogie w światło szczegóły wymagają 
zwykle bardzo długiego czasu naświetlania 
(ekspozycyi). Występuje tu jednak jeszcze 
jeden ujemny czynnik, a mianowicie ruchli
wość powietrza. Już to samo wobec wszyst
kich innych dodatnich warunków, jakie np. 
na wysokich górach są do osięgnigcia, wywo-
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łuje wskutek drgań i wstrząśnień mniejsze 
lub większe krążki rozproszenia zamiast, pun
któw, wskutek czego delikatniejsze szczegóły 
występują mniej jasno, co szczególniej za
obserwowano przy zdjęciach wielkich planet. 
Należy tu jednakowoż zauważyć, źe ruchli
wość powietrza, w razie gdy nie jest zbyt 
silna, nie ma szkodliwego wpływu przy zdej
mowaniu gwiazd stałych.

Systematyczne i w rzeczywistości korzyst
ne zastosowanie fotografii, jako pomocniczej 
metody badań astronomicznych, datuje się 
dopiero od czasu, gdy dzięki odkryciu an
gielskiego lekarza Maddox ostatecznie usu
nięte zostały dawniejsze mokre płytki kolo- 
dyouowe i zastąpione przez dzisiejsze suche. 
Od tego dopiero czasu zyskuje fotografia 
coraz dalej sięgające znaczenie w astronomii 
i prowadzi do coraz ważniejszych wyników.

To też chociaż przed chwilą mowa była
0 ograniczeniu fotografii, jednakże z drugiej 
strony zauważyć należy, że dzięki niej po raz 
pierwszy stało się dostępne i dogodne do 
obserwacyi niejedno, co przedtem zupełnie 
się od badań uchylało. Ogromne to zasto
sowanie fotografii polega z jednej strony na 
czułości płytek fotograficznych na promie
niowania ultrafioletowe, a z drugiej strony
1 na tem, że płytka fotograficzna, wbrew | 
oku, otrzymane przez nią wrażenia świetlne 
sumuje i wskutek tego przy odpowiednio dłu
gim czasie naświetlania jest często w stanie 
dawać obrazy takich przedmiotów, których 
natężenie samo przez się jest niezmiernie 
słabe.

Dalszą skuteczność metody fotograficznej 
zapewnia i ta  okoliczność, że używane w tym 
celu przyrządy optyczne, takie np. objekty- 
wy astrofotograficzne odznaczają się wielką 
dokładnością i oddają wiernie szczegóły, 
które następnie przez każdego i w dowolnym 
czasie poddane zostać mogą pomiarom. Do
dać tu można, że gdy mamy do czynienia 
nie z reflektorami, które są wolne od chro
matycznej aberacyi, lecz z refraktorami, to 
te ostatnie muszą być specyalnie chroma
tycznie poprawiane (koregowane); ponieważ 
jednak w korekcyi trudno uwzględnić jedno
cześnie rozmaite warunki, przeto konstruują 
specyalne objektywy w zależności od tego, 
czy przeznaczone są one do zdejmowania 
księżyca, słońca, gwiazd stałych i t. p.

Po tych ogólnych uwagach przejdźmy do 
szczegółowego rozpatrzenia pojedyńczych 
działów fotografii nieba i zajmijmy się prze- 
dewszystkiem naszem słońcem.

Powierzchnia tego ostatniego ulega, jak 
wiadomo, nieustannym zmianom, o których 
naturze nie zbyt wiele jeszcze dotąd powie
dzieć możemy. Systematyczne utrwalenie 
pojedyńczych jego stanów przeto ma ważne 
znaczenie dla teoryi słońca, gdyż daje boga
ty i pewny materyał doświadczalny. Z tej 
też przyczyny na niektórych obserwatoryach 
fotografują codziennie w godzinach połud
niowych słońce i otrzymane fotogramy zbie
rają w jeden kolejny katalog. Przy tych 
zdjęciach niezbędnem jest zachowanie spe- 
cyalnych grodków ostrożności, a to w tym 
celu, aby wszystkie szczegóły powierzchni 
słonecznej były jasne i nie przeeksponowane, 
a po drugie starać się należy o to, aby przez 
możliwe zmniejszenie czasu naświetlania 
otrzymać silniejsze kontrasty, niż to ma 
miejsce przy zwykłem badaniu.

Aby cel ten osięgnąć, używają bardzo czu
łych płytek i fotografują przytem nie pier
wotny obraz przedmiotu w płaszczyźnie 
ogniskowej, lecz obraz powiększony. Zdję
cia dokonywane są bardzo szybko, lecz po
mimo tego szkodliwy wpływ okazuje tu ruch
liwość powietrza, tak że dużą ostrością od
znacza się tylko stosunkowo niewielka część 
fotogramu.]

Szczególniej piękne zdjęcia słońca otrzy
mał Janssen w Meudon; zdjęcia te po raz 
pierwszy wskazały na ciekawe zjawisko szyb
kiego zmniejszania się świetlnego natężenia 
w kierunku brzegów słońca i wogóle dzięki 
nim wykryto nowe ważne szczegóły w kon- 
stytucyi powłoki słonecznej, które przedtem 
znane nie były.

Jeżeli połączymy aparat fotograficzny 
z przyrządem spektralnym, który rozszczepia 
białe światło na jego barwne części składo
we, to wtenczas przy stosownem położeniu 
można nietylko badać, lecz i fotografować 

[ t. zw. protuberancye; te ostatnie można było 
j  dawniej obserwować tylko w czasie całkowi

tych zaćmień słonecznych. Przez odpowied
nie urządzenie aparatu widmowego można 
dalej otrzymywać jednobarwne (t. zw. mono- 

. chromatyczne) zdjęcia i nawet te ostatnie 
poza granice powierzchni siońca rozciągać;
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powyższe zdjęcia, otrzymywane w jednej 
z barw widma, zyskują, sobie coraz większe 
znaczenie i są szczególnie użyteczne przy ba
daniach fotosfery.

Wyjątkowe jednak znaczenie zyskało so
bie badanie fotograficzne słońca podczas jego 
całkowitych zaćmień. Jest to najzupełniej 
zrozumiałem już z tego względu, że same za
ćmienia są rzadkie i trwają krótko, tak źe fo
tograficzne zanotowanie zachodzących w tym 
czasie zjawisk jest nadzwyczaj ważnem i po- 
żądanem. Podczas zaćmienia słonecznego 
w dniu 7 czerwca roku 1899 d-r Wolf otrzy
mał 8 pięknych i ostrych obrazów słońca, 
a czas naświetlenia każdego z nich wynosił 
od V2 do 1% sekundy. Obrazy te, otrzymy
wane kolejno, dawały łączący się w całość 
i bardzo dokładny obraz zjawiska, który na 
innej drodze, a nie na fotograficznej, żadną 
miarą osięgnięty być by nie mógł.

W tem miejscu wspomnieć należy i o pró
bach zastosowania fotografii do określenia 
paralaksy słońca przy przejściu Wenery 
i Merkurego. Próby te jednak z powodu 
trudności nie doprowadziły do ważniejszych 
wyników; zresztą od czasu odkrycia na dro
dze fotograficznej asteroidy Eros przejścia 
Wenery przez słońce straciły wiele ze swego 
znaczenia dla określenia paralaksy sło
necznej.

Załatwiwszy się więc pokrótce ze słońcem, 
przechodzimy obecnie do planet. Przedtem 
jednak poświęćmy słów kilka wiernemu i nie
odstępnemu towarzyszowi ziemi naszej — 
księżycowi. Jako najbliższe nas, bo tylko
0 60 ziemskich promieni oddalone ciało, księ
życ nadaje się nierównie lepiej od innych 
ciał niebieskich do szczegółowego badania;
1 rzeczywiście można też powiedzieć, że zwró
coną ku nam stronę jego powierzchni znamy 
lepiej, aniżeli wiele miejscowości ziemi na
szej, które jeszcze przez długi czas lub też 
może nigdy zbadane tak dokładnie nie 
będą.

Próby fotografowania powierzchni księży
ca datują się już od dość dawna, gdyż już 
Daguerre w roku 1839 robił pierwsze zdję
cia, w których jednakże chodziło tylko o to, 
aby stwierdzić chemiczne działanie światła 
księżycowego. Dopiero jednak w nowszych 
czasach przy pomocy dużych przyrządów 
optycznych, przedstawiających ostatni wyraz

postępu nowoczesnej techniki, otrzymano 
prawdziwie cenne zdjęcia powierzchni księ
życa, które się wiele do jego szczegółowego 
zbadania przyczyniły. Tutaj odnoszą się 
szczególniej zdjęcia, otrzymane przy pomocy 
ogromnego refraktora w Lick-Observato- 
rium w Kalifornii i niezwykle piękne zdjęcia 
Loewy i Puiseux w Paryżu, których prace 
są jedne z najlepszych w dziedzinie fotogra
fii nieba.

Otrzymanie fotograficznego obrazu takiej 
dużej świecącej powierzchni, jaką przedsta
wia księżyc, napotyka wiele trudności; dodat
nią jednak stroną jest to, że księżyc przed
stawia przedmiot światłosilny i wymaga 
przeto krótkiego czasu naświetlania. Wogó- 
le jednak aby mieć ostre obrazy powierzchni 
księżycowej używać trzeba jaknajlepszych 
instrumentów, bardzo czułych płytek i wresz
cie robić trzeba zdjęcia przy możliwie jak- 
najspokojniejszem powietrzu. Nie można 
tutaj jednak, jak to ma miejsce ze słońcem, 
fotografować wtórny, powiększony obraz, 
gdyż znowu tak silnie księżyc nie świeci; 
powiększanie można tu stosować dopiero, 
mając już gotowy fotogram.

Aby dać pojęcie o wymiarach używanych 
obecnie w tym celu przyrządów astronomicz
nych, dodamy, że duży objektyw astrofoto- 
graficzny, znajdujący się we wspomnianem 
obserwatoryum w Kalifornii, posiada łó  me
trów ogniskowej i daje w tej ostatniej obraz, 
mający 14 cm średnicy; podobnyż objektyw 
w obserwatoryum w Paryżu liczy 19 metrów 
ogniskowej, a średnica obrazu wynosi 18 cm.

