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SPOSOBY MECHANICZNE 
OTRZYMYWANIA PRĄDU.

ODCZYT PUBLICZNY.

Gdybyśmy ze stanowiska prawa zachowa
nia energii rozpatrzyli przemiany, jakie za
chodzą podczas procesów przemiany energii 
mechanicznej na prąd elektryczny, który na
stępnie ponownie zamieniamy bądź to na 
pracę mechaniczną, bądź to na inne formy 
energii, to nie uniknęłaby naszej uwagi po
zorna rozrzutność postępowania. Główne 
zapasy energii, jaką posiadamy, stanowi 
energia palącego się węgla .kamiennego 
i energia cynetyczna spadającej z wysokości 
wody. Zapomocą motorów obiedwie te for
my energii przemieniamy na pracę mecha
niczną, ostatnią zaś przekształcamy na prąd, 
aby go znów zamienić na energią termiczną, 
energią światła lub na energią mechanicz
ną. Każdej jednak przemianie energii to
warzyszy rozpraszanie się energii użytecznej. 
Na końcu więc przemiany otrzymamy mniej 
energii aniżeli jej było na początku, gdy 
spalaliśmy węgiel, lub zużytkowywali ener
gią cynetyczną spadającej wody. Postąpi
liśmy więc pozornie jako człowiek, który 
zmienił ruble na marki, te na franki i t. d.,

aby zamienić wszystkie znów na ruble. Po
nieważ jednak każdorazowo musiał on opła
cić koszty przemiany, więc na końcu miał 
mniej rubli niż na początku, nie kupiwszy 
przytem nic. Marnotrawstwo nasze jest 
jednak tylko pozornem. Jeżeli porównamy 
ilości ciepła otrzymane ze spalenia węgla 
z tą ilością ciepła, jaka wytwarza się w pie
cu elektrycznym zasilanym prądem, na któ
ry przekształciliśmy węgiel, to otrzymamy 
w ostatnim wypadku ciepła mniej. Ciepło 
jednak pieca elektrycznego działa bez po
równania energiczniej aniżeli ciepło spala
nego węgla. Przemieniając energią spala
nego węgla na energią pieca elektrycznego, 
straciliśmy więc wprawdzie pewien procent 
energii, zyskaliśmy jednak na energiczności 
działania. S trata więc nie była bezużytecz
na. Była ona przytem niezbędna. Ponosi
my ją  zawsze tam, gdzie zachodzi potrzeba 
przeniesienia, jak się wyrażamy, energii 
z niższego poziomu na wyższy.

Pomińmy jednak te przypadki, gdy ener
gia przenoszona zostaje na poziom wyższy, 
a przejdźmy do tych, w których praca mecha
niczna za pośrednictwem przemiany na prąd 
zostaje przemieniona ponownie na pracę me
chaniczną. Tutaj nie możemy wytłumaczyć 
celowości tej przemiany względami natury 
fizycznej. Tłumaczą ją  jednak względy na-
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Łurj' &puicc^ut-j. Jezeli bodziemy badali wy
dajność pracy ludzkiej w różnych czasach, j  
to spostrzeżemy z łatwością, że wzrastała j  

ona stale. Spotęgowanie tej wydajności jest 
przedmiotem ciągłych zabiegów człowieka. 
Pierwotnie człowiek pracował sam jako mo
tor, był siłą roboczą. Później rola jego 
zmieniła się na kierownika przekształceń 
energii, czerpanej ze świata. Im większa jest 
ogólna ilość wykonanej pracy w stosunku 
do ilości pracy wykonanej mięśniami czło- | 
wieka, tem wydajniejsza praca ludzka. Ł a t
wo się przekonać, że energia w postaci prądu 
pozwala się często bardzo tak zamieniać na 
pracę, że sama praca człowieka czuwającego 
nad tą  przemianą redukuje się do minimum. 
Fakt ten tłumaczy nam dlaczego zastosowa
nia elektryczności stają się coraz liczniej- ! 
.szemi.

W dalszych odczytaeh szereg prelegentów 
przedstawi różnorodne zastosowania prądów 
elektrycznych; zadaniem mojem jest mówić 
o sposobach mechanicznych otrzymywania 
prądu. Przyrządami słuźącemi ku temu ce
lowi są dynamo-maszyny. Składają się one 
ze zwojów drutów poruszających się pomię
dzy magnesami. Aby więc poznać działanie 
maszyny, musimy zbadać działanie jej części 
składowych, a więc : 1 ) działanie magnesów;
2) działanie zwojów drutów (przewodni
ków), po których płynie prąd, i 3) musimy 
poznać zjawiska, jakie zachodzą, gdy druty 
poruszają się pomiędzy magnesami.

Jeżeli w pobliżu jakiegokolwiek magnesu 
naturalnego lub też namagnesowanej sztaby 
stalowej znajduje się kawałek miękkiego że
laza lub igła magnesowa, to ulegają one 
wpływom magnesu. Żelazo miękkie zostanie 
przyciągnięte, jeden koniec igły magnesowej 
zostanie przyciągnięty lub odepchnięty. Na-' 
około więc magnesu objawiają się działania 
sił, które moglibyśmy porównać do działania 
ziemi na ciała znajdujące się w jej pobli
żu. Aby zbadać rozkład i jakość działań 
objawiających się naokoło magnesu, możemy 
posługiwać się długą igiełką magnesową, 
której bieguny zostały w jakikolwiek sposób 
oznaczone. W celu oznaczenia biegunów 
igiełki posługujemy się faktem, źe igiełka 
swobodnie zawieszona na osi pionowej zwra

ca, się j«unyui końcem ku gwieździe północ
nej. Koniec ten nazywamy biegunem pół
nocnym igiełki, odpowiedni zaś drugi jej 
koniec biegunem południowym. Toż samo 
spostrzegamy w każdej sztabie magnesowej, 
każdy więc magnes będzie posiadał biegun 
północny i biegun południowy. Jeżeli zbli
żać będziemy biegun północny igiełki do 
bieguna północnego magnesu, spostrzegamy, 
źe zostaje ona odepchnięta. Sama zaś igieł
ka przyjmuje pewne położenie względem 
bieguna. Przesuńmy igiełkę a przekonamy 
się, że zmienia ona swoje położenie tak, że 
zawsze jej biegun południowy zostaje skiero- 

I wany ku biegunowi północnemu sztaby. 
Obejdźmy z igiełką sztabę od jednego bie
guna do drugiego, a w odległości mniej wię- 
cej równej od obudwu biegunów igiełka 

| przyjmie położenie równolegle do sztaby 
j  magnesu. Zbliżona do bieguna południo- 
j  wego zacznie ona przechylać się końcem 

północnym ku biegunowi magnesu sztabowe- 
{ go. Zaznaczmy każdorazowo położenie igieł

ki, a z szeregu takich oznaczeń otrzymamy 
linie ciągłe, wskazujące w jakim kierunku 
objawia się działanie sił. Linie te nazywamy 
liniami sił. Aby ustalić ich kierunek, przyj
mujemy, że linie sił idą w tym kierunku, 
w jakim poruszałby się swobodny biegun 
północny, a więc w kierunku od bieguna pół
nocnego do bieguna południowego. Wiel
kość tego działania możemy zmierzyć, jeżeli 
zawiesimy magnes na wadze dostatecznie 
czułej. Jeżeli zrównoważymy ciężar magne
su, a następnie przybliżymy do niego inny 
magnes np. biegunem przeciwnym, to otrzy
mamy wychylenie wagi. Aby je usunąć, na
leży dołożyć na talerz z ciężarkami pewną 
ilość nowych ciężarków. Będą one miarą 
wzajemnego przyciągania magnesów. Wy
konane w ten sposób pomiary pouczają nas, 
że działanie wzajemno dwu magnesów jest 
odwrotnie proporcyonalne do drugiej potęgi 
odległości. Oprócz tego działanie to magne
sów zależy także od własności samychże 
magnesów. Własność tę nazywamy siłą 
magnesu. Magnesem o sile 1 będzie taki, 
który na inny umieszczony w odległości 1 cm 
działa z siłą 1 dyny *). Jeżeli więc biegun

4) 1 dyna równa się '/9S1 grama w układzie
ciężarowym.
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magnesu A bęJzits działał na inny (B) 
umieszczony w odległości 1 cm, a posiadają
cy siłę 1 z siłą mt dyn, to siła magnesu (A) 
będzie m t . Ogólnie zaś działanie wzajemne 
dwu biegunów magnesów wyrazi się wzorem

_  m tm2
m  ~  r  2 '

'1 2

gdzie r 12 będzie odległością działających na 
siebie biegunów.

Zapomocą igiełki magnesowej możemy 
badaó przebieg linij sił. Tenże sam wynik 
mieć będziemy uwidoczniony, jeżeli zamiast 
igiełki magnesowej będziemy się posługi
wali opiłkami metalowemi sypanemi na płytę 
szklaną, umieszczoną na magnesie. Opiłki 
układają się wówczas w kierunkach linij sił, 
pokazując ich przebieg. Widzimy jak nao
koło magnesu sztabowego (fig. 1 ) linie sił 
wybiegają z bieguna północnego i zaginając 
się zdążają wszystkie do bieguna południo-

Fig. l.

wego. U obudwu biegunów linie sił skupiają 
się, musimy więc wnioskować, źe tutaj dzia
łania magnesu są najsilniejsze. Zapomocą 
takich linij sił możemy oznaczyć z zupełną 
dokładnością kierunek i natężenie działania 
magnesu w każdem miejscu naokoło magne
su. Jako kierunek oznaczyliśmy już kierunek 
od bieguna północnego do południowego. 
Aby zaś zapomocą linij sił określić natężenie 
magnesu, postępujemy za Faradayem w na
stępujący sposób. Całą przestrzeń naokoło 
magnesu, w której ujawnia się jego działa
nie, nazywamy polem magnesu. W kaźdem 
miejscu pola działanie magnesu posiada pew
ne natężenie. Za miarę natężenia pola przyj
mujemy działanie ujawniające się na jednostce 
pola na magnes o natężeniu 1 z siłą 1 dyny. 
Jeżeli siła ta  równa się H dynom, wówczas 
i natężenie pola będzie H. Ogólnie zaś

siła działająca na magnes o natężeniu m 
umieszczony w pęlu natężenia H, będzie 
równa H . m.

f  =  H  . m.

Fig. 2.

Przyjmijmy teraz, źe na każdy 1 cm2 bierze
my tyle linij sił, ile wynosi natężenie dzia
łania na tym centymetrze. Wówczas liczba 
linij sił określi nam bezpośrednio natężenie 
pola.

Widzieliśmy już rozkład linij sił naokoło 
magnesu sztabowego. Kozbiegają się one 
szybko po wyjściu z biegunów. Odpowied
nio do tego natężenie pola szybko maleje. 
Zegnijmy jednak magnes tak aby zbliżyć 
jego bieguny ku sobie. Otrzymamy wówczas 
magnes podkowiasty; jego linie sił wyobra
ża fig. 2 . I  tutaj biegną one od jednego 
bieguna ku drugiemu, lecz biegną skupione. 
Pole magnetyczne pomiędzy biegunami ta
kiego magnesu jest więc znacznie silniejsze.

Aby linie sił skupić, do tego nie trzeba

Fig- 3.

dwu biegunów jednego magnesu. Taki sam 
wynik otrzymamy umieszczając dwa różno
rodne bieguny różnych magnesów (fig. 3). 
Tu także linie sił, wychodząc z bieguna jed
nego z magnesów, biegną skupione ku biegu
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nowi drugiego. Ilekroć więc będziemy chcieli 
otrzymać silne pole magnetyczne, wówczas 
będziemy zawsze musieli zbliżyć dwa różno- 
imienne bieguny ku sobie. Czynimy to w ma
gnesach podkowiastych i w elektromagne
sach, którym nadajemy kształt zbliżony do 
podkowy.

Fig. 4.

Bieguny różnoimienne przyciągają się. 
O tem poucza nas układ linij sił. Na fig. 3 
ciągną się one od jednego bieguna do drugiego. 
Na fig. 4 natomiast, gdzie obadwa bieguny 
są jednoimienne, linie siły nietylko nie bieg
ną od jednego bieguna do drugiego, lecz od
chylają się od siebie tak, jakgdyby parły 
na siebie, aby odepchnąć bieguny.

Dotychczas rozpatrywaliśmy przebieg linij 
sił w ośrodku jednorodnym, jakim jest np. 
powietrze. Możemy sobie jednak zadać-py-

Sś- ■' ■
p h i#  i f e

' ' Ą

Fig. 5.

tanie, czy przebieg linij sił ulegnie zmianie 
jeżeli w polu magnetycznem umieścimy inne 
ciała.' Wybierzmy z szeregu ciał najbar
dziej nas obchodzące żelazo miękkie, o któ- 
rem wiemy, źe umieszczone w polu magne
tycznem nabiera własności magnesu. Zba
dajmy przebieg linij sił tychże magnesów, 
które rozpatrywaliśmy dotychczas, umiesz
czając kawałek żelaza miękkiego w postaci

pierścienia. Przekonywamy się, że pole 
magnetyczne uległo deformacyi (fig. 5). 
W pobliżu żelaza linie sił odchyliły się od 
pierwotnej drogi zbliżając się do żelaza. 
Żelazo więc posiada zdolność skupiania linij 
sił. Przestrzeń w środku pierścienia jest 
wolna od działań magnetycznych.

Rozpatrywaliśmy układ linij sił naokoło 
magnesu. Możemy się jednak z łatwością 
przekonać, że i naokoło przewodnika, po 
którym biegnie prąd, objawiają się działania 
magnetyczne. Poucza nas o tem zachowa
nie się igły magnesowej, która staje zawsze 
w poprzek do przewodnika. Działania te 
możemy również uwidocznić zapomocą opi
łek. Możemy otrzymać linie sił naokoło 
przewodnika nakładając na niego płytkę 
szklaną, której płaszczyzna jest prostopadła 
do osi przewodnika. Przekonywamy się, że

Fig. 6.

posiadają one przebieg odmienny od linij sił 
magnesu. Tamte zaczynały się u jednego 
bieguna i biegły ku drugiemu, te tworzą 
koła zamknięte, których środkiem jest oś 
przewodnika (fig. 6). Aby przekonać się 
o kierunku przebiegu tych linij sił, posługu
jemy się znów biegunem północnym magne
su, przyjmując, że kierunek przebiegu linij 
sił jest ten sam co i kierunek, w jakim poru
sza się biegun północny igiełki. Otrzymamy 
wówczas zależność, którą najlepiej uwidoczni 
przykład śruby lub korkociąga. Jeżeli prąd 
biegnie w tym kierunku, w jakim posuwa się 
naprzód wkręcana śruba, to linie sił mają 
ten kierunek, w jakim obraca się śruba. 
Stosunek ten uwidoczniony jest na fig. 7. 
Wprowadźmy w pole magnetyczne przewod
nika biegun magnesu. Otrzymamy wówczas 
układ linij sił figury 8. Układ ten mówi
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nam, że biegun ten będzie ciągnięty w kie
runku linij sił, gdyż linie siły wychodzące 
z bieguna magnesu zlewają się z liniami sił 
pola przewodnika. Mamy tutaj układ po
dobny do układu linij sił dwu magnesów

CTD

0

Fig. 7.

różnoimiennych. Przypuśćmy teraz, że bie
gun jest stałym a przewodnik ruchomym, 
wówczas ostatni będzie się poruszał w kie
runku odwrotnym do kierunku ruchu magne
su. Otrzymamy tak zwane wahadło F ara
daya. Swobodny przewodnik będzie krążył 
naokoło bieguna magnesu.

Aby zmierzyć natężenie pola magnetyczne
go przewodnika, możemy uciec się znów do 
pomocy magnesu, mierząc działanie badane
go miejsca pola na jego biegun. Zmianę 
natężenia pola wyjaśnia najlepiej jednak do-

Fig. 8.

świadczenie Biota i Savarta. Umieśćmy 
magnes tak, żeby leżał w kierunku pro
mieni kól linij sił przewodnika (fig. 9). Na 
każdy biegun działać będzie wówczas siła 
styczna do linii siły. Siła ta będzie starała 
się nadać biegunowi ruch obrotowy, którego 
moment będzie równy ilorazowi siły przez

odległość od osi obrotu, t. j. od osi przewod
nika. Doświadczenie wykazuje, że magnes 
pozostaje nieruchomym czyli źe momenty sił 
/ t i / 2 działające na bieguny magnesu są 
równe

f i ri =  Uh  , 
ponieważ zaś /i mierzy się natężeniem pola 
w miejscu, gdzie umieszczony jest biegun, 
i natężeniem magnesu, które to wielkości 
niech będą odpowiednio H, i mv  jakoteż 
H2 i m2, a więc

fi  — HjWij, / 2 — ,
mamy więc

stąd
=  m ^ r2 ,

H t : H 2 — r2 : rL,

natężenie pola jest odwrotnie proporcyonalne 
do odległości przewodnika. Oznaczmy współ

czynnik proporcyonalności przez c, a otrzy
mamy

H == c
r

Aby określić bliżej c, musimy uwzględnić, że 
natężenie pola zmieni się, jeżeli zmienimy 
prąd c, więc będzie proporcyonalne do natę
żenia prądu i :

c =  k i ,

gdzie Tc będzie innym współczynnikiem pro
porcyonalności, któremu nadajemy wartość 
2 , otrzymujemy więc

H =
2 i
r i = H r

Jednostkę'natężenia prądu otrzymamy wów
czas, gdy H r  będzie równe 2.
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Prąd o tak określonetn natężeniu wynosi 
w jednostkach praktycznych 10 amperów.

Jeżeli zegniemy przewodnik, po którym 
biegnie prąd wkoło, wówczas modyfikujemy 
nieco układ linij sił. Nie zmieniają one za
sadniczo swego kierunku i pozostają jak 
i poprzednio liniami zamkniętemi, skupiają

się jednak we wnętrzu obwodu zamkniętego 
przez przewodnik, odpychając jednocześnie 
nieco ku brzegom (fig. 10 ).

Zwińmy przewodnik w formę spiralnej 
sprężyny, a otrzymamy solenoid. W jego 
wnętrzu linie sił biegną prawie prostolinijnie 
(fig. 1 1 ), wychodząc pękiem nazewnątrz, aby, 
okoliwszy go, wejść znów pękiem do wnę-

Fig. 1 1 .

trza. Przebieg linij sił nazewnątrz solenoi- 
du jest zupełnie podobny do przebiegu linij 
sił magnesu sztabowego, istotnie też sole
noid zachowuje się zupełnie jak magnes. 
Umieśćmy we wnętrzu solenoidu kawałek 
żelaza miękkiego, któreby zajęło całe wnę
trze, a otrzymamy elektro-magnes.

(DN)

NOWA GALERYA ENTOMOLOGII 
STOSOWANEJ W  MUZEUM HISTORYI 

NATURALNEJ W  PARYŻU.

Świat owadów, niezwykle ciekawy pod 
względem teoretycznym, świat, w którym bio
log spotyka ogrom najróżnorodniejszych ob
jawów życia niezwykle złożonych: od prze

jawów psychiki wysoce wysubtelnionej i zło
żonych zgromadzeń społecznych do skom
plikowanych sposobów rozmnażania się. przy
stosowania do środowiska i t. d,—jest rów
nież światem istot, z któremi w praktyce 
nader często spotykać się musimy. Oprócz 
bowiem pożytecznych sześcionogów, jak np. 
pszczoły i jedwabniki, mamy pomiędzy owa
dami cały długi szereg szkodników, dla rol
nictwa i ogrodnictwa nader niebezpiecznych, 
lub też postaci zdrowiu naszemu szkodzą
cych, jak to się okazuje z badań ostatnich 
nad dwuskrzydłemi, przenoszącemi zarazki 
chorób zakaźnych. To też gdy z jednej stro
ny gromada owadów przedstawia kopalnię 
niewyczerpaną dla nader interesujących po
szukiwań teoretyczno-biologicznych, z dru
giej—poznawanie bliższe tych istot, na szer
szą prowadzone skalę znacznb winno oddać 
usługi w sprawach z rolnictwem, ogrodni
ctwem i hygieną związanych.

Zagranica posiada znaczną ilość rozsia
nych pracowni entomologicznych, muzeów 
o zbiorach bogatych, ilustrujących zapomocą 

pracowicie zebranych i dobra- 
nych okazów życie owadów, ich

 zwyczaje, szkody przez nie wyrzą-
p-— -  dzane—u nas dotychczas nic

/  - prawie w tym kierunku nie 
zrobiono, chociaż brak urzą
dzeń podobnych, niezbyt zresz
tą kosztownych, wielu dotkliwie 

uczuwać musi.
Jedną z najnowszych i najświetniej urzą

dzonych instytucyj entomologicznych jest no
wo założona „Galerya entomologii stosowa
nej” w paryskiem Muzeum Historyi N atu
ralnej. Twórcą galeryi tej jest znany przy
rodnik francuski p. E. L, Bouvier, który 
urządził ją  sam, z pomocą swych uczniów, 
pracujących w jego laboratoryum.

W  galeryi tej znajdują się zgromadzone 
nietylko wszystkie dostępne badaczom fran
cuskim okazy owadów, lecz też i innych sta
wonogów, przeważnie służących do potrzeb 
człowieka. Znajdujemy więc tu kraby i ho
mary olbrzymie, znajdujemy kolosy świata 
owadziego, oraz liliputów sześcionoźnych, 
odpreparowanych i ustawionych pracowicie 
wraz z rysunkami ilustrującemi w powięk
szeniu szczegóły dla oka nieuzbrojonego nie
dostępne.
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Galerya mieści się w olbrzymiej sali, posia
dającej 50 m długości i 9 m szerokości; 
bogate zbiory pomieszczone są w taki sposób, 
aby obok możliwej oszczędności miejsca uwy-

ostatnie zbiory ułożone są w porządku na
stępującym : A. Podział na klasy; typy 
organizacyi stawonogów. B. Cechy płciowe :
1. Różnice płciowe; 2. Jaja, kokony. C. B,oz-

Fig. 1. Widok ogólny sali od strony zachodniej.

datnić najwięcej szczegółów z życia owadów. , wój embryonalny : 1 . Główne cechy rozwo- 
Widok sali, oraz jej plan ogólny mamy na j jowe w różnych grupach poszczególnych; 2. 
załączonych rysunkach. W witrynach pozio- j Gniazda; 3. Regeneracya organów uszko- 
mych umieszczone są okazy owadów i innych | dzonych, anomalie. D. Przystosowanie do

Fig. 2. Widok sali od jej środka.

stawonogów pożytecznych lub szkodliwych, 
w pionowych zaś mieszczą się kolekcye, uwy
datniające różne strony życia stawonogów, 
przedstawiające interes teoretyczny. Te

środowisk zwykłych : 1 . Zwierzęta, naśladu
jące przedmioty obce; 2. Mimicyzm; 3. Spe- 
cyalne środki ochronne; 4. Zwierzęta fosfory
zujące. E. Przystosowanie do miejscozmien-
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Fig. 3 Plan nowej galeryi entomologii stosowanej.

a. Termity, ich gniazda i wyrządzane przez nie szkody; skorupiaki głębokowodne; stawonogi kopal
ne. — b. Szkody, wyrządzane przez owady tęgopokrywe. Motyle szkodliwe i pożyteczne. — c Gniaz
da os i pszczół; skorupiaki jadalne. —  d. Tkaniny stawonogów nie stosowane w przemyśle. —  
e. Błonkoskrzydłe niszczące. — f . Owady szkodliwe i pożyteczne (błonkoskrzydłe, tęgopokrywe). — 
g i l. Ogólna organizacya i biologia stawonogów. — h i Tc. Przemysł mrówek. — i. Wielkie gniazda 
os. — m . Tęgopokrywe i skorupiaki szkodliwe i pożyteczne. — n. Stawonogi, karmiące się trupa
mi. — o. Tkaniny stawonogów stosowane w przemyśle. — p. Owady szkodliwe i pożyteczne (błonko
skrzydłe, pluskwiaki). —  q. Pożyteczne i szkodliwe dwuskrzydłe i roztocze. —  r. Stawonogi kopalne 
(Merostomeae). —  s. Motyle pożyteczne i szkodliwe. Kłasyfikacya stawonogów. —  t. Klasyfikacya 

owadów. Olbrzymy i karły; olbrzymy wśród skorupiaków.

ności. F. Przystosowanie do środowisk od
miennych, niż zwykłe: 1. Przystosowania 
zwierząt wodnych do życia na lądzie; 2. 
Przystosowania zwierząt lądowych do życia 
wodnego; 3. Przystosowanie do życia w ciem
ności. Gr. Przystosowania do specyalnego 
sposobu życia : 1. Zwierzęta przytwierdzone 
do miejsca; 2. Komensalizm; 3. Stawonogi 
pasorzytnicze i pasorzyty stawonogów. H. 
Przystosowania do życia społecznego. I. 
Przystosowania rozwojowe. K. Zastosowa
nia stawonogów przez człowieka.

Z krótkiej, pobieżnej listy powyższej wi
dzimy już wyraźnie, czem jest ta  nowa gale- 
rya, jakie może oddać usługi, zarówno prak
tykom, jak i pedagogom, a wreszcie tym 
wszystkim, którzy chcieliby od czasu do cza
su oderwać się od zgiełku i szarzyzny co
dziennego życia zbiorowisk ludzkich, i zaj
rzeć choćby na chwilę w tajniki barwnego 
a tajemniczo cudownego życia przyrody. 
Nie żądzą spekulacyi wiedziona, lecz kiero
wana umiłowaniem nauki praca entomologa 
francuskiego wytworzyła instytucyą i dla 
praktyków pożyteczną. U nas, być może, 
chociażby rozwijająca się potrzeba popiera
nia nauki stosowanej powoła do życia insty
tucyą podobną, przy której i nauka czysta 
i zbadanie kraju naszego pod względem fau
nistycznym też swoję, chociażby skromną, 
cząstkę uzyszcze! Nie zdołaliśmy bowiem 
dojść do przekonania, że rozwój zastosowań 
praktycznych, oprócz domagań się potrzeb 
życiowych—zależy też i od stanu badań teo
retycznych. Ja n  Tur.

TLEN W TECHNICE i JEGO 
PRZYSZŁOŚĆ.

Atmosfera ziemska jest, jak wiemy, mie
szaniną licznych gazów. W stu jednost
kach objętościowych tej mieszaniny znaj
dujemy prawie ośmdziesiąt azotu, dwa
dzieścia tlenu i drobne ilości niedawno wy
krytego argonu, kryptonu, neonu, metargo- 
nu, ksenonu oraz dwutlenku węgla i pary 
wodnej. Azot i tlen stanowią przeto jak wi
dzimy główną część składową powietrza; lecz 
z nich jedna tylko—tlen— żywy ma udział 
w przemianach chemicznych zarówno przyro
dy martwej jak ożywionej. Druga—azot— 
pozostaje w tym względzie prawie obojętna.

Tlen pod ciśnieniem 500 atmosfer i w tem
peraturze 130 stopni niżej zera, ciekłym się 
staje, skrapla się—jak mówić zwykliśmy. 
Temperaturę do skroplenia tlenu potrzebną 
wytwarza ciekły dwutlenek węgla i takiż bez
wodnik siarkawy.

W powietrzu atmosferycznem tlen jest 
wolny; nie stanowi on w danym razie części 
składowej jakiegoś połączenia chemicznego, 
lecz jest tylko zmieszany z azotem mecha
nicznie, jest zatem w nim jakoby rozpusz
czony.

W olbrzymiej jednak większości ciał, kulę 
ziemską stanowiących, tlen związany jest 
chemicznie z licznemi pierwiastkami. Woda, 
naprzykład, jest związkiem 8/# części tlenu 
z jedną dziewiątą wodoru. Tlen zatem jest 
ciałem najbardziej w przyrodzie rozpo- 
wszechnionem.
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Tlen atmosferyczny stal się przedmiotem 
badań naukowych roku 1774 w rękach Priest- 
leya i Scheelego, a w roku 1781 otrzymał 
od Lavoisiera nazwę oxygenium (kwasoród) 
dla własności tworzenia z wieloma pierwiast
kami chemicznemi związków, kwaśnemi włas
nościami obdarzonych.

Łączenie się tlenu z innemi ciałami, 
czyli utlenianie lub inaczej palenie się ciał 
jest zjawiskiem bardzo rozpowszechnionem 
i zjawiskiem wielkiej doniosłości. Wiado- 
mem jest każdemu, że łączeniu się tlenu 
z innemi ciałami towarzyszy wydzielanie się 
ciepła. To właśnie ciepło nadaje temu pro
cesowi tak wielką doniosłość.

Oddychanie istot ożywionych jestto ich 
utlenianie się, czyli spalanie, jest ono zatem 
źródłem ciepła organizmów, a tlen przeto 
jestto jakoby gaz życiodajny. Gdzie go 
brak—tam zapanowywa śmierć.

Tlen zatem podstawą jest przebiegu funk- 
cyj organizmu naszego. A oprócz tego życie 
przemysłu i techniki naszej na utlenianiu 
węgla się opiera, w całości zatem od rozpo
rządzania gazem tym zależy.

Tien łącząc się z węglem pod kotłem ma
szyny parowej uwalnia energią w węglu 
uwięzioną i oddaje nam ją  w ręce; lecz nie 
możemy korzystać z całej tej energii: na 
pracę pożyteczną dla nas zaledwie dziesięć 
jej procentów zużytkować się daje. Wielka 
ilość ciepła, powstająca przez palenie się 
węgla, zużyta być musi na ogrzanie azotu, 
którego powietrze zawiera cztery razy więcej 
niż tlenu, a przecież powietrzem, t. j. miesza
niną tlenu z azotem, nie czystym tlenem za
silamy paleniska nasze.