Korzyść metody fotograficznej polega przy 
zdjęciach księżyca nietylko na dokładnem 
odtwarzaniu drobnych szczegółów, które prze
cież z równą conajmniej łatwością i okiem, 
uzbrojouem w teleskop, oglądać możemy, 
chodzi tu głównie o to, że otrzymywane sy
stematycznie fotogramy przedstawiają bar
dzo dogodny materyał do układania dokład
nych map księżyca, do śledzenia zmian jego 
powierzchni w czasie i wreszcie ważnem tu 
jest to, że pomiary rozmaitych szczegółów 
na płytkach fotograficznych służą do określa
nia żądanych odległości, wysokości i kształ
tów. Podobne pomiary dokonywane były 
dotąd szczególnie przez dyrektora wrocław
skiego obserwatoryum prof. d-ra Franza, 
który nawet na tej drodze doszedł do cieką-



532 WSZECHSWIAT N r 34

wych i ważnych wniosków co do postaci 
i środka ciężkości księżyca.

Zwracając się obecnie do planet, które 
wraz z ziemią około słońca naszego krążą, 
cdróżniać nasamprzód musimy t. zw. duże 
planety i małe czyli asteroidy.

Co dotyczy pierwszych, t. j. dużych planet, 
do których prócz ziemi naszej jeszcze Mer
kurego, Wenerę, Marsa, Jowisza, Saturna, 
Urana i Neptuna zaliczamy, to te ostatnie 
przedstawiają się oku, uzbrojonemu w tele
skop, jako krążki o wymiarach, dających się 
wymierzyć; do otrzymywania zdjęć fotogra
ficznych są one dotychczas jednak nieodpo
wiednie, a to z powodu słabego światła, ja 
kie wysyłają przy dających się już jednako
woż zauważyć rozmiarach. Nadto przy uży
ciu najpotężniejszych przyrządów otrzymu
jemy na fotogramie tylko rozlane, pozbawio
ne wszelkiej ostrości obrazy, które przeto 
w celach naukowych zupełnie służyć nie mo
gą; zresztą obserwacya bezpośrednia przez 
odpowiednio silny przyrząd jest tu daleko 
więcej pouczająca i daje więcej wskazówek 
co do szczegółów przedmiotu.

Wprost przeciwnie jednak temu, co ma 
miejsce dla dużych planet, przy badaniu 
asteroid fotografia oddała ważne usługi.

Asteroidy lub planetoidy opisują, według 
obecnego stanu badań, elipsy około słońca, 
a od noworocznej nocy w roku 1801, gdy 
odkryta została przez Piazziego w Palermo 
pierwsza asteroida Ceres, liczba ich, ciągle 
się zwiększając, dosięgła obecnie 450. Zwy
kła metoda poszukiwań i odkrywania aste- 
roid była bardzo żmudna, a zastosowana 
obecnie w tym celu fotografia daje wyni
ki o wiele łatwiejsze i nawet dokład
niejsze.

Sama metoda odkrywania asteroid na dro
dze fotograficznej, w której opracowaniu 
wiele zasług położył dyrektor obserwato
ryum astrofizycznego pod Heidelbergiem 
d-r Maks Wolf, polega na następującem.

Tam, gdzie chodzi o małe przeciągi cza
su, przyjąć można, że gwiazdy stałe za
chowują stałe miejsca na niebie, gdy tym
czasem asteroidy, jak wszystkie wogóle pla
nety, zmieniają swoje położenie między 
gwiazdami z dosyć znaczną szybkością. Je 
żeli więc robimy zdjęcie fotograficzne okre- 
6'oaej części nieba i przytem zastosuje

my aparat, opatrzony mechanizmem zegaro
wym, regulującym nieustannie położenie jego 
względem gwiazd, to wtedy te ostatnie uwy
datnią się na fotogramie, jako większe lub 
mniejsze punkciki, podczas gdy jednocześnie 
zdejmowane jakie inne ciało niebieskie, któ
re w czasie zdjęcia zmieniło swe miejsce 
względem gwiazd, przedstawi się na płytce 
jako krótsza lub dłuższa linia. Ta właśnie 
metoda doprowadziła świeżo do jednego 
z najciekawszych odkryć w tej dziedzinie, 
które znaczenie odkrywania asteroid znacz
nie podniosło. Wszystkie asteroidy miano
wicie, odkryte do połowy sierpnia roku 1898, 
miały drogi, położone między Marsem a Jo
wiszem; uważano więc te położenie ich dróg, 
jako coś im specyalnie właściwego i wiązano 
to nawet z rozmaitemi przypuszczeniami
0 ich pochodzeniu i miejscu w układzie sło
necznym.

Otóż w dniu 18 sierpniu roku 1898 udało 
się prawie jednocześnie Charlois w Nizzy
1 d-rowi Wittowi w Berlinie odkryć na dro
dze fotograficznej jednę asteroidę, co do któ
rej rachunek prowadził do zupełnie niespo
dziewanego wyniku, że orbita jej leży nie 
między Marsem a Jowiszem, jak to ma 
miejsce dla dotychczas znanych planetoid, 
lecz między Marsem a ziemią. Pominąwszy 
już więc tę okoliczność, źe podobne odkrycie 
przedstawia nowe punkty widzenia co do 
składu naszego systemu słonecznego, jest 
odkrycie to ważne bardzo i z innych jeszcze 
powodów; z pomocą bowiem tej nowej, przy 
pomocy fotografii odkrytej planetoidy Eros, 
która w pomyślnych warunkach tylko o 20 
milionów kilometrów jest od ziemi odległą, 
można będzie kusić się o ścisłe określenie 
paralaksy słonecznej, t. j. kąta, pod którym 
ziemia przedstawia się obserwatorowi na 
słońcu, z dokładnością do tysiącznych części 
sekundy łuku. Ponieważ zaś z dokładną 
wiadomością tej nadzwyczajnie ważnej s ta 
łej astronomicznej jest ściśle związana do
kładna znajomość prawdziwych wymiarów 
w naszym układzie słonecznym, a nawet i we 
wszechświecie, to łatwo stąd ocenić, jak waż
ne ma znaczenie ta fotograficznie odkryta 
planetoida. Jest godnem uwagi, że znany 
badacz w dziedzinie fotografii nieba, dyrek
tor obserwatoryum w Cambridge, Edward

| Pickering zdołał wykryć na poprzednio otrzy
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mywanych przez siebie fotogramach ślady 
orbity odkrytej dopiero obecnie planetoidy 
Eros.

(Dok. nast.).
Streści! G.

TfiUSZCZflK HUMBOLDTA
(Steatornis caripensis).

(Dokończenie).

Humboldt, opisując tłuszczaka, wskazał 
tylko, źe ptak ten karmi się jakiemiś ziar
nami, które krajowcy wydobywają z ich żo
łądków i używają do leczenia febry. Pierw
szy dopiero Raimondi 1) po zwiedzeniu gro
ty Ninabamba przekonał się, źe owe ziarna 
sąto poprostu owoce nektandry, której licz
ne gatunki, znane pod nazwami „pucheri”, 
„iszpingu” lub innemi, używane bywają 
przez peruwian do leczenia zimnie. Owoce 
tych drzew zwieszają się na końcach naj
cieńszych gałązek i jedynie w locie ptak je 
dostać może. Tak też czynią tłuszczaki. Dla 
zerwania jagody ptak przez chwilkę zatrzy
muje się w powietrzu, poruszając dość szyb
ko skrzydłami, przyczem ogon jego robi ru
chy z góry na dół na podobieństwo kolibrów. 
Następnie od tego drzewa, opisując luk, 
przelatuje do innego i tak nieustannie lata, 
nie przysiadając na chwilkę. W rzadkich 
tylko wypadkach, gdy owoc ma zerwać, 
uczepia się gałązek nogami, nie przestając 
jednak machać skrzydłami.

Tu dopiero zrozumiałem, do czego tłusz- 
czakowi służy dziób silny, hakowaty, długie 
skrzydła i długi, rynienkowato złożony ogon. 
Silny dziób (a że silny, mogłem się przeko
nać, gdy mnie pewnego razu ptak raniony 
za palec chwycił) służy im do szybkiego ze
rwania dość mocno przyczepionej jagody. 
Długie skrzydła pozwalają bujać długo i za
trzymywać się w powietrzu dla zerwania 
owoców; do tego też dopomaga długi ogon, 
którym z góry na dół uderzają. Dlaczego

•) A. lln im ondi: E l Peru (P arte  Prelimi- 
nar. 1874. Str. 336— 340).

zaś rynienkowato złożone pióra są ptakowi 
pomocne, łatwo zrozumieć. Pizy porusza
niu z góry na dół i odwrotnie tylko pierwsze 
poruszenia sprzyjają utrzymaniu się ptaka 
w powietrzu, gdy przeciwnie—ruch z dołu 
do góry nadaje ciału impuls ku ziemi. Aby 
więc ten niekorzystny ruch choć w części 
zneutralizować, przyroda dała tłuszczakom 
ogon rynienkowaty, który krajcem swym 
pruje powietrze i znosi w części jego opór.

Gdy tłuszczaki żołądek swój napełnią 
(a napełnić go mogą w ciągu pół-godziny 
i prędzej), odbywają jakby gonitwy. Obser
wowałem to właśnie w porze lęgowej (w mie
siącu lutym i marcu). Krzyczą wtenczas 
przeraźliwie, krakają raczej. Głos ich jakby 
kry-kry-kry... bardzo mocny i nieprzyjemny. 
Nagoniwszy się tak i nakrzyczawszy, znów 
się do drzew w milczeniu zbliżają i tylko nie
kiedy słychać łopot skrzydeł o gałęzie.

Powiedziałem, że wyłącznem bodaj po
żywieniem tłuszczaka są owoce różnych ga
tunków nektandry. W Ninabamba z pestek 
zebranych w grocie naliczyłem ich trzy, 
a może nawet cztery gatunki. W Huambo 
również żywią się kilkoma gatunkami, zaw
sze jednak sąto owoce iszpingu (Nectandra). 
Raz tylko znalazłem w żołądku zabitego 
tłuszczaka inną jakąś jagodę, której określić 
nie mogłem.