Gdyby przeto, zamiast powietrza można 
było czystego używać tlenu, wyzyskiwanoby 
wtedy prawie całą ilość ciepła, jaką wydziela 
palący się węgiel, i z łatwością, stosując 
prócz tego acetylen, osięganoby temperatury 
nadzwyczaj wysokie. Stosowanie tlenu czy
stego w tym razie łączyłoby dwa najważniej
sze dla techniki warunki: oszczędność mate
ryału opałowego i uproszczenie konstrukcyi 
palenisk. W procesach metalurgicznych, 
w licznych przypadkach wytwórczości che
micznej, w medycynie i wielu innych gałę
ziach i dziedzinach czysty tlen znalazłby 
szerokie pole zastosowań, stąd zrozumiałem 
jest, źe setki sposobów i projektów są propo

nowane i składane w urzędach patentowych, 
zmierzające do fabrycznego otrzymywania 
tego gazu na drodze chemicznej lub^fizycz- 
nej. Jak  dotąd jednak istnieje tylko jeden 
sposób Jpostępowania, który daje rezultaty 
praktyczne w celu otrzymywania tlenu z po
wietrza. Sposób ten zastosowali pierwsi 
w swej fabryce, założonej przed laty dwuna
stu w Londynie bracia Brin. Produkcya 
tlenu w fabryce Brinów odbywała się na za
sadzie reakcyi, odkrytej w roku 1850 przez 
Boussingaulta. Reakcya ta polega na tem, 
że tlenek baru, BaO, ogrzany do siedmiuset 
stopni zabiera tlen z powietrza, łączy się 
z nim i tworzy nadtlenek baru, BaOs. To 
zaś ciało ostatnie w temperaturach wyższych 
(około 900°) rozkłada się na tlen wolny 
i na tlenek baru, BaO, który znów może być 
użyty na związanie nowej ilości tlenu, jeżeli 
temperatura spadnie do 700 stopni. Teore
tycznie zatem, posługując się niewielką ilo
ścią tlenku baru, możemy otrzymać nieogra
niczoną ilość tlenu czystego, jeżeli ogrzewa
my kolejno tlenki barowe do 700° i 900 stop
ni. Proces ten, napozór łatwy i prosty, 
w praktyce jednak napotyka dość liczne 
trudności. Mianowicie powietrze do tej fa- 
brykacyi używane, zanim zostanie doprowa
dzone do zetknięcia się z rozgrzanym tlen
kiem baru, musi być przedtem jaknajsta- 
ranniej uwolnione od domieszek dwutlen
ku węgla, pary wodnej i pyłu, te bo
wiem ciała łącząc się z tlenkiem baru czynią 
go niezdolnym do regeneracyi, a zatem bez
użytecznym.

Oprócz wymienionej . fabryki londyńskiej 
według tej metody wyrabiają tlen w Man
chester, Glasgowie, w Paryżu i Berlinie. 
W fabrykacyi tej wymienioną wyżej kolej
nością procesu kierują pompy automatyczne, 
zmieniające swoje działanie co 10 lub 15 mi
nut. Jeden kilogram tlenku baru dostarcza 
w tym czasie po 10 litrów tlenu. Gaz ten 
nie jest absolutnie czysty; zanieczyszcza go 
domieszka azotu dochodząca do 10 procen
tów, lecz w stosowaniu przemysłowem zanie
czyszczenie to nie przeszkadza. Gaz wytwa
rzany zbiera się w gazometrze, skąd pod 
ciśnieniem stu atmosfer pompowany jest do 
cylindrów stalowych i puszczany do handlu. 
Metr sześcienny czyli tysiąc litrów tak wy
tworzonego tlenu kosztuje około 5 rubli.
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Cena ta jest, jak widzimy, zb.-t wysoka, 
aby pozwalała na szerokie i powszechne sto-, 
sowanie tlenu czystego. Na jej wysokość 
wpływają liczne okoliczności. Fabrykacya 
opisana powyżej wymaga jaknajstaranniej- 
szego oczyszczania powietrza, a zatem licz
nych i bardzo skomplikowanych a dokład
nych przyrządów, dalej cena tlenku barowego 
jest dość wysoka, proces opisany wymaga 
znacznych ilości tego ciała, ponieważ sto czę
ści tlenku baru związuje tylko dziesięć części 
wagowych tlenu i wreszcie tlenek barowy j  

stopniowo traci własność łączenia się z tle
nem, po pewnym więc czasie długo używany 
musi być zastąpiony przez świeżą substan- 
cyą. Nakoniec temperatura tak wysoka, ja 
ka jest w tym względzie niezbędna, wymaga 
stosowania pieców retortowych.

Bardziej napozór złożony, lecz w rezulta
tach praktycznych prostszy i produkcyjniej- { 
szy sposób fabrykacyi tlenu został wypraco- { 
wany przez profesora Kassnera i ulepszony 
przez Peitza. Sposób ten otrzymywania tle
nu z powietrza polega na rozkładzie ołowia
nu wapnia, Ca2P b 0 4. Sól ta w temperatu
rach wysokich pod działaniem dwutlenku 
węgla rozkłada się, tworząc węglan wapnio- J 
wy, tlenek ołowiawy (PbO) i wolny tlen.
Z ciał stałych od tej reakcyi pozostałych 
dwutlenek węgla usuwa się zapomocą wypa
lania w strumieniu przegrzanej pary wodnej, 
poczem zdatne są one znów do użytku dal
szego, gdyż węglan wapnia w temperaturze 
dostatecznie wysokiej rozkłada się na tlenek 
wapniowy i dwutlenek węgla. Tlenek zaś 
wapniowy wypalany ponownie z tlenkiem 
ołowiu, który od pierwszej reakcyi pozostał, 
w przystępie powietrza, daje ołowian wapnio
wy, który znów rozłożony daje tlen. Proces 
ten przeto może być powtarzany dowolną 
ilość razy, wymaga tylko posiadania czystego 
i taniego dwutlenku węgla.

Opiszmy przebieg ten bliżej i dokładniej. 
Ołowian wapnia jestto ciało barwy żólto- 
czerwonej. Powstaje on w postaci proszku 
drobnego przez wypalanie wapna, t. j. tlenku 
wapniowego z tlenkiem ołowiawym w przy
stępie powietrza. Wynalazcy metody opisy
wanej i fabrykanci, którzy się nią posługują, 
nadają ołowianowi wapniowemu postać kulek 
wielkości orzecha laskowego jaknajdoskonalej 
dziurkowatych, gąbczastych prawie. Postać

ta niezbędna jest dla tego, aby rozkładający 
dwutlenek węgla łatwo przenikał jaknajwięk- 
sze masy materyału stałego. Dalej już skut
kiem ciągłego przenikania substancyi przez 
wydzielający się tlen, a także przez dwutle
nek węgla i parę wodną, zachowuje ona cią
gle tę dziurkowatość, co pozwala zatem łat
wo przenikać jej masę gazom regenerują
cym. Otóż retorty stalowe, napełnione kul
kami ołowianu wapnia rozgrzewa się do 800 
stopni. Dwutlenek węgla, wprowadzany rura
mi w dolnej części retorty, przenika jej 
zawartość, rozkłada ołowian wapnia, tlen 
wyzwalając, sam zaś łączy się z wapnem 
powstającem i w retorcie pozostaje. Pierwsze 
to stadyum zatem przebiega według równa
nia następującego :

I. Ca2Pb04 +  2C02 =  2CaC03 +  PbO +  O.

Tlen odprowadza się do gazometrów, pozo
stały zaś węglan wapnia i tlenek ołowiawy 
wypala się dalej, w celu rozkładu węglanu 
wapnia i uwolnienia dwutlenku węgla, który 
zabrany zostaje przez parę wodną, pompowa
ną do retorty pod ciśnieniem trzech atmo
sfer; to zatem stanowi drugie stadyum prze
biegu :

II. 2CaC03 +  PbO +  H 20  =  2CaO - f  PbO 
+  2C02 +  H20  .

Rezultatem tego stadyum jest, jak widzimy, 
tlenek wapnia (wapno) i tlenek ołowiawy, t. j. 
materyaiy na powrotne otrzymanie pierwot
nie użytego związku — ołowianu wapnia. 
Gdy przeto wszystek węglan wapnia przei
stoczy się na wapno i para wodna całą ilość 
dwutlenku węgla zabierze, pompa oprócz 
pary wodnej zaczyna tłoczyć do retorty po
wietrze, temperatura zaś utrzymuje się tylko 
na wysokości 400 stopni. Wtedy tlenek oło- 

j  wiawy utlenia się, łączy się z wapnem i two
rzy znów ołowian wapniowy, pozostały zaś 

i z powietrza azot przepływająca przez retortę 
para wodna unosi:

I II . 2CaO +  PbO +  4N +  O +  H 20
=  Ca2P b0 4 +  4N +  H 20  .

I Znów zatem jesteśmy w posiadaniu ołowianu 
wapniowego, który dalej służy.

Dwutlenek węgla do reakcyi opisanej nie
zbędny, jak wnioskować można z opisu po
wyższego, nie traci się, związany bowiem



Nr 4 t WSZECHŚWIAT

w stadyum pierwszem, uwalnia się w dru- 
giem i dalej użyty być może do rozkładu 
ołowianu wapnia, następnie proces ten nie 
wymaga ostrożności, koniecznych w procesie 
barowym, nakoniec substancye stałe do fa
brykacyi tej potrzebne : wapno i tlenek oło
wiu, są tanie i nie stają się nieczynne po 
długiem użyciu, jak tlenek barowy, lecz 
przeciwnie służyć mogą bez końca. Wyż
szość zatem tej metody kwestyi nie ulega. 
Prócz tego sposób ten dostarcza tlenu, za
wierającego tylko 3% do 6°/0 zanieczyszczeń. 
Według metody wyłożonej pracuje, o ile pi
szącemu wiadomo, tylko jedna fabryka pod 
firmą C. G. Rommenholler w okolicach Dri- 
burga, gdzie źródła mineralne dostarczają 
dwutlenku węgla.

Przemysł dzisiejszy nie jest jeszcze przy
gotowany do szerokiego stosowania tlenu, 
jednakże produkcya gazu tego wzrasta stop
niowo, i dziś dosięga już kilkunastu milionów 
metrów sześciennych rocznie.

Istnieją gałęzie przemysłu chemicznego 
już dziś nie obywające się bez tlenu, pomi
mo jego ceny wysokiej. Przeróbka miano
wicie platyny, irydu, niklu i innych metalów 
trudno topliwych odbywa się z pomocą tego 
gazu. Węglik wapnia, ^zy li karbid powszech
nie dziś znany, zapewne taniej mógłby 
być fabrykowany z pomocą czystego tlenu, 
niż w piecach elektrycznych. Wyrób angiel
skiego kwasu siarczanego według metody 
Winklera przez bezpośrednie spalanie bez
wodnika siarkawego w tlenie pozwala na J  

otrzymywanie od razu prawie 100-procento- 
wego kwasu siarczanego.

VYr metalurgii żelaza, mianowicie w proce- | 
sie Bessemera odwęglauia stali niezmierne ; 
oddaje usługi przepuszczanie przez stopiony 
surowiec tlenu zamiast powietrza. Cerami- j  
ka i hutnictwo szklane również coraz częściej 
z użytkowania tlenu korzystać poczyna.

Wreszcie kwestyą doszczętnego bezdymne- j  

go spalania węgla rozwiązuje się tylko przez j  

niską cenę czystego tlenu. Już przed laty 20 
towarzystwo angielskie „Smoke Abatement 
Society” znaczne poświęciło środki, aby wy- 
naleść sposób usunięcia ciężkich czarnych 
chmur dymu, unoszących się nad kominami 
fabrycznemi. Komisya ministeryalna w Pru- 
siech również w tym przedmiocie toczyła j  

obrady przed kilku laty. Starania te jednak |

spełzły na niczem, rozbiły się bowiem o wy
soką ceuę tlenu; z obrad bowiem i badań wy
nikło, że tlen tylko byłby zbawiennym w tym 
względzie, a trudności techniczne urządzeń 
z łatwością dałyby się usunąć lub zmodyfiko
wać, gdyby tylko przemysł rozporządzał 
nieograniczonemi ilościami taniego tlenu.
0  ileż zyskałyby miasta nasze i okolice fa
bryczne, gdyby niska cena tlenu usunęła 
z atmosfery te niezliczone ilości sadzy. Zby
teczne rozumie się byłoby przypominać, co 
już zaznaczyliśmy w początku artykułu ni
niejszego, jak wielką oszczędność na rnate- 
ryałach opałowych osięgalibyśmy wtedy.

Aeronauci, zabierając ze sobą w napo
wietrzne wędrówki zapasy tlenu, ratują się 
od uduszenia w górnych, ubogich w tlen, 
strefach atmosfery. W głębinach kopalni 
cylindry zawierające tlen zgęszczony ratują 

j  górników duszących się w gazach zabijają- 
| cycb, lub ratującym czynią możliwy przystęp 

do szybów i chodników duszącemi gazami wy- 
J pełnionych. Lekaize w licznych przypad- 
| kach swej praktyki dają zdrowie astmatykom

1 suchotnikom, zasilając tlenem ich znękane, 
j  prawie nieczynne płuca. Prace podwodne 

j  nurków ciągnąćby się mogły wielekroć dłu
żej niż w dobie obecnej, gdyby pracownicy

| podwodni mieli uprzystępnione użytkowanie 
tlenu.

Jednem słowem trudno przewidzieć, jak 
potężny rozwój przybrałyby liczne dziedziny 
przemysłu i rzemiosł, jak innerai torami 
poszłyby różne strony naszego życia prak
tycznego, gdyby sposoby fabrykacyi tlenu 
zostały tak uproszczone, źe cena tego gazu 
pozwalałaby na powszechne jego użycie.

W.

NAŚLADOWANIE WĘŻA 
PRZEZ ZWIERZĘTA BEZKRĘGOWE.

Philomycus bilineatus—ślimak pozbawio
ny skorupy, mieszkający w Chinach, Japonii, 
a także w obrębie rossyjskiego kraju amur
skiego, ma grzbiet zabarwiony brunatno 
i z obu stron ograniczony przez nieprawidłową 
ciemną wstęgę, ciągnącą się linią kabłąko- 
watą. Rysunek ten nadzwyczaj jest podobny 
do charakterystycznego zygzakowatego wzoru,
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znajdującego się na grzbiecie węża. Z każ
dej zaś strony tej środkowej wstęgi znajduje 
się rząd brunatnych plam o nieprawidłowym, 
jakgdyby rozmytym obrębie. Ten dodatek 
jeszcze jaskrawszem czyni podobieństwo skó
ry ślimaka do skóry wężowej. To też zwi
nięte ciało tego wielkiego nagiego ślimaka, 
spoczywające w trawie, najzupełniej przypo
mina węża. Nie można jednak z dokładno
ścią oznaczyć, do jakiego właściwie rodzaju 
podobny jest Philomycus.

Przykładem podobnego rodzaju mimicyz- 
mu jest także gąsienica motyla Ohoerocam^ 
pa elpenor. Gąsienica ta  przeważnie ukrywa 
się pod opadłemi liśćmi wierzbówki kosmatej 
(Epilobium hirsutum) i z powodu swej bru
natnej powłoki jest niewidzialną wśród wy
schłych liści.

Jednakże, skoro tylko zwierzę zostało od
słonięte, wyciąga wnet swoję głowę i pierwsze 
dwa pierścienie ciała zaopatrzone w pojedyń- 
cze czarne plamy. Jednocześnie liszka roz
pręża się tak mocno, że nagle uwidocznia 
swą wielką głowę i cztery straszliwe oczy.

W takiej pozycyi gąsienica bardzo przypo
mina małego okularnika. Skutek tego stra
szącego wyglądu kilka razy był sprawdzany 
przez próby. I tak Weismann podrzucił swo
im kurom liszkę Choerocampy. Wszystkie 
ptaki natychmiast się rozbiegły w przestra
chu i dopiero po dość długim czasie jedna 
kura odważyła się zadać cios mniemanemu 
wężowi.

Drugi egzemplarz został włożony do żłobu 
końskiego i zauważono, źe wróbel, który tam 
zwykle wybierał ziarna, pośpiesznie uczynił 
odwrót zauważywszy rzekomego węża. Lady 
Verney podaje, że małe ptaki nie ruszają 
okruszyn chleba, rozsypanych na talerzu, 
jeżeli na nim została umieszczona gąsienica 
Choerocampy.

Najciekawszym może okazem naślado
wnictwa węża jest indyjska modliszka (Man- 
tis), długa na 8 —10 cm. Ciało i skrzydła 
tego owada mają ochronne zielone zabarwie
nie. Przednie zaś jego odnoża są zaopatrzo
ne w widoczne plamy.

Kiedy owad jest zaniepokojony, wówczas 
rozpościera skrzydła i zwraca głowę i pierś 
w tę stronę, skąd grozi niebezpieczeństwo. 
Jednocześnie też wyciąga naprzód przednie 
odnoża.

W takiem położeniu ciemne plamy na no
gach szczególnie wyraźnie są widoczne, tak 
że w całości owad przypomina swym wyglą
dem małego węża. Wrażenie to zwiększa 
się jeszcze przez to, źe modliszka wydaje od
głos syczący, zupełnie podobny do głosu sy
czącej żmii.

Podobne naśladownictwo znajdujemy też 
u gąsienicy Dicranura yinula żyjącej na 
wierzbie i topoli. Dorosły osobnik posiada 
zielonkawe zabarwienie ochronne i na grzbie
cie jest zaopatrzony w podłużną purpurową 
wstęgę. Pierwszy odcinek ciała ma naokoło 
głowy jaskrawo-czerwony kołnierzyk, pod 
którym znajdują się dwie bardzo czarne 
plamy. Gdy zwierzę znajduje się w stanie 
podrażnienia, wtedy wzdyma głowę, rozsze
rza tym sposobem czerwony kołnierzyk, 
i czarne plamy występują na wierzch. W ta
kiej postaci głowa gąsienicy na pierwszy rzut 
oka przypomina głową węża.

Widzimy, źe w ostatnich przypadkach 
obecność specyalnego ubarwienia w postaci 
ciemnych plam nadaje zwierzętom bezkręgo
wym wygląd kręgowców, a to dla specyal- 
nych celów ochronnych.

K. Stołyhwo.

SPOSTRZEŻEŃIA NAUKOW E.

W odorost z rodza ju  Cladophora powodujący śm ierć ślim aka  
zwanego b ło tn ia rk ą  staw ow ą, Lymnaeus stag nalis .

Wodorosty, jak wiadomo, osiedlają się na roz
maitych przedmiotach zanurzonych w wodzie, nie 
trudno je  zatem znaleść i na skorupkach żywych 
ślimaków wodnych, jak to wielokrotnie sprawdzi
łem, badając przed kilkoma laty florę algologicz- 
ną okolic Międzyrzeca. Muszę jednak nadmienić, 
że wtedy na podobnych mięczakach spotykałem 
tylko drobne gatunki, doznałem przeto pewnego 
zdziwienia, gdy w końcu września r. b. podczas 
jednej z wycieczek botanicznych natrafiłem zu
pełnie przypadkowo na liczne okazy nitkowatego 
wodorostu dochodzącego do 20 i więcej cm dłu
gości, a rosnącego na takich żywych podłożach, 
w postaci albo zielonych pęczków, albo w kształ
cie dającym się najlepiej porównać do zmiętych 
kłaków brudno zielonej barwy. Miejscowość, 
w której zauważyłem wspomniane zielenice, znaj
duje się w niewielkiej odległości od Międzyrzeca. 
Jestto dość rozległa kotlina powstała z wybrane
go żwiru, użytego do budowy drogi żelaznej, dno 
jej ma kilka płytkich wgłębień spoczywających
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na pokładzie gliniastym; jedno z nich najobszer
niejsze, zawierające przeszło pół hektara po 
wierzchni, wypełnione jest stale większą lub 
mniejszą ilością wody, zarosłej przeważnie ramie
nicami (Characeae) i zamieszkałej nader obficie 
przez błotniarki stawowe. Na tych to ślimakach, 
będących tutaj prawie jedynemi przedstawiciela
mi płucodysznych (Pulmonata), krzewi się wspom
niany wodorost,* ;który po zbadaniu okazał się 
nieznanym mi gatunkiem, należącym do rodzaju 
Cladophora. Cechy jego są następujące : nitki 
mało rozgałęzione, u dołu prawie dwudzielne, ku 
górze znacznie się wydłużające i opatrzone gdzie
niegdzie krótkiemi odnogami, złożone z komórek 
walcowatych od 25 — 65 [J, szerokich i od półtora 
do kilku razy tak długich. Z układu rozgałęzie
nia, kształtu oraz wymiarów komórek zbliża się 
do Cladoph. oligoclona Kg , różni się jednak od 
niego znacznie większą długością i trwałem przy
twierdzeniem do podłoża, jest przeto odmiennym 
gatunkiem, którego dla^braku odpowiedniej lite
ratury obecnie określić nie mogę; przechodzę j
więc do opisu innych szczegółów zaobserwowa- [
nych w ciągu dwukrotnego zwiedzania wymienio
nej miejscowości. Przedewszystkiem muszę za- J

znaczyć, dla wyjaśnienia możliwych powodów j
skłaniających rzeczony wodorost do osiedlania się 
na skorupkach żywych ślimaków, że przedstawi
ciele rodzaju Cladophora a temsamem i nasz ga
tunek rozmnażają się za pośrednictwem pływek 
(zoosporae), powstających w wielkiej liczbie 
z podziału zawartości pewnych komórek wegeta
cyjnych. Pływki po wydostaniu się nazewnątrz 
przez otwór powstały w komórce macierzystej 
poruszają się czas jakiś zapomocą rzęs swobod
nie w wodzie, poczem zetknąwszy się z odpo- 
wiedniem podłożem zapadają w stan spoczynku 
i zaczynsją kiełkować. W zbiorniku jednak wod- ! 
nym, mającym na spodzie jak tutejszy gęsty po
kład roślin tamujących przys'ęp do piasku i in
nych cząstek nieorganicznych, na których pływki 
wspomnianego wodorostu osiedlają się, jak tego 
dowodzą jego dojrzałe osobniki przytwierdzone 
również do okruchów mineralnych spoczywają
cych na dnie w miejscach odsłoniętych, pływki 
w braku odpowiedniego podścieliska, czepiają się i 
przedmiotów najbardziej zbliżonych do właści
wych podłoży, a takiemi są tutaj obficie przytra
fiające się skorupki wapienne żywych błotnia
rek. Prawdopodobnie powyższa przyczyna wpły
nęła głównie na wywołanie owego pojawu będą
cego pewną odmianą współżycia, ze wzglądu że 
dokonywać się zdaje jedynie na żywym ślimaku, ; 
gdyż nigdy nie zdarzyło mi się widzieć, aby pusta 
skorupka pozostająca w wodzie miała na sobie 
wodorost dopiero się rozwijający. Godnem jest 
także uwagi, że Cladophora umieszcza się zawsze 
tylko w tylnym końcu skorupki, jakgdyby chcia
ło uchronić swe początkowo delikatne nitki przed 
żarłocznością ślimaka. Właściwym wszakże tego 
powodem może być obfitsza ilość mułu zatrzy
mującego się łatwiej w bardziej zbliżonych skrę-

| tach dolnej części skorupki, a tem samem czynią 
cego to miejsce bardziej podatnem do przytwier 

! dzania się wodorostu, które uskutecznia się przy 
{ pomocy ryzoidów, czyli drobnych rozgałęzień 
! tworzących się u podstawy pierwszej i zarazem 

najniższej komórki. Dopóki Cladophora jest 
mniejszych rozmiarów (porówn. rysunek) ślimak 

| zdaje się nie odczuwać jej obecności, gdyż pocią- 
j  ga ją za sobą, może się zagłębiać i wykonywać 
| swe powolne ruchy, w miarę jednak rozkrzewia- 
' nia się, staje się coraz bax’dziej uciążliwą dla 
! błotniarki, tamując stopniowo jej poruszenia. Po

zbawia ją wreszcie zupełnie wszelkiej swobody, 
powikłane bowiem jej nitki, na których z kolei 
osadzają się drobniejsze wodorosty i inne orga

nizmy, skupiają się w kłakowatą warstwę uno
szącą się na powierzchni wody wraz z ubezwład- 
nionym pod nią mięczakiem, który zmuszony do 
pozostawania w tak niekorzystnych dla siebie 
warunkach wcześniej lub później zamiera. Spo
tykałem móstwo podobnych utworów niczem się 
powierzchownie nie zdradzających, dopiero po 
wyjęciu ich z wody, przekonywałem się, że pod 
spodem mniej więcej po środku znajdowała się 
skorupka bądź pusta, bądź z żywym jeszcze lub 
rozkładającym się ślimakiem, do której przy
mocowane były stosunkowo dość mocno pod
stawy głównych nitek wodorostu będącego spraw
cą śmierci wielu przez siebie opanowanych 
błotniarek.

B. Eichler.
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K RON IK A  N A U K O W A .

—  Wysokość i szybkość obłoków. Cały sze
reg pomiarów, dokonanych z jednej strony 
w Bossekop (w Norwegii), z drugiej zaś—w Ma
mili (na Filipinach), wykazał, że wysokość oraz 
szybkość różnych rodzajów obłoków zmienia się 
zależnie od szerokości geograficznej miejsca.

Obłoki „cirrus” są najwyższe; w Bossekop 
wznoszą się one na 7 k m  i poruszają się z szyb- i  

kością 18 m  na sekundę. W Manilli wyso
kość ich dosięga 12 k m ,  szybkość zaś 14 m  ! 
na sekundę. Obłoki typu „cirro-cumulus” 
w Norwegii trzymają się zazwyczaj na wy- j 
sokości 4,5 k m  i poruszają się z szybkością 
11 TO. Takież same obłoki w Manilli wykazują 
odpowiednie cyfry :  5,6 k m  i 6,4 m .  Wreszcie j  

obłoki niższe w Norwegii unoszą się na wyso
kości 1 do 2 km ,  od ziemi i przesuwają się 
z szybkością przeciętną 7 to  na sekundę, pod
czas gdy na Filipinach ich średnia wysokość do
chodzi do 1,6 k m , szybkość zaś zaledwie do 5 t o  j  

na sekundę.
Na Filipinach zauważono obłoki typu Bcirrusn 

niezwykle wysoko unoszące się, a mianowicie na ; 
wysokości 20,4 km, podczas gdy największa 
szybkość ich dochodziła tylko do 11,8 to. 
Szybkość obłoków jest naogół tem większa, im 
zuaczniejsza jest ich odległość od ziemi. W bar
dzo więc nawet wysokich warstwach atmosfery 
naszej istnieją silne prądy powietrzne

( Rev. Scient ). J . T.

—  Znaczenie kryształów  szczawianu wap
nia, znajdowanych w tkankach roślinnych.
Wiadomo, że w tkankach wielu roślin znajdują 
się duże, doskonale uformowaue kryształy szcza
wianu wapnia; znaczenie ich dotąd ściśle nie 
zostało wyjaśnioue : jedni, jak np. Stahl, przy
puszczają że kryształy te stanowią utwór ochron
ny, mający bronić rośliny przed zwierzętami 
roślinożernemi. W istocie wiadomo, że więk
szość roślinożerców unika roślin, posiadających 
wymienione kryształy, lecz z drugiej strony nie 
zdaje się być prawdopodobneni, aby ta czynność 
ochronna owych kryształów miała być jedyną 
i wyłączną. Ostatnio sprawę tę podjął p. Albert 
Schneider w Botanical Gazette, starając się 
oświetlić ją z nieco innego punktu widzenia.

Schneider zwraca przedewszystkiem uwagę na 
różnorodność postaci owych kryształów, i rozróż
nia pomiędzy niemi cztery formy zasadnicze. 
Więc kryształy bardzo drobne „jakby piasek 
krystaliczny” (!), naogół rzadkie, trafiające się 
w korzeniach belladony, w parenchymie łodygi 
Atropa i paru innych roślinach. Postać pryzma
tyczna i do niej zbliżone są częstsze, a w tkan
kach jednoliścieniowych napotykały się formy 
zaokrąglone. (Szkoda, że pomienionj autor nie

postara! się o ściślejsze oznaczenie pustaci kry
stalicznej badanych kryształów).

Jakaż jest czynność fizyologiczna tych krysz
tałów? W r. 1891 G. Krause wyraził przypusz
czenie, że stanowią one materyał zapasowy, który 
rozpuszcza się w razie, gdy roślinie zabraknie 
wapnia. Lecz szczawian wapnia jest nader trud
no rozpuszczalny : nie rozpuszcza się w wodzie, 
ani też w alkoholu, eterze, kwasie octowym. Z dru 
giej strony nie jest on bynajmniej trującym. Co 
prawda, część jego może się rozpuścić w żołądku 
zwierzęcym w obecności wolnego kwasu chloro
wodorowego, lecz nie uwalnia przytem trującego 
kwasu szczawiowego. Hypotezę mechanicznego 
działania tych kryształów, jako narządu ochron
nego zbija ta okoliczność, że tworzą się one 
nie w zewnętrznych częściach roślin, lecz w tkan
kach głębiej leżących.

W rezultacie tych wszystkich rozważań Schnei
der dochodzi do przekonania, że kryształy szcza
wianu wapnia w roślinach nie tworzą substan- 
cyi ochronnej, lecz stanowią utwór szkieletowy,
0 zuaczeniu wyłącznie mechanicznem,— jako 
środka ustalenia, wzmocnienia tkanek roślin
nych. Przeważnie bowiem kryształy te znajdują 
się w ścisłym związku z włóknami drzewnemi
1 wiązkami unczyniowemi. Włókna krysztalono- 
śne utworzone są z komórek prostokątnych, 
o błonach cienkich; każda z komórek tych zawie
ra po jednym krysztale. Czasami na miejscu 
sklerenchymy znajdujemy wyłącznie taką tkankę 
krysztalonośną — widocznie zastępującą fizyolo- 
gicznie utwory mechaniczne. Oczywiście poglądy 
Schneidra muszą podledz jeszcze stwierdzeniu 
drogą badań porównawczych nad postacią owych 
tkanek zawierających kryształy wapnia u róż
nych roślin, kryształy te posiadających.