Przekonałem się, że 14 jagód mniejszego 
gatunku nektandry wypełnia całkowicie żo
łądek tłuszczaka. W chwili jednak gdy 
obserwacye swoje czyniłem, nie rozstrzygnię
tą  jeszcze była kwestya, w jaki sposób ptak 
ten pozbywa się tak niepotrzebnego balastu, 
jak wielkie stosunkowo pestki? Punk utrzy
mywał, że ptaki pestkę nawet trawią; Gross 
zaś podawał, że pestka całkowicie wraz z ka
łem wychodzi. Że pierwszy z tych badaczy 
nie miał racyi, przekonałem się jeszcze 
w Ninabamba, gdzie mnóstwo pestek tarza 
się na dnie groty, a niektóre nawet kiełkują. 
Pozostawała więc do rozstrzygnięcia kwe
stya, czy tak wielkie pestki, jak nektandry, są 
w stanie przecisnąć się przez cienkie kiszki 
ptaka, jak to Gross twierdził. Przekonałem 
się o mylności tego zdania na chowanym 
okazie. Historyę tego ptaka podaję w ca
łości, gdyż poczyniłem na nim ważne spo
strzeżenia.

W czasie, gdym bawił w Huambo, przy
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niesiono mi pisklę, wyjęte z gniazda w d. 16 
marca 1880 roku. Od chwili wyjęcia z gniaz
da do chwili dostarczenia mi go upłynęło 
dwa całe dni, przez które nic nie jadło. Było 
to stworzenie mniej szpetne, niż sobie wyo
brażałem. Całe ciało miało pokryte ciemno- 
popielatym puchem, tylko pióra na głowie, 
barkówki i pokrywy skrzydłowe już się 
puszczały. Nogi na całej długości były ob
nażone; dziób nie posiadał jeszcze zwykłej 
czysto-kasztanowatej barwy. Szczeciny koło 
dzioba, chociaż'jeszcze w sypułach, były już 
prawie zupełnie rozwinięte. Brzuch mu się 
zwieszał i ciężył widocznie, gdyż jestto 
właśnie rezerwoar owego „aceite” (oliwy),
0 którem wspomina Humboldt. Młode tłusz
czaki mają być wyśmienite do jedzenia
1 w tym właśnie celu przyniesiono mi wspom
niane pisklę. Ponieważ jednak wyglądał 
zdrowo i rzeźko, postanowiłem go chować, 
słabą jednak mając nadzieję, ażeby wyżył 
długo, gdyż wiedziałem o niefortunnych 
w tym kierunku próbach, czynionych przez 
Humboldta, Grossa i nieco szczęśliwszych— 
przez Beauperthuya. Jakoż blisko sześcio
tygodniowe obserwacye, jakie nad nim do
konałem, okazały się tak ważnemi, że mi się 
sowicie opłacił kłopot, spowodowany jego 
chowaniem.

Na ziemi jestto stworzenie bardzo nie
zdarne: wyciągnąwszy szyję poziomo, ciało 
również poziomo trzymając, posuwa się zwol
na z nawpół otwartemi skrzydłami, któremi 
się podpiera, tracąc równowagę. Lada nie
równość, lada korzonek mu zawadza. Kroki 
jego posiadają 2*/a do 5 cm długości. Cho
dząc tak, a raczej pełzając z szyją wyciąg
niętą, robi wrażenie, jakgdyby coś wie
trzył. Zwykle drodze swej nadaje kierunek 
skośny, jak to słusznie Beauperthuy zau
ważył.

Trzymał się zwykle w kącie izby, śpiąc ca- 
łemi godzinami. Skrzydła wówczas opusz
czał bezwładnie i dziobem niemal w ziemi 
utykał. Od czasu do czasu budził się, gdy 
go jaki łoskot dochodził; zaciekawiony otwie
rał zaspane oczy, wyciągał szyję i kręcił 
głową na jednę i drugą stronę, lub opisywał 
nią elipsę. W końcu, opatrzywszy się, że 
nic ważnego niema, przeciągał kolejno skrzy
dła, nie trzymając jednak pod wyciągniętem 
skrzydłem wyciągniętej nogi, jak to czynią

inne ptaki, gdyżby napewno równowagę stra
cił. To znów naprzód zadarłszy skrzydła, 
przeciągał się. Często czyścił pióra i mu
skał je, gdyż lubi! ochędóstwo; puch na 
piersiach i plecach dziobem rozgarniał i wy
rosłe już pióra przeglądał.

W kłopot mnie zrazu wprawiało, czem go 
karmić będę i w końcu za przykładem Reau- 
perthuya zacząłem mu dawać banany doj
rzałe, tak drobno posiekane, że stanowiły 
rodzaj papki. To jednak pożywienie wydało 
mi się niestosowne, gdyż ani konsystencyą, 
ani składem chemicznym nie odpowiadało 
zwykłemu tłustemu pokarmowi tych ptaków. 
Domieszywałem także do bananów ryż goto
wany, lecz i ta strawa wydała mi się nieod
powiednią. Wydawało mi się, że koniecznie 
trzeba domieszywać jakąś materyą oleistą 
i w końcu zacząłem dawać memu wychowan
kowi papkę z bananów i miejscowej upraw
nej rośliny—„mani”. Jestto rodzaj jakby 
fasoli, bardzo t ł u s t y  i pożywny. Zwykle 
przy karmieniu musiałem mu dziób otwie
rać, czasem jednak brał pokarm z ręki po 
omacku.

Dnia 4 kwietnia znalazłem w wolu zabitej 
czubatki (Penelope) 14 świeżych jagód ne- 
ktandry. Postanowiłem zrobić próbę i da
łem je memu tłuszczakowi; wszystkie 14 
wziął mi z ręki, kwiląc żałośnie, tak był wi
dać spragniony swego naturalnego pokarmu. 
Każdą jagodę żuł naprzód przez chwilę, po
czem ją  połykał. Była wtedy godzina 1 
minut 15. Pozostawiłem ptaka w spokoju 
i odszedłem. W pół godziny potem, t. j. 
o 1-ej minut 45 znalazłem przed mym tłusz- 
czakiem trzy zupełnie gołe pestki nektandry. 
Wydało mi się, źe ptak przez te pół godziny 
nie zmienił pozycyi, a jednak pestki leżały 
przed nim. Przyszło mi wtedy na myśl, że 
może ptak zwymiotuje ogołocone z miąszu 
pestki. Zasiadłem tedy przed nim, pragnąc 
się przekonać, czy przypuszczenie moje było 
słuszne lub nie. Jakoż w chwilę potem za
uważyłem, jak zwolna dziób otworzył i nagle 
znalazła się w nim jedna jagoda, niezupełnie 
jednak z mięsa ogołocona; pożuł ją  w’ dzio
bie i powtórnie połknął. W kilka minut 
pestka znów pojawiła się w dziobie: pożuł 
ją  i wyrzucił. W ten sposób wyrzucił 
w ciągu pół godziny wszystkie 14 pestek. 
Oczy mi się wtedy otworzyły.
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Jak  to powiedziałem, owoce nektandry są- 
to pestki, pokryte bardzo cienką warstwą 
miąszu konsystencyi masłowatej z cienką 
czarną skórką. Dość jest nieco rozgnieść 
skórkę, aby pestkę z łatwością z miąszu ogo
łocić. Tłuszczak napełnia żołądek owocami 
nektandry, żując każdy z nich w dziobie dla 
rozgniecenia skórki. Poczem w żołądku — 
zapewnie przez tarcie jednego owocu o drugi, 
spowodowane ruchem bardzo rozwiniętych 
mięśni żołądkowych—owoce obłażą z miąszu 
i pestka, jako zbyteczny balast, przez gębę 
wychodzi. Odbywa się to wyrzucanie pestek 
bez najmniejszego wysiłku ze strony ptaka, 
nawet nie zdradza się wyciągnięciem szyi. 
Zwolna i kolejno podnoszą się pióra na 
gardzieli, zwolna dziób się otwiera i ukazuje 
się pestka na podobieństwo kulki magicznej. 
Jeżeli na pestce pozostało trochę mięsa, ptak 
ją  powtórnie żuje i połyka.

Następnego dnia poszukałem dojrzałych 
owoców, jakie w tej porze roku pod drzewa
mi nektandry dość obficie się spotykają, 
chciałem się bowiem przekonać, wiele jagód 
jest w stanie ptak jednorazowo połknąć? 
Zjadł ich 14; więcej nie chciał. W pół go
dziny potem wyrzucił pierwszą pestkę, a jesz
cze w pół godziny—ostanią. Tym sposobem 
w godzinę może tłuszczak swój żołądek na 
nowo napełnić. U starych musi się wyrzuca
nie pestek podczas lotu odbywać, nie widzia
łem bowiem ptaków przysiadających podczas 
swych nocnych ekskursyj.

Czy tłu3zczak żywi się wyłącznie owocami 
nektandry?—powiedzieć napewno nie mogę; 
w każdym razie jestto jego główne pożywie
nie. Zdaje mi się jednak, że czasem mo
tyle zmierzchnę i inne owady łowi, pocóżby 
bowiem tak szybował w powietrzu, zanim 
na drzewa zapadnie. Starałem się spraw
dzić tę kwestyą na zabitych o zmierzchu 
ptakach: z ośmiu okazów—pięć miało same 
tylko świeżo połknięte owoce nektandry, trzy 
zaś miały jeszcze żołądki puste. Chowany 
przeze mnie okaz na widok motyla ożywiał 
się bardzo, jakby usiłując go złowić; dwa 
nawet zjadł, zwykle jednak podane sobie brał 
do dzioba,lecz je następnie odrzucał. Ogrom
nie się raz zaalarmował, gdy na światło 
mej lampy przyleciała wielka cykada. Da
łem mu j ą : żuł, chcąc widocznie połknąć, 
lecz w końcu z dzioba wyrzucił. W tym

więc względzie (nic pewnego powiedzieć nie 
można.

Szczegóły, dotyczące lężenia tłuszczaka, 
zebrałem od osób zasługujących na wiarę, 
mogę więc je podać z wszelką gwarancyą. 
Tłuszczak w Peru gnieździ się w marcu 
i kwietniu. W Ninabamba bodaj, że maj 
jest porą największego lężenia się tych pta
ków. Zresztą przypominam, że okres ten 
wypadać musi z porą największej obfitości 
owoców nektandry, co się zmienia w miarę 
większego lub mniejszego wzniesienia danej 
okolicy nad poziomem morza. Gniazdo we
dług krajowców robi z własnego kału, skąd 
też pochodzi i nazwa „caca-pishcu”. Gniaz
do nie jest niczem wewnątrz wysłane. Ląg 
składa się z dwu, rzadziej z jednego lub 
trzech jaj białych, wielkości jaja grzywacza.

Osobiście sprawdzić mogłem znajdowanie 
się tłuszczaków w następujących miejscowo
ściach: Ninabamba (dep. Cajamarca), Hua- 
yabamba (dep. Amazonas), Huambo (dep. 
Amazonas), oraz na terytoryum rzplitej 
Ekwadorskiej—w miejscowości .Mayorazgo, 
na skłonie wulkanu Tunguragua. Oprócz 
tego sprawdzono jeszcze obecność tych p ta 
ków: w Tingo-Maria, dep. Huanuco (Rai- 
mondi), Cajamarca (Jelski) i Querocoto, czy 
Querocotillo — dep. Cajamarca—(według za
pewnień miejscowej ludności).

Na zakończenie przytoczę opis, jaki daje 
Humboldt, rzezi biednych tłuszczaków w gro
cie Caripe. „Indyanie —mówi ten podróż
nik—wchodzą do groty „guacharów” raz do 
roku, około Ś-go Jana, uzbrojeni w długie 
tyki, przy których pomocy zrzucają więk
szość gniazd. Zabijają oni w tej porze ty
siące młodych ptaków, gdy stare, jakby prag
nąc obronić swe potomstwo, unoszą się tuż 
nad głowami indyan, wydając straszne krzy
ki. Młode, zrucone na ziemię, są natych
miast paproszone. Brzuch ich jest wypeł
niony tłuszczem, tworzącym rodzaj kłęb
ka pomiędzy nogami. Ta obfitość tłuszczu 
u ptaków owocożernych, chowanych w ciem
ności i pozbawionych ruchu przypomina nam 
sztuczne tuczenie wołów i gęsi. Wiadomo 
bowiem jak dalece ciemność i spokój sprzyja
ją  rozwijaniu się tłuszczu. Europejskie pta
ki nocne są zwykle chude, gdyż zamiast się 
karmić owocami, na podobieństwo „gua- 
chara”, żyją tylko mało wydajnemi połowa-
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niami. W porze, zwanej w Caripe zbiorem 
oliwy (la cosecha de la manteca), indyanie 
robią sobie szałasy z liści palmowych w po
bliżu wejścia do groty. Spotkaliśmy tam 
jeszcze ślady tych szałasów. Tutaj na ogniu 
wytapiają krajowcy szmalec z młodych, świe
żo złowionych ptaków, zbierając go do naczyń 
glinianych. Tłuszcz ten znany jest pod na
zwą masła lub oliwy (manteca lub aceite) 
guacharów; jest on napół płynny, przezro
czysty i bezwonny. Czystość jego jest tak 
wielka, że można go chować dłużej niż rok, 
zanim zjełczeje. W klasztorze w Caripe 
mnisi nie używają innego szmalcu, jak tylko 
z guacharów, a nie zauważyliśmy nigdy, aby 
nadawał on potrawom jaki smak lub odór 
nieprzyjemny.

„Ilość zebranego szmalcu nie jest bynaj
mniej duża w stosunku do olbrzymich rzezi, 
jakie corocznie czynią indyanie w grocie. Zda
je się, że ilość butelek czystego szmalcu nie 
przewyższa 150 do 160 (każda butelka mierzy 
60 cali sześć.); reszta, mniej czysta, przecho
wuje się w wielkich naczyniach glinianych. 
Ten rodzaj przemysłu krajowców przypomina 
zbiór tłuszczu gołębiego, jaki przed laty 
praktykowany był w Karolinie, gdzie napeł
niano nim kilka tysięcy beczek. Użycie 
tłuszczu guacharów datuje się w Caripe z da
wien dawna, a misyonarze uregulowali tylko 
nieco sposób jego dobywania”.

Jan  Sgtolcman.

Enzymy świata roślinnego.

Ja k  wiadomo, pod nazwą enzymów poj
mujemy rozpowszechnione w państwie roślin- 
nem i zwierzęcem ciała do białka podobne, 
których obecność w pewnych środowiskach 
sprowadza przemiany chemiczne, podczas gdy 
sam enzym widocznej zmianie nie ulega. 
Mała zatem iłość enzyma wystarcza na do
konanie przemiany chemicznej w nieograni
czonej masie odpowiedniej materyi chemicz
nej, w przypuszczeniu, że podczas tych prze
obrażeń chemicznych nie tworzą się związki 
szkodliwe dla samego enzymu. Przegląd 
bardzo treściwy wiadomości naszych współ
czesnych o enzymach roślinnych podaje pro

fesor monachijski Bokorny w jednym z ostat
nich zeszytów „Naturwissenschaftliche Rund
schau”. Skorzystamy z tego i podzielimy 
się temi wiadomościami z naszymi czytelni
kami.

Najcharakterystyczniejszą cechą enzymów 
jest ich działanie chemiczne i pod tym wzglę
dem dadzą się one podzielić na kilka grup 
większych lub mniejszych.

I n w e r t a z y  zamieniają dwusacharydy 
na monosacharydy, np. cukier trzcinowy na 
glukozę; d i a s t a z y  przeobrażają mączkę 
na rozpuszczalny wodan węgla, jak  np. na 
dekstrynę i cukier; e n z y m y  b ł o n n i k o 
we rozpuszczają błonnik czyli celulozę; en 
zymy  g l u k o z y d o w e  rozszczepiają glu- 
kozydy. Wszystkie te przemiany chemiczne 
są ostatecznie uwodnieniami, hydrolizami:

CiaH^jOj, -j- H /J  =  2CcH120 G
cukier trzcinow y woda glukoza

Podobnie dzieje się z enzymami, rozpusz- 
czającemi białko : pepsyną, trypsyną, kokai
ną; zamieniają one białko prawdziwe na al- 
bumozy i peptony, czemu towarzyszy pobie
ranie wody. Trypsyna coprawda sprowadza 
też w końcu rozszczepienie białka na związki 
amidowe : leucynę, tyrozynę i t. p. Fermen
ty rozszczepiające tłuszcze dokonywają roz
kładu tych ciał na glicerynę i kwasy tłusz
czowe. Fermenty podpuszczkowe ścinają 
sernik. Wreszcie t. zw. zymaza sprowadza 
fermentacyą alkoholową cukru.

Co dotyczy rozpowszechnienia tych enzy
mów, to nowsze badania dowiodły, że są one 
rozpowszechnione znacznie więcej, aniżeli są
dzono dotychczas.

I n w e r t a z y  (inwertyny) wykryto nasam- 
pierw w drożdżach, które w ogóle stanowią, 
o ile się zdaje, zbiorowisko najrozmaitszych 
fermentów. Jeżeli do drożdży dodamy cu
kru trzcinowego, to przed fermentacyą jesz
cze cukier ten przechodzi w glukozę; niektó
re grzybki drożdżowe rozszczepiają też cu
kier mleczny; zwykle drożdże czynią to, we
dług Dienerta, tylko wówczas, jeżeli są „akli- 
matyzowane” do tego gatunku cukru. Zdaje 
się, że wiele gatunków cukru nie fermentuje 
bezpośrednio; być może, że istnieje wogóle 
tylko jeden cukier fermentujący, t . j .  dek
stryna, na którą zamienić się musi wszelki 
cukier przed fermentacyą. Według Creme-
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ra sok, wyciśnięty z drożdży, zamienia ga- 
laktozę na głikogen, ten ostatni zaś przed 
fermentacyą przechodzi naprzód w dekstrynę.

Gdy dawniej sądzono, że enzymów, roz
szczepiających cukier trzcinowy, brak w roś
linach wyższych, nowsze natomiast badania 
wykazują ich obecność w organach roślin 
kwiatowych. Dowiodły tego poszukiwania 
Laurenta dla korzeni roślin zbożowych.

D ia s ta z y  licznie występują w państwie 
roślinnem; w państwie zwierzęcem znane 
są oddawna jako fermenty, rozpuszczające 
mączkę, zawarte w ślinie i w soku trzustko
wym. Ponieważ w organizmie roślinnym 
mączka tak obficie się wytwarza i po uprzed- 
niem rozpuszczeniu znów się zużywa, przeto 
niektórzy badacze twierdzili o bardzo znacz- 
nem rozpowszechnieniu tych fermentów 
w roślinach. Dowiedziono ich obecności bez
pośrednio w wielu roślinach; z kiełkujących 
nasion jęczmienia (słód) przyrządza się dia- 
stazę dla celów handlowych. Jednakże zu
pełnie zbytecznem jest przypuszczenie, że 
mączka zawsze rozpuszcza się w roślinach 
tylko pod wpływem diastazy. Sama proto- 
plazma roślinna ma w sobie dość siły na 
sprowadzenie tego stosunkowo prostego prze
obrażenia. Tylko wówczas, kiedy mączka 
nie znajduje się w bezpośredniem zetknięciu 
z protoplazmą, musi nastąpić wydzielanie 
fermentu i rozpuszczenie mączki zapomocą 
fermentacyi, tak np. gdy ziarno mączki 
w części lub całkowicie znajduje się w prze
strzeni wakuolarnej.

Beyerinck odróżnia rozmaite typy diastaz, 
mianowicie : glukozę, maltozę i granulozę. 
Pierwsza z nich tworzy jako ostateczny pro
dukt mączki glukozę; pozostałe zaś tylko 
maltozę. Przy działaniu maltozy powstaje 
jako produkt pośredni erytrodekstryna, przy 
działaniu granulozy izomaltoza. Niekiedy 
występują współcześnie w jednej i tej samej 
roślinie wszystkie trzy diastazy, lecz wów
czas zazwyczaj rozmaite tkanki zawierają 
różne diastazy.