(Rev. Scient.). J . T.

—  Z badań nad chlorofilem. Wiadomo, że 
rośliny zapomocą chlorofilu przyswajają bez
wodnik węglowy. Otóż ciekawe jest pytanie, czy 
chlorofil wydzielony z liści może dalej prowa
dzić ten proces. Najnowsze doświadczenia 
p. J. Friedla wykazują, że rzeczywiście to ma 
miejsce. Badacz ten do doświadczeń swoich 
otrzymywał chlorofil z liści szpinaku dwojako :

1) wyciskając je pod prasą z gliceryną, i
2) susząc je w temp. 100° C.
Ciecz otrzymana z pod prasy była doskonale 

oczyszczana z resztek liści, przefiltrowana i ze
brana aseptycznie; miała ona kolor żółty i nie 
zawierała w sobie żadnych resztek liści mogą
cych ją  zanieczyścić. Wlana do cylindra, prze
wróconego nad rtęcią i zawierającego wielką ilość 
dwutlenku węgla, nie przyswajała go zupełnie 
ani w świetle, ani w ciemności.

Takie same liście były suszone w temperatu
rze 100° C; z nich p. F. otrzymywał zielony 
proszek nieuszkodzonego chlorofilu, który wsy
pany do gliceryny miał te same własności co 
i ciecz przygotowana w powyższy sposób.
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Ale kiedy ciecz i proszek zostały /.mieszane 
i wystawione na działanie promieni słonecznych, 
wtedy dało się zauważyć odrazu przyswajanie 
C02 i wydzielanie tlenu prawie w równych ilo
ściach.

Cyfry z tych doświadczeń, robionych dwa 
razy, były następujące :

27 marca— trwało 4g. 5 m.— światło rozproszone:
Ilość gazów

wydzielony tlen . . . 3,22
przyswojony C02 . . . 3,29

3 0  marca— trwało 1 g. 55 m. — światło intensywne:
Ilość gazów 

wydzielony tlen . . . 2,41
przyswojony C02 . . 2 ,39

Jeżeli mieszaninę tę utrwalimy zapomocą alko
holu powstaje osad i proces przyswajania ustaje; 
to samo dzieje się jeżeli ją zagotujemy.

(Comptes rendus). • A. Cz.

ROZMAITOŚCI.

—  W alka z m alaryą w Ameryce. Science 
przytacza następujący okólnik sanitarny, zreda
gowany przez d ra Biggsa, a rozpowszechniony 
w Ameryce z powodu szerzenia się malaryi 
w okolicach Nowego Yorku :

„Najnowsze badania wykazały, że malarya na
leży do rzędu chorób przenoszonych przez 
owady dwuskrzydła, a mianowicie przez moskita 
Anopheles. Ustrój powodujący malaryą jest pa- 
sorzytem drobnowidzowym— Plasmodium mala- 
riae i znajduje warunki do swego rozwoju i istnie
nia tylko w organizmie ludzkim i wymienionego 
moskita, ten ostatni zaraża się owem Plasmo- 
dium wysysając krew człowieka, dotkniętego ma
laryą Przemiany owego ustroju powodującego 
malaryą odbywają się w ciele moskita w ciągu 
dni dziesięciu, poczem ukłócie Anopheles prze
nosi zarazek malaryi na człowieka.

O ile wiadomo z poszukiwań dotychczasowych 
ludzie zapadają na malaryą tylko w tych miej
scowościach, gdzie przenoszące zarazę moskity 
znajdują warunki dogodne dla swego istnienia.

Najnowsze badania, przeprowadzone we Wło
szech i w Afryce wykazały, że nawet w miejscowo
ściach, gdzie malarya panuje stale, np. w Kampanii 
rzymskiej, ludzie nowoprzybyli, zabezpieczający 
się od ukąszeń moskitów, nigdy na malaryą nie 
zapadają. Z drugiej strony wiadomo z pewno
ścią, że ukąszenie zarażonego malaryą moskita 
Anopheles wywołuje objawy tej choroby nawet 
w miejscowościach uznanych powszechnie za 
zdrowotne.

Dla uchronienia się więc od malaryi koniecz-

ucui jest przedsięwzięcie następujących środków 
ostrożności:

1. Urządzenia w oknach siatek ochronnych, 
w celu niedopuszczenia do mieszkania moskitów 
Anopheles, a również pokrywanie takiemiż siat
kami łóżek. Ta ostatnia ostrożność jest wprost 
niezbędna, albowiem Anopheles napada na czło
wieka w nocy.

2. Starać się, aby osoby dotknięte malaryą 
były szczególnie starannie ochraniane od ukąsze
nia moskitów, a to aby zapobiedz rozpowszech
nianiu się zarazy.

3. Przez cały czas choroby dawać chorym 
znaczne dozy chininy, i środek ten stosować 
nawet w ciągu kilka tygodni po ustąpieniu 
choroby.

4. Niszczyć wszelkiemi sposobami miejsca, 
gdzie moskity mogą się rozradzać w wielkich 
ilościach, jako to: bagniska (zapomocą drenowa
nia), błota, wody stojące. Moskity przeważnie 
unoszą się nad wielkiemi kałużami wody desz
czowej i bagnami, gdzie ryb niema.

5. Co do błotnisk, które nie mogą być osuszo
ne zapomocą drenów, to należy w nich tępić mo* 
skity zapomocą wylewania na wody te mniej lub 
więcej znacznych ilości nafty, lub też hodujęc 
tam małe rybki, które karmią się larwami mo
skitów.

Przypominamy wreszcie, że osoba raz zarażo
na, pomimo pozornego wyzdrowienia, zazwyczaj 
przechowuje w sobie zarazek przez długie lata 
i choroba wielokrotuie powtórzyć się może”.

(Rev. Scient.). J. T.

—  Samochód elektryczny do dalekich po
dróży. Co do wygody i bezpieczeństwa samo
chód elektryczny posiada stanowczo wyższość 
nad benzynowym. Zarzucano mu jednak po
wszechnie, że się nie nadaje do długich podróży 
i twierdzono, że na samochodzie zaopatrzonym 
w bateryą akumulatorów po jednem naładowaniu 
nie można przebyć więcej niż 50 k m .  Obecnie 
granica ta została przekroczona, gdyż, jak dono
si „Electrician”, samochód zbudowany przez to 
warzystwo „Electric Propulsion Ltd” przebył za 
jednem naładowaniem przestrzeń z Londynu do 
Calme, t. j. 140 k m .  Waga samochodu wraz 
z dwuma ludźmi wynosi tylko 1 600 k g ,  z czego 
850 k g  przypada na bateryą. Podróż została 
odbyta pod nadzorem urzędnika angielskiego 
klubu automobilistów. Fabryka, z której wy
szedł ten samochód, ma nadzieję, że dojdzie do 
tego, iż jej samochody będą mogły przebywać 
220 k m  za jednem naładowaniem.

I w tym przypadku jedn&k Ameryka wyprze
dziła Kuropę. „Electrical World and Engineer” 
z d. 24 sierpnia r. b. donosi bowiem, że w Chi
cago przebyto na samochodzie elektrycznym 
300 k m  za jednem naładowaniem. Samochód 
bez bateryi ważył 546 k g  a baterya 273 kg .  Ba
terya ta jest systemu Faurea i podczas podróży
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posiadała ładunek równy 396 ampero-godzinom. 
Podróż zaczęła się w poniedziałek d. 5 sierpnia 
o godz. 5 min. 38 rano a skończyła się 8 sierp
nia z dziewięciogodzinnem zatrzymaniem się 
w drodze. Podczas poprzedniej odbytej w łipcu 
próbnej podróży tym samym samochodem, lecz 
z bateryą ważącą tylko 159 leg,  przebyto za jed- 
nem naładowaniem 242 Jem, przeciętna zaś szyb- ; 
kość wynosiła 17,5 Tem na godzinę. Przeciętne I 
wzniesienie na przebytej przestrzeni wynosiło 
3°/0. Samochód pochodzi z fabryki Baker Mo
tor Vehicle C o, Cleveland, Ohio, a baterya z fa
bryki Porter Battery C o w Chicago.

W. IV.

—  Liczba negrów w Stanach Zjednoczonych
podług ostatniego spisu ludności okazała się dość I 
znaczna i oczywiście wciąż wzrasta. Podług da
nych, ogłoszonych przez biuro spisu w Waszyng- i  

tonie, ilość ich wynosi obecnie 9 041 000, pod
czas gdy w r. 1890 było ich 9 025 000. Wów
czas więc pozostawali oni w stosunku do liczby 
ogólnej ludności Stanów jak 11,8 do 100, obec

nie zaś jak 12 do 100. Co zaś dotyczy indyan 
tuziemców, to ilość ich w czasach ostatnich się 
nie zmniejszyła, lecz wynosi zaledwie 16 000.

(La Naturo). J . T.

—  Olbrzymia lipa. W miasteczku Neuen- 
stadt am Kocher (Wirtembergia), które też na
zywają Neuenstadt an dem Linde, rośnie olbrzy
mia lipa, której pień ma 5 m średnicy i więcej 
niż 14 m  obwodu w wysokości 1 m  nad ziemią. 
Gałęzie tego olbrzyma są podtrzymane przez 
111 slupów murowanych. W olbrzymiej koronie 
drzewa zrobiono altanę, do której się wchodzi 
po wschodach. Altana jest otoczona krzakami 
głogu i porzeczek; rośnie tam nawet drzewo wi
śniowe. Krzewy i drzewo powyrastały w wy
drążeniach starych gałęzi lipy. Powiadają, że 
ta lipa istniała już w IX wieku. Pewnem jest, 
że w r. 1202 62 słupy podtrzymywały już gałę
zie drzewa.

M. T.

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. 2 do 8 października 1901 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu 1 Rolnictwa w Warszawie).
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entomologii stosowanej w Muzeum historyi naturalnej w Paryżu, przez J. Tura. —  Tlen w technice 
i jego przyszłość, przez Z. W. —  Naśladowanie węża przez zwierzęta bezkręgowe, przez K. Stołyh- 
wę. —  Spostrzeżenia naukowe. —  Kronika naukowa. —  Rozmaitości. —  Buletyn meteorologiczny.
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M A R C E L I  NENCKI ,
przeżywszy lat £4, zgasł d. 14 b. m.

Nauka polska traci z Nenckim najchlubniejszą swoję ozdobę. W trzy
dziestoletnim zawodzie swoim umiał on bez wytchnienia dążyć do jednego 
celu : zbliżenia się do prawdy, i w wielu razacb miał to szczęście, że widział 
ziszczenie swych wzniosłych pożądań. Jako pracownik był niezwykle twórczy 
i wytrwały; jasność, konsekwencya i trzeźwość jego umysłu są wprost zdumie
wające; był także nieporównanym kierownikiem i doradcą sił młodszych, które 
w nim znajdowały prawdziwie ojcowską czy braterską podporę. Jego osobisty 
dorobek naukowy mierzy się setkami tytułów co do ilości, lecz jakościowo jest 
bezmiernie wielki.

Nencki był jednym z rzadkich, niestety, u nas wzorów umiłowania 
prawdy dla niej samej, a zarazem jednym z umysłów, w których, obok umiło
wania, łączą się wszystkie niezbędne do poznawania tej prawdy przymioty. 
Jako uczony i samodzielny badacz, jako przewodnik młodzieży, jako żywy 
wzór, na który zapatrywały się liczne zastępy uczniów, Nencki zostawia po 
sobie w społeczeństwie naszem takie wspomnienia, jak mało który z ludzi 
naczelnych w narodzie. Obyż te wspomnienia, z biegiem czasu nie słabnąc, 
coraz bardziej stawały się wskazówkami przewodniemi!

Żywot prawie cały spędził wśród obcych, ale nie zapominał o swoich. 
Dowodem tego ciągła łączność pracy z naszemi ciałami i wydawnictwami 
naukowemi, dowodem—długi szereg imion uczniów i współpracowników.

Cześć jego pamięci! Nieśmiertelna sława jego imieniu!
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SKĄD GROZI NIEBEZPIECZEŃSTWO 

ZARAŻENIA SIĘ GRUŹLICĄ?

W każdym przypadku zakażenia bez wy
jątku wchodzą w grę dwa czynniki: usposo
bienie ustroju i zarażenie. Gdyby wszyscy 
ludzie i zawsze byli usposobieni do przyjmo
wania zarazków chorobotwórczych, z wszelką 
pewnością możemy twierdzić, że ludzkość już- 
by dawno była wyginęła; niema bowiem na- 
pewno istoty ludzkiej na świecie, któraby się 
z jakim zarazkiem nigdy nie spotykała. To 
samo dzieje się i z gruźlicą. Wiemy, że na 
gruźlicę zapadają najłatwiej osobniki wątłe, 
pochodzące od rodziców chorych na gruźli
cę J), indywidua często się przeziębiające, 
osoby, które przeszły parokrotnie zapalenie | 
płuc, osoby, wycieńczone innemi chorobami, 
np. chorobą cukrową i t. d. U takich osób 
lasecznik gruźlicy przyjmuje się łatwiej, niż 
u osób silnych i zdrowych. Ale tylko łatwiej, 
nie zaś wyłącznie, umierają bowiem na gruź
licę i indywidua silne, nadzwyczajnie zdawa
łoby się odporne. W warunkach życia miej
skiego, w których człowiek może tylko parę 
razy do roku odetchnie prawdziwie świeżem 
i wolnem od kurzu powietrzem wsi lub lasu, 
a zawsze żyje gorączkowo, na odporności 
zdrowego ustroju względem gruźlicy pole
gać wcale nie można. Kto cbce uniknąć 
gruźlicy, niech unika zetknięcia się z jej za
razkiem. Każdy, kto swoje zdrowie szanuje, 
powinien wiedzieć, skąd mianowicie grozi nie
bezpieczeństwo zarażenia się, nie sądźmy 
więc, by przypominania w tej mierze miało 
być kiedykolwiek zawiele, tembardziej że 
należy szczegółowiej rozebrać nowe wystąpie
nie Kocha niż to uczyniły chciwe sensacyi 
dzienniki.

Lasecznik lub prątek gruźliczy jest zawsze 
pasorzytem, to znaczy, że się poza ustrojem 
przez niego trapionym nie rozwija. Może 
krócej lub dłużej przebywać w powietrzu, 
w kurzu, w wodzie, ale się tam nie mnoży. 
W chorym ustroju, w tkankach, dotkniętych

J) Na dziedziczność gruźlicy składają się : 
dziedziczenie nieodporności względem gruźlicy 
i ogromna łatwość zarażenia się przez ciągłe 
obcowanie z chorym.

gruźlicą, znajduje się miliardami miliardów. 
Niebezpieczeństwo zdrowemu żadne nie gro
zi, póki te laseczni siedzą u chorego w płu
cach, w jelitach, rdle, w kościach, w sta
wach (wymia lipa. podlegają gruźlicy) 
i t. Kocher (WirtenjĘństwo jest dopiero 
Ogrt^ Neuenstadt an z ęhoregy ustroju

, -v której pień , .wydosta,jiiv_J, t.^ew nątrz, przedewszystkiem
podczas kaszlu w gruźlicy płuc. Moż
ność zarażenia się w razie innych rodzajów 
gruźlicy, gruźlicy jelit, skóry jest żadna 
w porównaniu z niebezpieczeństwem, jakie 
grozi ze strony plwociny suchotnika. Zara
zek w większości przypadków przedostaje się 
do zdrowego ustroju przez drogi oddecho
we, rzadziej przez pi-zewód pokarmowy 
i skórę.

Plwocina chorych na suchoty jest bezwa
runkowo największym szerzycielem gruźlicy. 
Stwierdzonem zostało, że gdy suchotnik ka
szle, a nawet gdy mówi, plwocina jego razem 
z nieprawdopodobną nieraz ilością laseczni- 
ków rozpryskuje się na miliony cząstek w po- 

j  wietrzu (laseczniki gruźlicy w powietrzu 
| otaczającem suchotnika można odnaleść)} 
! a z powietrza prątek się przedostaje do 

płuc osób otaczających chorego, gdzie wśród 
sprzyjających warunków, jak np. jakichś ma
leńkich pozostałości po dawnyui katarze 

| oskrzeli, może się przyjąć. Plwocina razem 
! z lasecznikami osiada również z powietrza 

wszędzie w pokoju, na meblach, ścianach, 
gdzie wysycha i skąd nietrudno, np. podczas 
sprzątania pokoju może się unieść w powie
trze i przedostać do pluc. A co się dzieje 
z główną masą plwociny? Jeśli chory ją  ły
ka, to sam sobie szczepi gruźlicę w drogach 
trawiennych, pogarszając w ten sposób swój 
stan, jeśli spluwa w chustkę do nosa, lub do 
niedezynfekowanej spluwaczki, to roznosi po 
świecie, przez pralnię, śmietnik, niesłychane 
nieraz ilości laseczników; jeżeli kaszle i pluje 
na ulicy, plwocina rychło wysycha i wchodzi 
w skład kurzu miejskiego, którym tak często 

| oddychamy. Łatwo z tego można sobie wyo- 
■ brazić, ile zarazków chorzy codzień rozsiewa

ją po świecie.
To całe ogromne niebezpieczeństwo, jakie 

grozi ze strony plwociny suchotników, zmala
łoby rychło, gdyby 1 ) chorzy raz na zawsze 
zasłaniali sobie przy kaszlu usta chustką, 
którą łatwo odkazić, 2) gdyby spluwali tylko
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do odkażanych ciągle spluwaczek *). Zanim to 
nastąpi, unikajmy o ile możności stykania się 
z suchotnikami i unikajmy zawsze i wszędzie 
kurzu. Z całą egzaltacyą, z jaką brzydzimy 
się niewinną muszką w zupie, nieszkodliwą 
żabą, myszą, brzydźmy się lepiej ku
rzem.

Nie należy jednak żadną miarą przypusz
czać, jak się to czasem słyszy, że w uzdro
wiskach, bardzo przez suchotników uczęsz- I 
czanych, w jakimś Meranie, „powietrze” 
już jest tak prątkami gruźlicy zanieczyszczo
ne, że łatwo tam zdrowemu nabawić się su
chot. Podobny sąd jest fałszywym, nie nale
ży bowiem zapominać, źe laseczniki gruźlicy 
wystawione na działanie światła słonecznego 
giną bardzo prędko, a słońca w uzdrowi
skach jest podostatkiem. Nie brak też ni
gdzie w zakładach wszelkich środków ostroż
ności i ścisłej dezynfekcyi.

Mniejsze niebezpieczeństwo zarażenia się 
gruźlicą, jednakże wcale niemałe, widziała 
nauka do tej pory w używaniu produktów od 
chorego na gruźlicę (t. zw. inaczej perlicę) 
bydła i nierogacizny: mleczywa i mięsa. 
Bydło jest trapione przez gruźlicę niemniej 
niż ludzie 2), rzadziej chorują świnie. Nie 
w każdym wprawdzie przypadku gruźlicy 
u krów, prątek przedostaje się bezwarunko
wo do mleka, o co tu chodzi przedewszyst- 
kiem. Zawsze i w dużych ilościach przedo
staje się zarazek do mleka w przypadku 
gruźlicy wymion oraz gruźlicy bardziej po
suniętej. Gdy jednak weźmiemy pod uwagę,

*) Do odkażania używa się roztworu subli- 
matu 0,1 °/0.

2) Śmiertelność ludzi od gruźlicy jest w roz
maitych warunkach bardzo niejednakowa, śred 
nio przyjm uje się, że 1/ ł część ludzi umiera na 
gruźlicę. Statystyka wykazuje, że w ostatnich 
czasach śmiertelność od gruźlicy zmniejszyła się 
trochę, co przypisać należy coraz więcej rozwija
nym środkom ostrożności. Tak w 10 niemiec
kich krajach związkowych z osób od la t 15 do 
60 zmarło na gruźlicę w roku 1894— 87 715, 
1895— 87 156, 1896 -  83 862, 1897— 83791 
osób (Hyg. Rund. 1900, str. 252). W Nowym 
Jorku od roku 1886 śmiertelność od gruźlicy 
spadła przeszło o 35 ° / 0 (Koch, D. med. Woch,, 
1901, nr. 33). Bydło zapada na gruźlicę natu
ralnie także bardzo niejednakowo. Hueppe (B. 
klin. Woch. 1901 nr. 34) przyjm uje, że 20— 
30°/o, a nawet do 50°/o choruje na gruźlicę.

źe rzadko kiedy możemy mieć mleko, pocho
dzące od jednej tylko krowy i że najczęściej 
mleko, które się kupuje, jest mieszaniną mle
ka od wszystkich krów z obory, a w wielkich 
miastach i z wielu obór, łatwo nam sobie 
wyobrazić, ile mleka może zakazić jedna kro
wa chora. Spożywając tedy surowe mleko, 
masło i t. p. wprowadzamy do ustroju prątki 
gruźlicze. Zauważywszy, że większa część 
ludności we wszystkich krajach używa mle
czywa i że mleczywo bardzo często *) zawie
ra prątki gruźlicze, pojmiemy jakie i stąd 
niebezpieczeństwo może grozić ludzkości 
i jak surowe powinny być w tym względzie 
przepisy sanitarne, jeżeli rzeczywiście prątek 
gruźlicy bydlęcej jest identyczny z prątkiem 
gruźlicy ludzkiej i jeżeli może tem samem 

! spowodować gruźlicę człowieka. To było do 
tej pory uważane za pewnik i we wszystkich 
krajach cywilizowanych przepisy sanitarne, 
dotyczące mleczywa, są do dziś dnia mniej 
lub więcej wymagające, a w Szwajcaryi, 
gdzie mleczywo jest lepsze niż gdziekolwiek, 
ludność sama często niechętnie pije surowe 
mleko, twierdząc, że od surowego mleka do
staje się suchot. Zagotowanie mleka wy
starcza, by prątki gruźlicze uczynić nie
szkodliwemu.

Niemniej zarazićbyśmy się mogli i przez 
mięso chorego bydła lub świń (pod mięsem 
rozumiemy wszystko, co rzeźnicy ze zwierzę
cia sprzedają, sam mięsień bowiem najrza
dziej zawiera laseczniki gruźlicy) w tym 
przypadku, kiedy dla przyczyn kulinarnych 
mięsiwo nie było w całości wystawione na

*) Cyfry tu  u różnych autorów przedstawiają 
ogromne wahania i to je s t zupełnie zrozumiałe : 
im większe gospodarstwo mleczne, Bkąd pochodzi 
badana próba, tem łatwiej o zarazek gruźlicy. 
Obermuller (Hyg. Rund. 1896 str. 877) podaje, 
że u 3 8 %  wszystkich zwierząt, którym zastrzy- 
kiwał do jam y otrzewnej rozmaite próby mleka 
z rynku w Berlinie, rozwinęła się gruźlica. 
W prost zatrważające wyniki dało temuż au toro
wi badanie masła (Hyg. Rund. 1897 str. 7 1 2 ) : 
z 14 prób, zbieranych w rozmaitym czasie, ani 
jedna nie była wolna od laseczników gruźlicy. 
Przypisać to należy przedewszystkiem temu, że 
masło badane pochodziło z zakładów prowadzo
nych na wielką skalę. Tym cyfrom przeciwstawić 
można dane Bonhoffa (Hyg. Rund. 1900 str. 
913), który z 39 prób masła ani w jednej nie 
znalazł prątków gruźliczych.
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temperaturę 100° C, jak np. w razie jego 
smażenia.

Koch na kongresie przeciwgruźliczym 
w Londynie w lipcu r. b., zdając sprawę 
z dwuletnich swoich badań, zapewniał świat 
uczony, że gruźlica zwierząt domowych, j  
t. zw. perlica, nie może się przenosić na czło- j  
wieka. Koch J) zdanie swoje opiera na tem, 
że odwrotnie szczepienie gruźlicy ludzkiej by
dłu, świniom, gruźlicy nie wywołuje, podczas 
gdy te zwierzęta bezwarunkowo zapadają 
na gruźlicę, jeżeli im zaszczepimy lasecznika | 
gruźlicy bydlęcej. Z 19 szuk młodego bydła, 
badanego zawsze na perlicę zapomocą tuber- 
kuliny 2) jednym zaszczepiono lasecznika 
gruźlicy ludzkiej pod skórę, innym do jamy 
brzusznej, niektórym do krwi, 6 karmiono 
przez 7—8 miesięcy prawie codzień plwociną 
zawierającą laseczniki, 4-em sztukom wpro
wadzano laseczniki do płuc przez rodzaj 
inhalacyi. Po 6—8 miesiącach ani jedna 
z wymienionych sztuk bydła nie wykazała po 
zabiciu perlicy. Tymczasem jeżeli zupełnie 
analogicznie szczepiono bydłu lasecznika per
licy, t. j. pochodzenia bydlęcego, wszystkie 
zwierzęta bez względu na sposób zarażania 
albo po upływie l */a — 3 miesięcy na perlicę 
zdychały, albo po 3 miesiącach były w cięż
kim stanie zabijane. Taki sam wynik Koch 
otrzymał u 6 świń, które przez 3 miesiące 
otrzymywały w pokarmie laseczniki gruźlicy 
ludzkiej i u 6 świń, które otrzymywały la
seczniki perlicy; taki sam wynik dały również 
osły, kozy i owce. Na zasadzie powyższych 
doświadczeń Koch sądzi, że skoro gruźlica 
ludzka nie przyjmuje się u bydła, lasecznik 
gruźlicy i lasecznik perlicy nie są identyczne, 
a zatem lasecznik perlicy nie może spowodo
wać u człowieka gruźlicy, a zatem przepisy 
sanitarne co do mleczywa i mięsa, do cze
go wszystko zmierza, są zbyteczne, walkę 
z gruźlicą należy skierować wyłącznie na 
plwocinę.

Sam Koch wprawdzie wyprowadza swoje

*) Deut. medic. Wocb. 1901 nr. 33.
2) Tuberkulina je s t bardzo dobrym środkiem 

rozpoznawczym. Zwierzę chore na gruźlicę po 
otrzymaniu pod skórę małej dawki tuberkuliny 
silnie gorączkuje, okazuje niepokój i t. p ., zwie
rzę zdrowe wobec takiej samej dawki tuberkuliny 
zachowuje się obojętnie.

1 wnioski bardzo oględnie, pisma jednakże, 
które jego wywody powtarzały, uważały 
wprost, że Koch dowiódł niepodobieństwa 
przeniesienia zarazka gruźlicy z bydlęcia na 
człowieka, co jest oczywiście fałszem wie
rutnym.

Zarzuty i niedowierzania innych uczonych 
posypały się ze wszystkich stron. Wszyscy 
zgodzili się na to, że rzecz jest za ważna, by 
można było poprzestać na zrobionych przez 
Kocha doświadczeniach i wyciągać z nich 
jakiekolwiek wnioski praktyczne, a to tem- 
bardziej, że los, jaki spotkał obiedwie tuber
kuliny Kocha, dowiódł, że Koch jest ekspe
rymentatorem łatwo omylnym i zbyt po
śpiesznie wyciągającym ostateczne wnios
ki *).

Naprzód nie można nawet jeszcze uwa
żać za pewne, że z człowieka na bydło gruź
lica nie da się przenieść. Koch nie brał pod 
uwagę rasy szczepionych zwierząt, a wiado
mo, że różne rasy zachowują się wobec zaraz
ków wogóle nie zawsze jednakowo. Dalej 
Koch używał do szczepienia osobników mło
dych i zdrowych; przecież wiemy, jakie do
niosłe ma znaczenie odporność zdrowego 
ustroju; gdyby prątek gruźliczy, przedosta
wszy się do ustroju, miał zawsze wywołać 
gruźlicę, tobyśmy ją, zwłaszcza w miastach, 
mieli wszyscy bez wyjątku : któż z nas się nie 

{ stykał z kaszlącym suchotnikiem, albo nie 
oddychał kurzem zamiatanych ulic? Więc 
źe 19-tu młodym sztukom bydła gruźlica 
ludzka się nie przyjęła, to można poczęści 
może przypisać ich odporności. Wprawdzie 
lasecznik perlicy zawsze się przyjmował, ale, 
jeżeli wobec zamałej ilości doświadczeń przyj
miemy, że bydło jest tylko mniej wrażliwe na

*) Nazwisko Kocha je s t raz na zawsze związa
ne z pojęciem gruźlicy, je j bowiem zarazek zo- 

| stał przez Kocha odkryty; każdy bezstronny 
| przyzna, że Koch przezwyciężył wtedy ogromne 
J trudności, lasecznik bowiem gruźliczy posiada 

własności wcale nie ułatwiające jego odkrycia, 
j  Za samę tę pracę z roku 1882 Kochowi należa- 
| łoby się miejsce obok Pasteura. W roku 1890 
j  Koch, poprzedzony wszechświatową reklam ą ga- 

j  zet, ogłosił środek przeciw gruźlicy, tuberkulinę, 
j  środek ten okazał się jednak tylko szkodliwym.
| Taki sam los spotkał jego tuberkulinę z roku 
| 1897. Nic też dziwnego, że uczeni bardzo 
1 krytycznie przyjm ują nowe oświadczenie Kocha.
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lasecznika gruźlicy ludzkiej, a bardziej na 
lasecznika perlicy, i wyprowadzimy odwrotny 
wniosek, że człowiek jest tylko mniej wrażli
wy na lasecznika perlicy, niż na lasecznika 
gruźlicy, to zawsze niebezpieczeństwo ze 
strony chorego bydła jest zawielkie, by prze
pisy sanitarne i ostrożność prywatna miały 
być zbyteczne. A przecież ze świń karmio
nych lasecznikiem gruźlicy ludzkiej, parę 
miało zajęte trochę gruczoły limfatyczne, 
a  jedna i płuca, jak to sam Koch stwierdza. 
Słowem, nie możemy żadną miarą uważać 
dzisiaj za absolutnie dowiedzione, źe gruźlica 
nie da się przenieść z człowieka na zwierzęta 
domowe.