Próbowano także odróżniać diastazy we
dług tego, w jakim celu fizyologicznym za
chodzi rozpuszczanie mączki przy pomocy 
tego enzymu. Możliwości fizyologicznych 
jest bowiem dwie: albo mączka musi być 
rozpuszczona, by mogła wędrować w stanie 
tym z komórki do komórki, albo też musi

być spożytkowana dla celów oddechowych, 
czemu również sprzyja jej stan lepszej po
dzielności, stan rozpuszczenia. To utlenia
nie znów może zachodzić, w tej samej ko
mórce, w której mączka pierwotnie została 
złożona, albo w innem miejscu, do którego 
dopiero musiała przywędrować. Wreszcie 
z mączki mają być utworzone cegiełki do 
zbudowania ściany komórkowej, często też 
do zbudowania protoplazmy (w tym razie 
przy współudziale ciał azotowych, jak np. 
asparaginy); i w tym celu mączka uprzednio 
musi się znajdować w stanie rozpuszczonym. 
Nie stwierdzono dotychczas, jaki rodzaj wo- 
danu węgla jest najodpowiedniejszy do krą
żenia w sokach, jaki do zjawisk utleniania, 
jaki wreszcie jako materyał budowlany na 
protoplazmę i ściany komórki.

Bądźcobądź niema wątpliwości, że uwod- 
nianie, hydroliza mączki jest zjawiskiem bar
dzo pospolitem w państwie roślinnem; dia
stazy przeto są bardzo rozpowszechnione, 
lecz chyba nie są czynne wszędzie, gdzie za
chodzi rozpuszczanie mączki, gdyż proto- 
plazma roślinna rozpuszcza mączkę i bez 
udziału fermentu.

Podczas zcukrzania mączki przez diastazę 
[ spostrzegamy te same przejścia, co i przy 

gotowaniu z kwasami, przy działaniu ługów, 
dwutlenku sodu, przy gotowaniu z wodą pod 
ciśnieniem i t. d. Już w samym początku 
tworzą się cukry odtleniające, a po godzinie 
znaczna część cukru jest już zupełnie wy
tworzona. Lecz obok tego powstają dekstry
ny, którym na zcukrzenie potrzeba dłuższe
go czasu, tak że nawet po dwu tygodniach 
jeszcze stwierdzić można wzrastanie ilości 
cukru. Hydroliza wszakże, na samym po
czątku zachodząca, przed zcukrzeniem, spro
wadza tylko rozdrabnianie zawile złożonych 
cząsteczek mączki, przyczem powstają ciała 
o własnościach, podobnych do samej mączki,' 
barwiące się od jodu na niebiesko. Już pod
czas gotowania zwykłego klajstru zachodzi 
hydroliza. Materya sklajstrowana zawiera 
6,68% wodoru, gdy mączka pierwotna za
wiera go tylko 6,17%. Najprostszy tego 
rodzaju produkt, mączkę rozpuszczalną 
o możliwie małej cząsteczce, Syniewski na
zywa amylogenem i przypisuje mu wzór 
C45B 9g0 48 . Można ten przetwór otrzymać 
przez jednogodzinne działanie roztworu dwu
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tlenku sodu na mączkę. Począwszy od tego 
produktu, który posiada jeszcze najgłówniej
sze własności mączki, rozpoczyna się roz
szczepianie na dekstrynę i cukier.

Przy uwodnieniu amylogenu powstają pro
dukty pośrednie, zgodnie z następującemi 
równaniami (Syniewski):

C18H2,0 12 . 0 3(C12FL30 H)3 +  2 EL O =
am ylogen

— C18ff80O14 . 0 2(CtlHMOu )2 -|- 0 12H2a0 lt
d ek stry n a  I m altoza

+  h 2o

• 02(Ci2H23On)2 -j- H20 =
== ClgH310 15 . O . C12fcl230 11 -)- C12H.22Ou

dekstryna  II m altoza

+  h 2o

c 18h 31o ib . o . o I2h 23o u +  h 2o  =
=  C18H320 , g +  0 12H m0 ,,  + H 20

dekstryna  III m altoza

c I8h 32o 16 +  h 2o  =  C12H22On +  o6h 12o b
izom alłoza glukoza

o ,2h 22o „  + h 2o  =  2C6H12Oc
glukoza

Przed wielu juź laty Musculus i Gruber 
podobną przypuszczali hydrolizę mączki. 
I według nich cząsteczka mączki jest bardzo 
zawile zbudowana, mianowicie n  (C]2H2o010), 
przyczem n  wynosi conajmniej 5 lub 6 Roz
pada się ona pod wpływem diastazy na mal
tozę i dekstrynę, tak że powstaje cały sze
reg dekstryn (a, [3, f) o coraz mniejszej cząs
teczce.

Ponieważ diastaza dokonywa też przemia
ny maltozy na glukozę, należy ją  więc uwa
żać również za inwertazę.

Z drugiej strony są i takie diastazy, które 
samej mączki nie zachowują, lecz zamieniają 
na cukier dopiero mączkę już płynną. Per- 
menty takie wytrawić można zimną wodą ze 
wszelkich roślin zbożowych.

Pewne diastazy rozpuszczać są w sta
nie nietylko mączkę, ale i błonnik. Tak np. 
z grzybka Aspergillus Oryzae wytrawić moż
na substancyą, która silniej działa na celu
lozę niż na mączkę.

Podczas gdy inwertyna drożdżowa należy 
do szeregu ciał o charakterze peptonowym, 
bo nie strąca się od siarczanu amonu, nato
miast diastaza słodowa, według metody Wró-

| blewskiego, jest proteozą czyli albumozą. 
Z roztworu wodnego można ją  strącić siar
czanem amonu. Osad pierwszy (przy doda
niu 60% siarczanu amonu) składa się tylko 
z diastazy, osad drugi jest złożony z diastazy 
i pentozanu. Jedna kropla czystego roztwo
ru diastazy inwertuje w ciągu 2—3 minut 
0,1 g rozpuszczonej mączki.

Specyficzne o k s y d a z y  zostały wykryte 
przez G. Bertranda w rozmaitych roślinach. 
Mają one być wogóle bardzo rozpowszech- 

I nione. W małej bardzo ilości są podobno 
zawarte w każdej wyższej roślinie, i tutaj 

| działają niszcząco na chlorofil. W pewnych 
j warunkach stają się tak czynne i występują 

tak obficie, że sprowadzają zmiany i choroby 
i w roślinach. Fermentom utleniającym, za- 
| wartym w liściach tytuniu, O. Loew przypi

suje zjawiska dojrzewania tytuniu, gdyż, jak 
się okazało, bakterye w procesie tym udziału

II nie mają.
Fermenty t r a w i ą c e  b i a ł k o  są głównie 

j produktami państwa zwierzęcego. Wiadomo, 
że pepsyna i trypsyna zamieniają nierozpusz
czalne białko pokarmowe na rozpuszczalne 
albumozy i peptony. Trypsyna, działająca 
w roztworze obojętnym lub słabo alkalicz
nym prowadzi jeszcze do rozszczepienia dal
szego na prostsze związki amidowe, jak tyro
zynę i leucynę.

W państwie roślinnem wykryto takie fer
menty głównie w roślinach mięsożernych 
i grzybach. W  innych roślinach nie znajdo
wano też ani albumoz, ani peptonów. Twier
dzenie dawniejsze o występowaniu peptonu 
i fermentów peptonizująoych w słodzie po 
dane zostało w czasach ostatnich w wątpli
wość. Natomiast drożdże prasowane zawie
rają bezwątpienia pepton, a również i fer
menty proteolityczne. Grzybki pleśniowe 
i bakterye potrafią rozpuszczać białko i spro
wadzać rozpływanie się żelatyny. Znaną 
jest także siła proterlityczna liści rozmai
tych roślin owadożernych (Drosera, Nepen- 
thas). Oddawna też jest znany ferment tra 
wiący białko, zawrarty w soku mlecznym 
rośliny Carica Papaya. Tak zwana pa
paina tem się różni od pepsyny, że i bez 
obecności kwasu solnego działa peptonizu- 
jąco.

Jeżeli pominąć te wyjątki, to zresztą ro
ślina w celu rozpuszczania ciał białkowych
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posługuje się ciałami chemicznemi żywej 
swej protoplazmy, która np. w nasionach 
kiełkujących z łatwością rozszczepia białko 
aż do stanu związków amidowych, które 
znów w innem miejscu syntetycznie na biał
ko się nanowo składają. Nie potrzeba do 
tego wcale fermentów peptonizujących. Na
tomiast u grzybków i roślin mięsożernych 
znaczenie ich jest bardzo ważne i zrozumia
łe. Do czego służy ferment peptonizujący 
białko w Carica Papaya, tego dotychczas nie 
rozstrzygnięto.

Fermenty r o z p u s z c z a j ą c e  t ł u s z c z e  
i g l u k o z y d y  należą wraz z diastazami, 
inwertazami, peptazami i t. p. do enzymów 
uwodniających. Według badań Sigmunda 
enzymy, rozszczepiające tłuszcze, bardzo są 
rozpowszechnione w roślinach wyższych. Czy 
fermenty te zawsze współdziałają przy prze
róbce tłuszczów w roślinie, np. w nasionach 
oleistych, to jeszcze sprawa nie dowiedziona. 
Istnieje pewien związek, pewne pokrewień
stwo pomiędzy fermentami rozszczepiające- 
mi tłuszcze a rozszczepiającemi glukozydy, 
gdyż niektóre z nich działają w obudwu tych 
kierunkach. Enzymy glukozydowe zresztą 
mają niekiedy także działanie diastatyczne 
lub inwertujące. Tak np. emulsyna roz
szczepia cukier mleczny (lecz nie cukier trzci
nowy ani maltozę).

Emulsyna dawno już jest znana jako fer
ment migdałów gorzkich, który w rostartych 
i zwilżonych nasionach sprowadza rozkład 
amygdaliny na cukier, kwas pruski i olejek 
migdałów gorzkich (benzaldehyd). Naj
lepsze działanie tego fermentu przypada 
w temperaturze 20—30°. Lecz i inne jesz
cze glukozydy, jak salicyna, asbatyna, flory- 
dzyna, cebulina, koniferyna i t. d. rozszcze
piają się pod wpływem emulsyny.

Fermenty p o d p u s z c z k o w e  znane są 
głównie z państwa zwierzęcego (żołądek cie
lęcy). Ale i w niektórych roślinach odkry
wano w czasach ostatnich także enzymy. 
Dawno już znany jest działający w tym kie
runku sok drzewa figowego. Zresztą i pep
syna ma w pewnym słabym stopniu działa
nie fermentu podpuszczkowego. I  tutaj więc 
znów dostrzegamy przejścia pomiędzy dzia- 
łającemi w rozmaitych kierunkach enzy
mami.