Oczywiście tem krytyczniej należy przyj
mować twierdzenie, że odwrotnie gruźlica i 
bydlęca nie udziela się człowiekowi. Koch 
sądzi, źe pierwotna gruźlica kiszek musiałaby j 
być daleko częstszą, niż jest w rzeczywisto
ści, gdyby pochodziła ze spożywanego pokar- | 
mu. To wcale nie jest dowiedzione, prze- | 
ciwnie, u dzieci spotykamy bardzo często 
pierwotną gruźlicę otrzewnej, a zarazek tam 
się dostał najprawdopodobniej właśnie przez 
kiszki, nie wywołując sprawy gruźliczej na 
błonie śluzowej w kiszkach. Nie jest rów
nież wcale wykluczona możność przedostania 
się zarazka do ustroju z nabiału wprost ] 
przez jamę ustną, za pośrednictwem gruczo
łów liinfatycznych (Hueppe).

Z powyższego czytelnik łatwo sam oceni, 
jak dalece było dziś jeszcze zawcześnie poda
wać publicznie w wątpliwość, jak to uczyniły 
dzienniki we wszystkich krajach, możność 
zarażenia się gruźlicą przez surowe mleko, 
masło i mięso. Zgodzimy się na to wszyscy, 
że w walce tak ze wszystkiemi chorobami 
zakaźnemi, jak z gruźlicą, pierwszorzędną 
rzeczą jest uświadomić jaknajszerszy ogół, j 
co to jest choroba zakaźna, gdzie jest za
razek i jak go tępić należy. Takie przed
wczesne, bezkrytyczne podawanie do wiado
mości ogółu niedojrzałych teoryj, ogromnie 
się przyczynia do obracania w niwecz najlep
szych usiłowań lekarzy.

Wystąpienie Kocha pociągnie za sobą 
mnóstwo badań w tym kierunku, szczególnie 
w Anglii zabrano się ogromnie energicznie 
do dzieła. Zgłosił się również do Kocha 
lekarz francuski Garnault, ofiarowując swoję 
osobę wprost do doświadczenia ze szczepie

niem gruźlicy bydlęcej. Jeżeli Koch mu 
gruźlicę bydlęcą zaszczepi i jeżeli gruźlica się 
przyjmie, to wynikną stąd dla Kocha fatalne 
następstwa, jeżeli się jednak gruźlica nie 

| przyjmie, to fakt ten niczego nie dowiedzie,
| dr. Garnault bowiem jest w warunkach naj

większej odporności: ma lat 41, waży prze
szło 100 kilo, i ma wzrostu 181 cm. Mogłoby 

| dziesięciu tęgich doktorów G. nie umrzeć od 
i gruźlicy bydlęcej, a setki wątłych dzieci po 

miastach na nią zapadać.
Dr. W. Szumowski.

W . HEINRICH.

SPOSOBY MECHANICZNE 
OTRZYMYWANIA PRĄDU.

ODCZYT PUBLICZNY.

(Dokończenie).

Zbadane dotychczas zjawiska nie poucza
ją nas jeszcze wcale o tem, jak otrzymywać 
prąd w zwojach drutów, do tego doprowadza 
nas dopiero poznanie zjawiska, o którem 
musimy zkolei pomówić, zjawiska niepomier
nej doniosłości w całej nauce o elektryczno
ści. Jestto zjawisko indukcyi. Aby je poznać, 
wykonajmy następujące doświadczenie. Po
łączmy kawałek drutu z jakimkolwiek przy
rządem, wykazującym istnienie prądu, w je
den zamknięty obwód. Umieśćmy przewod
nik w polu magnesu i poruszajmy go tak, 
ażeby przecinał on podczas ruchu linie sił. 
Zauważymy, że podczas ruchu powstaje 
w obwodzie prąd, tak zwany prąd indukcyj
ny. Kierunek tego prądu będzie zależny od 
kierunku ruchu względem linij sił i daje się 
określić według reguły Ampera w sposób na
stępujący. Stańmy w kierunku linij sił w ten 
sposób, żeby biegły one od dołu ku górze (od 
stóp ku głowie) i patrzmy na poruszający 
się przewodnik : jeżeli się on oddala od nas, 
wówczas powstający w nim prąd jest skiero
wany ku ręce prawej; jeżeli przybliża, wów
czas prąd skierowany jest ku ręce lewej.

Zbadajmy bliżej warunki powstawania 
prądu indukcyjnego. Jeżeli rozpatrzymy 
rozkład linij sił magnesu w stosunku do po

i
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łożenia przewodnika, to przekonywamy się, 
że na powstawanie prądu mają wpływ te 
tylko linie sił, które są objęte obwodem i że 
za każdym ruchem przewodnika zmienia się 
ilość linij sił objętych obwodem. Innemi 
słowy prąd indukcyjny pozostaje w zamknię
tym obwodzie zawsze wówczas, gdy liczba 
linij sił objętych obwodem ulega zmianie.

Zjawisko indukcyi jest tem zasadniczem 
zjawiskiem elektromagnetycznem, na którem 
opiera się budowa każdego przyrządu do 
otrzymywania prądów. Przypuśćmy bowiem, 
źe mamy przewodnik w postaci koła umiesz
czony pomiędzy biegunami magnesu, jak to 
wskazuje rysunek fig. 12  a w ten sposób, źe 
oś obrotu jest prostopadła do płaszczyzny 
rysunku (obwód przewodnika jest widziany 
wówczas jako linia) i że płaszczyzna koła

sr s

A S
z

<► s
------

Fig. 12.

przewodnika nie przecina żadnej linii sił. 
Jeżeli zaczniemy obracać taki przewodnik, 
wówczas przejdzie on w położenie b i na
stępne, w których liczba linij sił magnesu 
objętych przewodnikiem wzrasta aż do po
łożenia c, gdzie jest ona maxiinum. Przy 
dalszym obrocie liczba linij przeciętych 
płaszczyzną przewodnika maleje aż do obro
tu o 180 stopni, gdzie równa się 0, następnie 
zaś wzrasta i t. d. Obracając zaś przewód- | 
nik naokoło osi zwiększamy i zmniejszamy 
kolejno liczby objętych przezeń linij sił, | 
a więc otrzymujemy prądy indukcyjne 
o zmiennym kierunku.

Jeżelibyśmy taki sam przewodnik poru
szali w przestrzeni nie objętej polem magne- i  

su, to przekonalibyśmy się z łatwością, że | 
możemy to uskutecznić bez porównania łat- j

wiej, a więc zuzywając znacznie mniej pracy. 
Przyczyna tego jest łatwa do zrozumienia : 
poruszając przewodnik w powietrzu, pokony
wamy tylko opór bezwładności i opór powie
trza. Kiedy obracamy przewodnik w polu 
inagnetycznem powstaje prąd, naokoło któ
rego tworzy się także pole magnetyczne. 
Wiemy zaś, źe ilekrotnie w polu magnetycz- 
nem prądu znajduje się biegun magnesu lub 
w polu magnesu znajduje się przewodnik, po 
którym biegnie prąd, wówczas biegun ma
gnesu porusza się naokoło przewodnika lub 
odwrotnie przewodnik naokoło magnesu, za
leżnie od tego, który z nich jest ruchomym. 
Toż samo dzieje się podczas powstawania 
prądu indukcyjnego—-pole magnetyczne po
wstającego prądu oddziaływa w ten sposób 
na pole magnesu, że przewodnik otrzymuje 
dążenie doporuszaniasię w kierunku przeciw
nym do tego, w jakim pod wpływem sił me
chanicznych porusza się istotnie. Stąd po
wstaje opór, który przezwycięża praca me
chaniczna. Cała ta praca mechaniczna zu
żywa się na przezwyciężenie oporu, jaki 
przeciwstawia jej powstający prąd.

Opór ten możemy wyznaczyć liczebnie. 
Ponieważ powstaje on z oddziaływania pola 
magnesu na pole prądu, więc musi zale
żeć od natężenia prądu, od natężenia pola 
magnesu i od tego, jakiej długości przewod
nik porusza się w polu magnesu, a więc siła 
oddziaływania

p  =  * . H  . I,

poruszając przewodnik przez drogę ds, wy
konywamy pracę p  . ds, która musi się rów
nać wyrazowi

i . H  . I . ds . 
p  . ds =  i . H  . I . ds.

Wyrażenie to możemy napisać w ten sposób :

p  . ds =  i  . H . I . ^ L .  . dt, 
dt

gdzie dt oznacza czas, w którym przebyta 
została droga ds. Ponieważ zaś stosunek 
drogi do czasu jest prędkością, v

ds
dt — v

mamy więc

p  . ds =  i . H  . I . v . dt.
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Wielkość H  . I . v nazywamy siłą elektromo
toryczną prądu; będzie ona zależała od na
tężenia pola magnesu, od długości porusza
nego przewodnika i od prędkości ruchu.

Jednostką praktyczną siły elektromoto
rycznej jest wolt, który zawiera 108 jednostek 
elektromagnetycznych.

W poruszającym się w polu magnesu

który nosi miano kolektora, lub komutatora, 
a którego zasada urządzenia jest następu
jąca : Przypuśćmy, że do dwu końców prze
wodu obracającego się w polu magnesu A 
i B dołączamy dwa końce przewodu ze
wnętrznego a i b tak, że prąd spływa z A 
do a, a następnie biegnie z b do B (fig. 14 a)\ 
z chwilą, gdy w obwodzie AOB prąd induk-

przewodniku powstaje prąd. Najprostsza 
więc dynamomaszyna składać się będzie 
z przewodnika w postaci koła, które porusza 
się naokoło swej osi (fig. 13). Jeżeli prze
wodnik taki z położenia oznaczonego na ry
sunku porusza się w kierunku od lewej stro
ny ku prawej, wówczas ilość przecinanych 
objętych przewodnikiem linij sił będzie ule
gać zmianie i w przewodniku musi powstać 
prąd. Kierunek tego prądu określi nam 
reguła Ampfera. Jeżeli będziemy patrzyli 
na poruszający się obwód ustawiwszy się 
w taki sposób, żeby linie siły magnesu biegły 
od stóp do głowy, wówczas obwód górny ko
ła będzie się w ruchu swoim oddalał, wten
czas kiedy obwód dolny będzie się zbliżał 
i, naodwrót, wtenczas więc kiedy w górnej 
części obwodu powstanie prąd, biegnący 
w stosunku do patrzącego ku ręce prawej, 
wówczas w dolnej jego części powstauie prąd 
biegnący ku ręce lewej, wtedy natomiast, 
gdy w górnej części obwodu powstanie prąd 
biegnący ku ręce lewej, w dolnej będzie on 
biegł ku ręce prawej. W każdej więc chwili 
prądy w górnej i dolnej części obwodu będą 
biegły w tym samym kierunku przewodnika, 
co pół jednak obrotu kierunek prądu w ca
łym obwodzie zmieni swój kierunek. Odpro
wadzając więc prąd nazewnątrz, otrzymamy 
prąd przemienny, t. j. prąd zmieniający cią
gle kierunek. Aby otrzymywać prąd o kie
runku stałym, posługujemy się przyrządem,

cyjny zmienia swój kierunek, zmieniamy tak
że połączenia z przewodem zewnętrznym, 
a więc łączymy B z a  i & A, wówczas prąd 
płynie znów od B do a, a następnie od b do 
A, w obwodzie więc ach płynie on dalej 
w tym samym kierunku co i przedtem, po
mimo, że zmienił się kierunek przepływu 
prądu w AOB. W ten sposób możemy

Fig. 14.

otrzymać z maszyny dynamo prądy o kierun
ku stałym.

W praktycznem wykonaniu urządzenie to, 
noszące miano kolektora, zbudowane jest 
w sposób przedstawiony na fig. 15. Końca
mi przewodu odprowadzającego prąd są tu
taj tak zwane szczotki S i S4, odpowiadające
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końcom a i b rysunku poprzedniego, końce 
zaś przewodnika nawiniętego na osi O są 
doprowadzone do kawałków metalowych A 
i B. Obracają się one wraz z przewodni
kiem dotykając w czasie obrotu raz S, to 
znów Sn w które spływa prąd zawsze w jed
nym kierunku. Jeżeli na osi nawinięto kilka 
oddzielnych zwojów, wówczas ilośó odpowied
nich zakończeń metalowych na osi wzrasta 
również.

Model maszyny opisywany dotychczas do
starcza niewiele prądu. Aby spotęgować 
wydajność maszyny, możemy—jak o tem 
poucza wzór ostatni, wyrażający zależność 
pomiędzy włożoną pracą a otrzymaną ener
gią elektryczną—zwiększyć długość drutu (?) 
zwiększając ilość obwodów. Obok tego jed"

nak należy starać się o możliwie najsilniejsze 
H, a więc o silne pole magnesu. Do tego 
przyczynił się wprowadzony przez W ernera 
Siemensa tak zwany induktor cylindryczny, 
którego jądro żelazne skupia linie sił pola 
magnetycznego. W  urządzeniu tem prze
wodnik jest nawinięty na walec z żelaza 
miękkiego (lig. 16 b), który obraca się w po
lu magnesu. Całość wyobraża schematycz
nie fig. 15 a. W ten sposób otrzymano 
znaczne zwiększenie wydajności maszyny.

Siemensowi zawdzięczamy jeszcze jedno 
ulepszenie. Zamiast magnesów naturalnych 
wprowadził on w użycie elektromagnes, zasi
lany prądem wytwarzającym się w tejże ma
szynie dynamo. Żelazo miękkie posiada 
mianowicie własność zachowywania śladów 
poprzedniego namagnesowania. Może więc

ono w tych warunkach indukować prąd. 
Prąd taki, przechodząc w zwoje drutu ota
czające słabo magnetyczne żelazo magne
suje je silniej, wskutek tego wzmacnia się 
działanie elektromagnesu i zostaje induko
wany silniejszy prąd, ten zaś potęguje znów 
siłę elektromagnesu i t. d. aż do czasu, gdy 
żelazo dojdzie do najsilniejszego natężenia 
magnetycznego : wówczas siła magnesu po
zostaje stałą. Schemat częściowego dopro
wadzania prądu do magnesu, częściowego 
zaś odprowadzania go nazewnątrz wyobraża

fig. 17. Od szczotek komutatora odchodzą 
dwie gałęzie, z których jedna stanowi obwód 
elektromagnesu, druga obwód odprowadza
jący prąd z maszyny.