Dopiero w ostatnich dziesięciu latach 
przekonano się, że w komórkach drożdży wy
rabia się w rozmaitych ilościach enzym, spro
wadzający f e r m e n t a c y ą  a l k o h o l o w ą .  
W soku drożdży prasowanych enzym taki 
odkryty został przez E. Buchnera. Roz
twór cukru trzcinowego bardzo szybko po
czyna fermentować, gdy go się zetknie ze 
świeżym lub zasuszonym sokiem drożdży 
prasowanych. Alkohol absolutny w dużym 
użyty nadmiarze strąca tę zymazę, która 
przez dłuższe pozostawanie w zetknięciu 
z alkoholem traci znaczną część swej siły 
czynnej. Przy użyciu małej ilości alkoholu 
zymaza nie opada właściwie jako osad, lecz 
w nieznacznym stopniu zostaje porzucona na 
dno naczynia. Aceton, użyty jako środek 
strącający, sprowadza jednocześnie znaczny 
ubytek w sile fermentacyjnej, a alkohol me
tylowy niszczy zymazę, o ile się zdaje. Po
zostawiony w próżni ferment ten zachowuje 
przez pięć miesięcy swą własność wzbudza
nia fermentacyi.

Sok drożdży zachowuje swą siłę fermen
tacyjną przy dodaniu doń 50% cukru lub 
gliceryny (najlepiej przy 16%), gdy tymcza
sem drożdże żywe już przy dodatku 44%, 
zostają w swej czynności upośledzone. 
Z drożdży żywych przez samo wymycie wo
dą nie można zytnazy otrzymać.

Według zdania Neumeistra zarówno za
wiły skład w mowie bedącego fermentu jak 
i jego nietrwałość przy przechowywaniu na 
powietrzu, oraz szybki rozkład już przy 22° 
przemawiają przeciw naturze enzymatycznej. 
Prawdopodobnie też w soku z drożdży pra
sowanych właściwa enzyma znajduje się 
w obecności innych jeszcze zawiłej budowy 
ciał białkowych, których natury dotychczas 
dobrze nie poznano. Dostatecznie też nie 
jest jeszcze rozwiązanem pytanie, w jakim 
stopniu w fermentacyi alkoholowej działają 
enzymy, a w jakim żywa protoplazma koinó 
rek drożdżowycli. Badania odnośne nasuwa
ją  wiele trudności, które wszakże, jak się 
spodziewać należy, niezadługo będą przezwy
ciężone w zupełności.

A, L.
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I I  Zjazd lekarzy i przyrodników polsk ich .

SPRAW OZDANIE Z OBRAD NAUKOWYCH 

W SEKCYACH.

XXIV. Sekcya wychowania fizycznego.

Posiedzenie I  w niedzielę o godz. 5 popoł. w sali 
„Sokola” .

Przewodniczący p ro f Jo rdan  powitał pełnem 
zapału przemówieniem zebranie i zachęcił n a j
goręcej do pracy nad wychowaniem fizycznem. 
Stan rozwoju fizycznego naszej młodzieży n a
zwał rozpaczliwym i wskazał za przykład narody 
sąsiednie. W yraziwszy podziękowanie d-r E . P ia 
seckiemu, inicyatorowi sekcyi, oraz p inż. T ur
skiemu, za prace przygotowawcze, zapropono
wał na przewodniczącego radcę Merunowicza, 
a na zastępcę inż. Turskiego.

Inż. Turski przedstawił dotychczasową pracę 
towarzystw gimnastycznych i wyraził życzenie, 
aby uczeni wyjaśnili zamęt, ja k i obecnie istnieje 
wśród różnych prądów wychowania fizycznego.

Radca Merunowicz zwrócił się do obecnych 
pań z prośbą o zajęcie się spraw ą cielesnego w y
chowania.

Prof. Cybulski (Kraków) : „Obecny stan nau
ki o wychowaniu fizycznem” .

W zajemna zależność rozm aitych fuukcyj w u- 
stroju.

Zależność czynności serca i ruchu krwi od 
ruchów i wrażeń zewnętrznych.

Prawidłowy ruch krwi, jako niezbędny czyn
nik prawidłowej funkcyi wszystkich narządów, 
a w szczególności układu nerwowego.

Zależność umysłowych zdolności od praw idło
wego s fanu układu nerwowego.

Ruchy, jako  regulatory innych czynności, 
a szczególnie, jako  środek gimnastykowania 
układu nerwowego.

Ruchy dowolne, jako skutek impulsów m óz
gowych.

Zależność tych impulsów co do natężenia i ich 
koordynacyi od wprawy.

Szybkość przysfosowania ruchów w nieprze
widzianych okolicznościach.

Sposoby wyrobienia tego przystosowania się.
Wychowanie fizyczne w obszernym zakresie 

powinno mieć na względzie zarówno natężenie 
ruchów, jakoteż ich przystosowanie do w arun 
ków zewnętrznych.

Naturalne wyrabianie się tych zdolności u zwie
rz ą t młodych i u małych dzieci pozostawionych 
samym sobie.

Potrzeba rozwijania tego w szkołach przez za
prowadzenie skombinowanego systemu ćwiczeń 
gimnastycznych i gier.

Potrzeba unikania jednostronności w tym wzglę
dzie.

Znaczenie dla rozwoju fizycznego dziecka 
czystości powietrza i jakości pożywienia.

Konieczność uświadomienia przytoczonych wy- 
| żej okoliczności i potrzeba samopomocy społecz

nej u nas.

D -r Teofil Tyszecki : nS tatysfyka wychowania 
fizycznego w Galicyi” .

Gimnastyka w konwikcie Pijarów. Gimna
styka w szkole kadeckiej w Warszawie. In- 
strukcya komisyi edukacyjnej tycząca się wy
chowania fizycznego uczniów. Powstanie pierw 
szego polskiego zakładu gimnastycznego w W ar
szawie w roku 1835. Założenie pierwszego 
zakładu prywatnego we Lwowie przez ks. 
Leona Sapiehę w roku 1847. Zawiązanie pierw- 

! szego „grona miłośników gimnastyki” we Lwo
wie w roku 1865 i przekształcenie tegoż w ro 
ku 1867 w pierwsze Towarzystwo gimnastycz
ne „Sokół” . Utworzenie Związku sokolego liczą
cego w Austryi 92 towarzystw z ogólną liczbą 
członków 90 0 0  i 1 600 członków ćwiczących. 
Gimnastyka w szkołach średnich. Zaprow adza
nie gimnastyki jako przedmiotu obowiązkowego 
w 6 zakładach i wprowadzanie lekarzy jako 
kwalifikowanych nauczycieli gimnastyki. W za
kładach, gdzie nauka gimnastyki je s t nadobo
wiązkową najwięcej °/0 wykazuje gimnazyum 
w Wadowicach (7 7 ,6 1 % ) najmniej gimnazyum 
imienia Franciszka Józefa (1 2 ,3 4 % ). Sport 
u młodzieży szkolnej. Gimnastyka w semi- 
naryach nauczycielskich nie wydaje należytych 
rezultatów. Stanowisko społeczne nauczycieli 
gimnastyki przedslawia się: doktorów medycyny 
4, doktorów prawa 1, prawników 1, nauczycieli 
gimnazyalnych 6, nauczycieli szkół wydziałowych 
3, nauczycieli szkól ludowych 7, wysłużony po
rucznik 1, Towarzystwo Sokół 6, naczelnik 
straży ogniowej 1, kancelista sądowy 1.

Gimnastyka w szkołach ludowych udzielana 
je s t tylko w 302 zakładach, podczas gdy ogólna 
liczba szkół je s t  3 867. Staranie Rady szkol
nej, aby gimnastyki udzielano w szkołach ludo
wych lub po miastach.

Instytucye prywatne, mające na celu wycho
wanie fizyczne młodzieży. P ark  d-ra Jordana 
W Krakowie, w którym z ćwiczeń korzysta 
14 964 dzieci w jednym  miesiącu. Podobny 
park w Kołomyi. Związek rodzicielski we Lwo- 

j  wie, Krakowie i Tow. korpusów wakacyjnych 
j w Sanoku. Porównawcze daty gimnastyki w szko

łach ludowych i wydziałowych w Lwowie i Kra
kowie.

Eugeniusz Piasecki (Lw ów ): „Postulaty w spra
wie wychowania fizycznego w Galicyi” .

Rezolucya:

Zjazd uznaje niezmierną doniosłość wycho
wania fizycznego młodzieży dla polepszenia stanu 
zdrowia ludności wogóle, w szczególności zaś 
uważa racyonalne ćwiczenia cielesne za jednę 
z najlepszych broni w walce z gruźlicą.
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Dla możliwie najlepszego spełnienia tych za
dań powinno jednak wychowanie fizyczne u nas 
przybrać większe, niż dotąd rozmiary i częścio
wo przekształcić swą postać.

W szczególności Zjazd uznaje, że :
1. Gry i zabawy ruchome na wolnem powie

trz u ,—jako jedna z form ćwiczeń, najlepiej o d 
powiadających celowi hygienicznemu wychowa- 
nia^—winny zająć znacznie poważniejsze, niż 
dotąd miejsce w programie wychowawczym. 
W tym celu je s t pożądanem :

a) odpowiednie uposażenie gier szkolnych na 
równi z nauką gimnastyki z funduszów rządo
wych i krajowych;

b) dopóki to nie nastąpi, zakładanie parków 
Jordanowskich we wszystkich większych mia
stach z funduszów gminnych lub prywatnych;

c) uzyskanie od wojskowości używania pla
ców m usztry dla gier młodzieży.

d) wprowadzenie w czyn ustawy (na wzór 
Anglii), któraby wzbraniała zamykać dla użytku 
publicznego place, które dotąd były otwarte;

e) urządzanie z funduszów rządowych i k ra 
jowych kursów gier dla nauczycieli;

i) ścisłe przestrzeganie przepisów ministeryal- 
nych, które chronią ucznia od przeciążenia na
uką w dni poświęcone grom szkolnym.

2. Nauka gimnastyki powinna odbywać się 
z reguły na wolnem powietrzu, a sale powinny 
stanowić tylko ostateczne schronienie przed zim
nem. Dla spełnienia tego żądania koniecznem 
je s t udoskonalenie urządzeń, które służą przy 
naszych szkołach celem wychowania fizycznego, 
a w szczególności:

a) pożądana je st większa troskliwość o zyski
wanie i utrzymywanie sal gimnastycznych szkol
nych, oraz

b) sumienne przestrzeganie przepisów zdro
wotnych przy budowie sal gimnastycznych; istnie
jące zaś sale wymagają dokładnej rewizyi sani
tarnej, gdyż wiele z nich powinno uledz zam
knięciu, jako  wprost szkodliwe zdrowiu dziatwy.

3. Obowiązujące obecnie u nas plany nauki 
gimnastyki dla szkół ludowych i średnich za 
mało uwzględniają cele zdrowotne wychowania 
fizycznego; to też potrzebną je s t ich rewizya ze 
strony fizyologów i lekarzy.

4. W sprawie kierownictwa wychowania fi
zycznego Zjazd uznaje:

a) potrzebę powierzenia lekarzom nadzoru 
nad wychowaniem fizycznem na równi z hygieną 
szkolną. Nadzór ten mogliby wykonywać leka
rze szkolni, w drugiej zaś instancyi inspektoro
wie krajowi dla hygieny szkół;

b) potrzebę zapoznawania ogółu lekarzy i wy
chowawców z zasadami wychowania fizycznego, 
przez utworzenie katedr dla tego przedmiotu na 
uniwersytetach i uwzględnienie go przy  egza
minach nauczycielskich oraz egzaminach dla 
lekarzy szkolnych.

5) Zjazd uważa za konieczne powiększenie 
czasu , poświęconego wychowaniu fizycznemu

w szkołach; równolegle jednak z tem musi iść 
zmniejszenie przeciążenia umysłowego młodzie
ży, praca bowiem mięśniowa nie je s t derivativum 
pracy umysłowej.

6) Zjazd uznaje potrzebę utworzenia w kraju 
stałej organizacyi, czuwającej nad sprawami 
zdrowotnemi, w szczególności zaś nad sprawą 
wychowania fizycznego i popularyzacyi ćwiczeń 
cielesnych.

7) Zważywszy, że poruszone obecnie przez 
Sekcyą wychowania fizycznego zagadnienia, m o
gły być zaledwie sumarycznie traktowane, ogrom
na zaś ich doniosłość praktyczna wymagałaby 
gruntownych rozpraw i zainteresowania najszer
szych warstw społeczeństwa, Zjazd wybranej 
w myśl wniosku kol. Biera (Kraków) komisyi 
powierzy:

a) zwołanie kongresu dla spraw hygieny do 
jednego z miast Galicyi;

b) przedstawienie mu, w formie ile możności 
gotowej, szeregu referatów, wniosków, rezolucyj, 
adresów i memoryałów do odpowiednich władz 
w sprawach niniejszej rezolucyi poruszonych, 
w szczególności zaś projektu organizacyi hygie- 
nicznej dla Galicyi.

D -r Doliński (Przem yśl): „Postulaty fizycz
nego wychowania dziewcząt i kobiet” .— Uzasad
nienie potrzeby zwrócenia bacznej uwagi na roz
wój fizyczny dziewcząt, uznając w nich przyszłe 
matki, które nietylko rodzić mają, lecz po k tó 
rych dzieci dziedziczą fizyczne zdrowie lub też 
charłactwo i to bez wzgłędu na płeć tychże.

Wpływ sposobu życia i ubioru na rozwój 
kośćca w ogólności, a na miednicę w szcze
gólności.

Stosunek skrzywienia kręgosłupa do kształtu 
i wymiarów miednicy.

Znaczenie i waga ćwiczeń fizycznych na roz
wój i czynność narządu płciowego niewieściego.

Wskazówki i żądania co do zmiany obecnego 
wychowania tak  w szkole jako  też i w domu.

KRONIKA NAUKOWA.

—  System Saturna. Niedawno wyszło z dru
ku dzieło p. Struwego, zawierające wyniki spo
strzeżeń (1 8 8 6 — 1892 r.)  nad Saturnem, doko
nanych za pomocą 30-to calowego refrak to ra 
w Pulkowie.

Wskutek znacznego spłaszczenia planety ruch 
satelitów nie może być wyznaczony takim  spo
sobem, jak  np. ruch planet dokoła słońca, gdyż 
nadmiar masy w okolicach równika sprawia 
znaczne perturbacye, wskutek których linie wę
złów, czyli linie przecięcia płaszczyzny równika 
Saturna z płaszczyznami orbit każdego z sateli
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tów, przesuwają się bardzo; wpływ jednych sate 
litów ua drugich je s t znaczny, przyczem główną 
lolę gra Tytan.

Czasy obrotów każdego z nich dokoła planety 
w ynoszą:

I 22 godz. 37,08 min.
11 32 n 33,12 »

III 45 18,44 Ti
IV 65 n 41,16 Ti
V 4 dni 12,42 godz.

VI 15 22,69 >5
VII 21 T) 6,66 n

VIII 79 T) 7,90 n
Stąd wyprowadzić się dadzą uader proste s to 

sunki:
III =  2 . I
IV =  2 . II

5 . IV  =  3 . V
12 . III =  24 . I  =  5 . V

4 . VI =  3 . VII
2 . VI =  7 . V

Badania doprowadziły Struwego do wnioku, że 
środek optyczny planety znajduje się nieco na 
południe względem środka ciężkości.

Położenie równika Saturna względem p łasz
czyzny drogi ziemskiej określa Struwe dla epoki 
1889,25 liczbam i:

nachyleuie . . , 28°5,,6
długość węzła. . . 167°57',0

M asa Saturna stosunkowo do masy słońca 
wyraża się 1 : 3495,3.

Masy satelitów w częściach masy księżyca 
ziemskiego wynoszą:

i-g O  • • • Vl8l6
11  g °  • • • 7533

U lg o  . . . y 121
iv-go . . . y ,t
V-go . . . .  ‘Aa

VI-go (Tytana) je s t  1,6 razy  więk
szą od masy naszego księżyca;

VllI-gO . . . v 15
Masa VII go jest niezmiernie mala.

Średnica S aturna równikowa 17",471, biegu
nowa zaś 15",635.

Też same wielkości, oznaczone na zasadzie 
wieloletnich spostrzeżeń przez prof. B arnarda, 
wynoszą odpowiednio: 17",798 i 16f,,246.

(}. T.

—  Podwójność Kapelli czyli Kozy. Obser-
wacye widmowe Gampbella i Newalla doprow a
dziły do wniosku, że Kapella czyli Koza, n a j
jaśniejsza gwiazda konstelacyi W oźnicy, je s t 
podwójna, dotąd jednak  nie można było obu jej 
części składowych rozróżnić. Z tego powodu 
kilku astronomów w Greeuwich obserwowało 
wspomnianą gwiazdę starannie zapomocą refrak- j

to ra  24-calowego. Wszyscy zgodnie podają, że 
gwiazda wydała im się wydłużoną, kierunek zaś 
wydłużenia odpowiadał okresowi obiegu, wykry
temu z obserwacyj widmowych. Aby spostrze
żenie takie było możliwem, odległość obu części 
składowych Kozy przechodzić musi przynajmniej 

| dwukro*nie odległość ziemi od słońca czyli wy
nosi około 50 000 mil geograficznych.

T. R . 

—  Najnowsze zastosowania fotografii. Zdaje
się, że ze wszystkich wielkich wynalazków, które 
ludzkość wiekowi X IX  zawdzięcza, fotografia 

| należy bezspornie do tych, które jaknajróż- 
j norodniejsze zastosowania posiadły. I  w rzeczy 

samej dobroczynny i ważny wpływ je j roztoczył 
kręgi tak szerokie i tak wybitnie zaznaczył się 
w tylu rozmaitych dziedzinach ludzkiej pracy, 
że doprawdy spytać by można, czy istnieje jaka 
nauka lub sz uka, która by ze stosowania foto
grafii nie osięgnęła znacznych korzyści. Dla 
badaczów sztuki np. fotografia je s t wprost nie
odzowną, bo czy możebnera byłoby rozpowszech
nienie znajomości o nagromadzonych w rozmai- 

\ tych muzeach skarbach malarstwa, gdyby te 
j  ostatnie nie mogły być reprodukowane na drodze 
, fotograficznej, i jak  utrudnionem by wtedy było 

studyowanie artystycznego dorobku i poznanie 
| niezliczonych pamiątek sztuki wszystkich krajów 

Ta strona zastosowania fotografii do studyów 
[ z dziedziny historyi sztuki była i je s t używaną 
J  i ocenianą od dość dawna, nowem zaś zato je st 

pewne jej zastososowanie specyalne, a miano
wicie jako środek badania, który tam jeszcze 
oddaje nam ważne usługi, gdzie oko nasze już 
w zupełności swych usług odmawia.

Mamy tu na myśli fotografowanie rzeczy nie
widzialnych; w jakiem  zaś znaczeniu należy zaś 
tu  słowo „niewidzialny” rozumieć, niech nam wy
jaśni przykład następujący. Gdy przed laty 
kilku miano wskutek licznych uszkodzeń wy
cofać z użytku duży angielski okręt kupiecki 
„G reat E astern” , właściciel polecił go odfotogra- 
fować. Po wywołaniu płytki fo tograf spostrzegł 
ku swemu wielkiemu zdziwieniu na obrazie ze
wnętrznej ściany okrętu napis dużych rozmiarów, 
którego nikt nie widział i co do którego nie 
umiano dać żadnego wyjaśnienia. Bliższe atoli 
poszukiwanie wykryło wkrótce, że było to ogło
szenie jednego znanego fabrykanta i objaśniło 
jednocześnie przyczynę tego niezwykłego z ja 
wiska. Napis ten mianowicie był pierwotnie na
malowany na ścianie okrętu farbą olejną, później 
jednak, gdy okręt pociągano smołą, cienka war
stwa tejże zakryła napis i uczyniła go dla oka 
zupełnie niewidzialnym. W miejscach liter jed 
nak, które olejną farbą pomalowane były, po- 
zos‘ały pewne wypukłości, naruszające plastycz
ność, tak że cala ściana okrętu nie działała, jako 
równomiernie czarna powierzchnia; zmiany te, 
w ogólności tak nieznaczne, że okiem dostrzeżone
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być nie mogły, ujawniła dopiero płytka fotogra
ficzna zwłaszcza dobrze przy zastosowaniu sil
nego bocznego oświetlenia okrętu.

A to co tu  przypadkowo otrzymauem zostało, 
może natomiast z całą świadomością być zuży t
kowane przy studyach przez badacza rozwoju 
sztuki. Przypuśćmy np , że chodzi o to, czy na 
danym starym obrazie olejnym podpis artysty 
je s t autentyczny, czy też sfałszowany. Przy 
określeniu tego bardzo dogodną je st ta  okolicz
ność, że wielu dawnych mistrzów kreśliło zazwy
czaj swe nazwisko zatemperowaną drewnianą 
pałeczką w niezaschłej jeszcze farbie obrazu.

Litery te tworzą wtedy zagłębienia z dość 
ostreini brzegami i występują nieco ciemniej na 
jaśniejszem tle. Kreślono również swe nazwisko 
twardym i wązkim pendzelkiem w niezaschłej 
jeszcze farbie, przez co litery tworzyły rowek; 
trzecim wreszcie sposobem podpisywania był ten, 
że pisano nazwisko wypukło i litery tworzyły 
mały wał, cień którego otaczał brzegiem jaśniej
sze pismo. Te podpisy są zwykle mało widocz
ne i na tle ogólnem z trudnością wielką tylko 
dostrzegalne dla oka. I w tym wypadku dzielną 
pomoc okazuje fotografia, k tóra nadto dać tu 
może cenne wskazówki co do tego, czy wspom
niany podpis je s t autentyczny lub sfałszowany. 
Płytka po zdjęciu podobnego obrazu pokaże 
miejsce, w którem było wyryte nazwisko, a nawet 
to ostatnie przy większych formatach lub repro- 
dukcyach jasno wystąpić może. Ujawnia się tu  
również dla wprawnego oka, czy podpis jest | 
pierwotny, czy też dopiero później nakreślony 
został.

(Phot. C entralblatt). <J.

—  Zmiana ogniskowej soczewek pod wpły
wem temperatury. Prof. Barnard stwierdził | 
całym szeregiem ścisłych poszukiwań, że ognis
kowa soczewek zmienia się pod wpływem tem pe
ratury  i że zmiany te wbrew temu, co obecnie 
przyjmowano, przy ściślejszych pomiarach nie 
mogą być nie brane w rachubę. Prof, Barnard 
prowadził swe doświadczenia przy temperaturach 
między — 30° a 27° C i znalazł, że objektyw sam 
więcej wpływa na zmianę ogniskowej, niż oprawa. 
Zmiany tem peratury wywołały przy pomiarach 
kąta, zawierającego się między dwiema ściśle 
określonemi gwiazdami, różnicę, która dochodzi
ła 0,2 sekundy luku. Wielkość ta  nie pozo
stawała dokładnie stałą i zmieniała się w zależ
ności od pory roku.

9-

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  Wystawa OW OCÓW . Towarzystwo ogrod
nicze warszawskie urządza wystawę owoców, 
która trwać będzie od 5 do 7 października r. b.

0  nagrody ubiegać się mogą jedynie wystawcy 
z dziesięciu gubernij Królestwa Polskiego; wy
stawcy inni przyjmować mogą udział tylko

i poza konkursem. Nadto, komisya owocarstwa 
tegoż Towarzystwa, korzystając z wystawy, po-

i stanowiła współcześnie odbyć kilka narad z u- 
działem osób, zajmujących się hodowlą owoców. 
Narady te tyczyć się mają nietylko doboru nor
malnego owoców dla Królestwa Polskiego, dla 
sadów włościańskich, oraz doboru ich odpowied
nio do różnych gruntów, ale także szkodników
1 nawozów, a wreszcie pod obrady ma przyjść 
i ogólna sprawa podniesienia owocarstwa k rajo 
wego.

ROZMAITOŚCI.

—  Nasiona z grobowców egipskich. W iado
mo, że za przykład klasyczny t. zw życia u ta
jonego podawano zwykle żywotność nasion z k a 
takumb egipskich, które zachować miały zdol
ność kiełkowania po kilkudziesięciu wiekach. 
Obecnie E  Gain przedstawił Akademii Paryskiej 
rezultaty swych badań nad nasionami żyta i jęcz
mienia, zebranemi przez słynnego Maspero. 
Nasiona te, pochodzące z grobowców faraonskich 
w Gebelein, Gurnah, Saqqarach, Denderah i Te- 
bach, odnoszą się do czasów różnych dynas yj : 
V ej, lX -ej, XV lII-ej, XX-ej i XXT-ej; okazy 
najstarsze liczyć można na czterdzieści przeszło 
wieków przed naszą erą. W rezultacie p. Gain 
dochodzi do wniosków, nie zgadzających się 
z mniemaniem dotychczasowera, twierdzi on 
mianowicie, że : 1) nasiona te, pomimo pozorów 
zupełnie dobrego zachowania się, nie posiadają 
już  budowy komórkowej zdolnego do życia z a 
rodka, oraz 2) iż bez względu na to, że sub- 
stancye zapasowe w ziarnach tych zawarte prze
chowały się doskonale i mogłyby być zużytko
wane przez rozwijający się zarodek,—tenże pod-

j legł wszakże wyraźnym zmianom chemicznym 
i utracił swą żywotność. Tak więc nawet uta
jone życie w takich ziarnach wyczerpało się 
prawdopodobnie już  od bardzo dawnego czasu.

(C . R .) Jan T.

—  Ogród botaniczny w Nowym Yorku. W je d 
nym z ostatnich numerów „Science” znajdujemy 
następujące szczegóły, dotyczące tej znakomitej 
instytucyi naukowej, założonej przez stowarzy
szenie prywatne, za poparciem rządu St. Zjed. 
Stowarzyszenie to miało na celu założenie ogrodu 
botanicznego wraz z takiemże muzeum, przezna- 
czonem dla zbierania i uprawy rośliu, wyłącznie 
w celach teoretyczno-uaukowych, popierania prac 
oryginalnych — a także założenia ogrodu, mogące -

I go służyć publiczności.
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W  muzeum mieści się zbiór botaniczny uni
wersytetu w Kolumbii, • zaw ierający przeszło 
6 0000 0 0  okazów, pomiędzy którem i mieści się 
też słynna kolekcya grzybów Ellisa. Biblioteka 
instytucyi posiada 7 117 tomów, z których 1 733 
tomów wydawnictw peryodycznych i sprawozdań 
stowarzyszenia, 2 105 tomów dziel, traktujących
0 roślinach jawnokwiatowych, 900 —  o skryto- 
płciowych, 640 o rolnictwie, 495 o morfologii
1 fizyologii roślin, i 325 o sztuce ogrodniczej.

J a n  T.

Książki nadesłane do redakcyi.

—  Dr Eugeniusz Romer. Dwudziestopięcio- 
lecie polskiego Towarzystwa przyrodników imie
nia Kopernika. 1 8 7 5 — 1899. Odbitka z czaso
pisma „Kosmos” . Lwów, 1900. Str. 101.

N r 34

—  D-r Eugeniusz Romer. Spis prac, odno
szących się do fizyologii ziem polskich za rok 
1897. Odbitka z czasopisma Towarzystwa przy
rodników im. Kopernika „Kosmos”. Lwów, 
1900. S tr. 65.

—  Przegląd Filozoficzny. Zeszyt III. Bok 
I ll-c i. Energietyka przez d-ra H. Struvego, 
d -ra  W . M. Kozłowskiego i d ra J. Kodisową. 
W arszawa, 1900. S tr. 139.

—  F. Klein. Odczyty o matematyce, miane 
w Eyanston w r. 1893 dla członków kongresu 
matematycznego, odbytego w czasie wystawy 
wszechświatowej w Chicago. Przełożył za upo
ważnieniem autora S. Dickstein. Wydawnictwo 
redakcyi „W iadomości matem atycznych” . W ar
szawa. S tr. 109.

—  M. P  Rudzki. Teorya fizycznego stanu 
kuli ziemskiej. Kraków. Nakładem Akademii 
Umiejętności. 1900. Str. 194.

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. 15 do 21 sierpnia 1900 x.

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

9
M

Barometr 
700 mm -j- Temperatur a w st. C.

U'03
* r~<

Kierunek wiatru
Szybkość w metrach

Suma
opadu

D w a g i
o 7 r . 1 p . 9 w. 7 r. 1 p . 9 w. |Najw.[ Naju. Pt

15 S. 56,1 56,7 57,8 l 5 , t 22,8 19  0 23,3 M,4 69 NE5,E6,NE*
1 6  C. 58,4 57,8 57,7 ł ó,8 22,6 18,5 23,3 13,5 56 E 3,E 5,E4 —
17  P. 57,2 56,o 55,3 15,6 22,3 19,2 23,3 12,5 5g SE3,SE 5.S E 3 —
78 S. 55.9 55,2 54,7 18,6 23 3 19,2 24,2 14,5 54 S5,SE7,SE4 —
19  N. 54,o 58,3 52,1 17,o 25,4 22,0 25,8 M,6 59 SE 5,S4,S3 —
20 P. 52,2 52,3 50,1 18,2 26,4 2 1 ,8 26,8 16 ,1 55 S3,S3,S* —
2 1 W. 49,6 48,8 48,1 18,6 26,2 22,8 28,1 16,8 53 SE 5,E6,S6 —

__ ,

Średnie 64,3 20,5 58

T R E Ś Ć .  Fotografia na usługach astronom ii. Odczyt publiczny d -ra  K. Kostersitza; streścił G. —  
Tłuszczak Humboldta (Steatornis caripensis), przez J . Szfolcmana (dokończenie). —  Enzymy świata 
roślinnego, przez A. L. —  Zjazd lekarzy i przyrodników  w Krakowie. —  Kronika naukowa. -—- 

Wiadomości bieżące. —  Rozmaitości. —  Książki nadesłane. —  Buletyn meteorologiczny.

W ydaw ca W. Wróblewski. R edaktor Sr. Znatowicz.

^ ojB o^ euo  UeH3jrpoio. BapuiaBa 11 aBrycTa 1900 ro a a . D ruk W arsz. Tow. Akc. A rtystyczno-W ydawniczego.