Dalsze znakomite udoskonalenie maszyny 
dynamo zawdzięczamy zastosowaniu przez 
Pacinottiego a później Grammea pierścienia 
z żelaza miękkiego. Pierścień taki, zarówno 
jak i cylinder Siemensa, skupia także linie 
sił magnetycznych, pozwala przytem na 
zwiększenie ilości zwojów, które można nawi
jać naokoło pierścienia, przez co otrzymuje 
się prąd o bardziej stałem natężeniu. Sche
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mat kolejnych pozycyj jednego takiego zwo
ju  przedstawia fig. 18. Rzecz sama nie wyma
ga bliższego wyjaśnienia, gdyż warunki po

wstawania prądu indukcyjnego są też same 
co i przy obrocie zwoju na walcu Siemensa.

Podane zasady budowy dynamomaszyny 
pozwalają teraz bez trudu zrozumieć działa

mi zwojami drutów i z kolektora, od którego 
odprowadza się prąd.

Kilka słów należy poświęcić nakoniec bu
dowie maszyn o prądach przemiennych, któ
re posiadają szczególne znaczenie, gdy chodzi 
o przenoszenie energii elektrycznej na znacz
ne odległości.

Zwykła maszyna dynamoelektryczna daje 
także prądy przemienne jeżeli zasuniemy ko
mutator, sąto jednak prądy o nieznacznem 
napięciu. Przypuśćmy jednak, że mamy 
szereg elektromagnesów umieszczonych bie
gunami naprzeciwko siebie, jak  to wskazuje 
rysunek fig. 19, a więc tak, że jedna para 
elektromagnesów ma biegun północny z pra
wej a południowy z lewej strony, następna 
para biegun północny z lewej a południowy 
z prawej, następna potem znów ma bieguny 
umieszczone tak jak bieguny pierwszej i t. d.; 
pomiędzy temi elektromagnesami porusza 
się przewodnik nawinięty tak, jak  to wyobra
ża rysunek. Jeżeli przewodnik ten z poło
żenia, jakie zajmuje na rysunku, będziemy 
poruszali w kierunku wskazanym przez dużą 
strzałkę, wówczas w każdym zwoju powsta
ną prądy indukcyjne sumujące się, będą 
więc one w każdej chwili biegły w jednym 
kierunku po przewodniku. Przypuśćmy, że 
zaczynamy ruch od położenia zaznaczonego 
na rysunku, a więc źe oś każdego zwoju 
przechodzi przez środek elektromagnesów. 
Jeżeli poruszymy przewodnik w kierunku 
strzałki dużej, wówczas liczba linij magne
tycznych objętych każdym zwojem będzie 
się zmniejszała (pole magnetyczne jest naj-

nie.przyrządu. Dynamomaszyna o prądzie silniejsze pomiędzy biegunami, słabsze zaś 
stałym będzie się składała z elektromagne- w pewnej od nich odległości) i w przewodni- 
sów, [z pierścienia Pacinottiego z nawinięte- ! ku powstanie prąd w kierunku wskazanym
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małemi strzałkami. Gdy zwoje przejdą po- j  
łowę drogi odległości od jednej pary elektro- I 
magnesów do drugiej, wówczas liczba linij 
sił przecinanych poczyna się zwiększać, po- | 
nieważ jednak następna para elektromagne
sów ma odwrotnie położone bieguny, a więc 
i kierunek linij sił przeciwny, przeto kieru
nek prądu pozostanie jeszcze bez zmiany. 
Zmieni się dopiero wówczas gdy pierwszy 
zwój, licząc na rysunku od góry, zacznie się 
oddalać od drugiej zkolei, t. j. od średniej 
pary elektromagnesów. Przy ruchu ciąg-

Fig. 19.

łym przewodnika otrzymamy prądy prze
mienne o bardzo Wysokiem napięciu. Aby j  
zachować elektromagnesy stale jednakowo 
namagnesowanemi nie możemy już posługi- | 
wać się bezpośrednio prądem powstającym 
w przewodniku, gdyż jestto prąd o zmiennym 
kierunku, należy więc albo zasilać elektro
magnesy oddzielną maszyną o stałym kie
runku prądu, albo też odprowadzić odpo- j  

wiednio prąd z jednego lub kilku zwojów. 
Maszyny o prądach przemiennych dają prą- j 
dy o bardzo silnem napięciu, przez co umoźli- !

wionę jest przezwyciężenie oporu, jaki sta
wiają długie przewody i przenoszenie energii 
elektrycznej na znaczne odległości.

TRUFLE TATRZAŃSKIE. ')

W systematyce grzybów truflaki (Tubera- 
ceae) tworzyły poddział woreczniaków lub 
też włączane były do zatworniaków (Peri- 
sporiales). W ostatnich jednak czasach 
badania Schroetera, Magnusa, Solms Lau- 
bacha, Ed. Fischera wyodrębniły z pośród 
nich trzy grupy różniące się wybitnie od sie
bie rozwojem, a zbliżone : Entubereae (Ge- 
nea, Hydnotrya, Pachyphloeus, Tuber) do 
piestrzeniaków (Helvellineae); Balsamieae 
do kustrzebiaków (Pezizineae), a Elaphomy- 
ceteae (Hydnobolites, Choiromyces, Elapbo- 
myceB) do zatworniaków (Perisporieae). Za
znaczając to, podajemy w spisie wszystkie te 
grzyby tak jak je z kształtu i podobieństwa 
przez długi czas w nauce razem łączyć się 
przyzwyczajono.

Każdy zna trufle, już choćby jako przed
miot zbytku i z pewnością nieraz o nich sły
szał. Smakosze cenią najwyżej wonne trufle 
obok smardza, szczególnie jako przyprawę 
sławnego pasztetu strasburskiego. Trzeba 
jednak przyznać, że bardzo wiele osób wie 
o nich mało co, gdyż badanie tych ciekawych 
przedstawicieli świata roślinnego nasuwa 
liczne trudności zarówno skutkiem podziem
nego ich wzrostu jak i wielkiej rzadkości 2). 
Morfologiczne szczegóły pominiemy, przy
pomnimy tylko, że trufle sąto grzyby kuli
stego kształtu o skórzastej korze brodawko- 
wato pomarszczonej, nigdy nie pękającej. 
Mięso środkowe jest mniej lub więcej twar
de, fioletowe zarodniki gładkie lub chropa
we, skupione po 2—8 sztuk w woreczkach. 
Różnice systematyczne w rodzajach trufli 
polegają na ilości, wielkości i kształcie

4) Według materyaiu użyczonego uprzejmie 
przez prof. Greszika z Lewoozy.

2) We Wszechświacie w t. VII 1888 r. zamie
ściliśmy Fr. Błońskiego „Kilka słów o truflach 
krajowych i sposobach ich poszukiwania” nr. 57, 
str. 582.
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szczerb tworzących mięso środkowe, na spo
sobie, w jaki łączą się z powierzchnią ze
wnętrzną, wreszcie na budowie zarodników,

W naszych lasach odbywa się w zupełnej 
ciszy i zdała od światła rozwój znacznej czę
ści trufli. Potrzebują one do zupełnego roz
woju długiego czasu, często występują w póź
nej jesieni lub w początkach zimy, choć 
ciepłe a wilgotne lato i jesień sprzyjają bar
dzo ich szybszemu rozwojowi. Celem do
kładnego oznaczenia miejsca pobytu i roz
woju trufli, trzeba przyjrzeć się bliżej ziemi 
naszych lasów. Gleba w lasach w obrębie 
Tatr i w górach lewoczańsko-lubowlańskich, 
posiadających drugi co do wielkości kom
pleks lasów całego Śpiżu, jest mniej więcej 
jednakowa i składa się z głębiej położonej 
warstwy gliny lub piasku i z zewnętrznej 
warstwy próchnicy, utworzonej przeważnie 
ze szczątków roślinnych. Obie warstwy po
siadają zmienną grubość i ^albo przechodzą 
zwolna jedna w drugą lub są ściśle odgrani
czone. Dokładną granicę między obu war
stwami spotykamy w gliniastym, a więc 
ciężkim gruncie gór lewoczańsko-lubowlań
skich, stopniowe przechodzenie jednej war
stwy w drugą—w piaskowych gruntach lasów 
tatrzańskich. Warstwa próchnicy, w któ
rej rozgałęziają się cienkie korzenie drzew 
i krzewów leśnych, pokrywa się zwolna od
padkami roślinnemi tak, że powstaje ściółka 
leśna. Zależnie od gatunku drzew znajdu
jących się w lesie ściółka składa się z igliwia 
sosnowego, modrzewiowego, jodłowego, ja 
łowcowego, z liści osiki, brzozy, leszczyny, 
rzadziej dębu lub buku, z resztek drzewa, 
szyszek, łusek i nasion i ulegających rozkła
dowi szczątków istot zwierzęcych, których 
jest siedzibą i służy im zarazem za cmenta
rzysko. W  lasach narażonych na różne 
zmiany atmosferyczne ściółka leży na war
stwie próchnicznej tylko miejscami, głównie 
w rowach i zaklęśnięciach gruntu. Wilgot
ność tej powłoki jest rozmaita a zależy od 
pory roku i od rodzaju ulistnienia drzew. 
W ścisłym związku z ilością wilgoci pozosta
je też spójność odpadków pokrywę tworzą
cych.

Trufle rozmieszczają się przeważnie w ze
wnętrznej warstwie ziemi, rzadziej pod po
włoką pokrywy próchnicznej, skutkiem czego 
błędnem okazuje się mniemanie, że szukanie

trufli jest rzeczą trudną, dającą się uskutecz
nić tylko przy pomocy świń lub psów. Trud
ność może powstać stąd, że trufle znajdujące 
się we właściwej warstwie próchnicy oplatają 
niteczkami podobnemi do korzonków włókna 
sąsiednich drzew i pozostają z niemi w nie
wyjaśnionym dotąd stosunku.

Z powyższego nie wynika jednak wcale, źe 
rozwój trufli ogranicza się wyłącznie do lasu. 
Znamy trufle wiodące żywot na bezleśnych 
stokach górskich, na zwałach kamiennych, 
nawet na glebie; stąd wiele przytaczanych 
gatunków występuje na południowych wę
gierskich stokach Karpat w lir. spiskiem 
(Jaworzyna, Kieżmark, Lewocza, Lubowla). 
Ponieważ wiele z tych gatunków trafia się 
na Śląsku, można się spodziewać, źe ściślej
sze badania odnajdą je na polskiej stronie 
Tatr.

Przeciętna głębokość, w jakiej rosną trufle 
leśne, wynosi mniej więcej 2—10 cm. Wśród 
pomyślnych warunków wegetacyi potrafią 
one wydać z siebie znaczną ilość zarodni, 
w których można odróżnić jeszcze gołem 
okiem trufle jako płatki lub pyłki o jasnej 
barwie. Zarodnie posiadają różną wielkość. 
Są tak małe jak ziarnko prosa, orzech lasko
wy lub włoski, albo też dochodzą wielkości 
pięści. Ulubioną ich siedzibę stanowią kil
kakrotnie przetrzebione lasy śpilkowe i liś
ciaste. Kilka decymetrów kwadratowych 
mająca powierzchnia lasu kryje nieraz setki 
trufli należących do tego samego gatunku. 
Znaczną część tych gniazd spożywają myszy, 
ślimaki, robaki, rozkoszują się niemi inne 
zwierzęta, jak dziki, borsuki, sarny i wie
wiórki. Zauważono, że z ubytkiem dziczyz
ny wzrasta w lesie produkcya trufli.

Dalszemu rozwojowi trufli przeszkadzają 
pasorzyty lub niekorzystne warunki wegeta
cyjne.

Załatwiwszy się z częścią ogólną niejako, 
przechodzimy do szczegółów, po.dając wszyst
ko, co dotyczę trufli znalezionych i zbada
nych w obrębie Tatr, choćbyśmy tu i owdzie 
mieli natknąć się na rzeczy już znane. Z wy
kazu tego okazuje się, że wiele trufli nie na
leży do tak rzadkich zjawisk, do jakich po- 

; wszeebnie je zaliczają.
Zaczniemy od największego i najokazalsze

go przedstawiciela irufli jadalnej z okolic 
| tatrzańskich.
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1 . Choiromyces meandriformis Vitt., zwa
na przez niemców na Śpiżu „Hirsch- 
schwamm”, przez słowaków „Jelefia huba”, 
u nas białą truflą lub piestrakiem; dochodzi 
wielkości pięści i przypomina zewnętrznym 
wyglądem bulwy ziemniaczane. Mięso ma 
zamlodu białe, później bladożółte biało żył
kowane, zapach silnie aromatyczny, smak 
przyjemny. Rośnie w ziemiach piaszczysto- 
gliniastych, niemal na samej powierzchni, 
zaledwie przykryta warstwą ziemi; nad 
wszystko przekłada przestronne lasy świer
kowe wystawione na silne działanie słońca. 
Jest miękka, dlatego ogryza ją  chętnie czar
ny ślimak leśny. Grłównem siedliskiem tych 
trufli są lasy położone na południowych sto
kach Tatr spiskich w okolicy Ździaru. Zbie
rają je co roku od połowy lipca do końca 
sierpnia, gdyż według zdania zbieraczy ma | 
wówczas największą objętość. Jeżeli lato 
jest ciepłe a wilgotne, jeden człowiek zbiera 
do 10 cetnarów, w warunkach mniej pomyśl
nych, w czasie posuchy 4—6 cetnarów. Zebra
ny towar sprzedaje się w okolicznych mia
stach i miejscach kąpielowych w cenie po 
30—50 kop. za kilogram, wysuszony zaś, po
krajany w talarki i nanizany na sznurki na
wet po 1 rb.

Zbieraniem trufli zajmują się pasterze 
i drwale z powyższych okolic w właściwy so
bie sposób. Chodzą boso z kijem w ręku po 
mchach lub trawie leśnej i wyczuwają z łat
wością nogą trufle tkwiące prawie na po
wierzchni, poczem wygrzebują je kijem. 
Bulwy oczyszczają z ziemi i z nitek korzon
kowych; według tradycyjnego zwyczaju owe 
nitki kładą w miejsca znalezienia, przykry
wają starannie mchem, by w następnym roku 
znaleźć tam trufle. Niektórzy poszukiwacze 
badają także dokładnie miejsca zryte przez 
dziki, gdyż nieraz zdarza się im znaleźć 
grzyby przeoczone przez te zwierzęta. J e d 
nakże nietylko dziki poszukują skrzętnie 
trufli, niszcząc ku rozpaczy gospodarzy świe
że kultury leśne, czynią to również wie
wiórki.

Podczas wycieczki wakacyjnej w r. 1891 
prof. Greszik był w jednym lesie świadkiem 
ciekawej sceny. Na polanie zauważył wie
wiórkę osobliwie skaczącą w jednem miej
scu. To rzucała się na grzbiet, bijąc w oko
ło podniesionym ogonem, to znowu zrywała

się i podskakiwała w górę robiąc przytem 
główką i przedniemi nogami najpocieszniej- 
sze ruchy. Ząjęta wyłącznie sobą, nie zwra
cała najmniejszej uwagi na otoczenie i po
wtarzała ustawicznie swe popisy gimnastycz
ne, podobnie jak to czyni kot domowy, kiedy 

I rzuci się na doniczkę z ożanką kocią (Teu- 
crium Marum). Sielankę przerwało dopiero 
głośne szczekanie psa, przestraszona wie
wiórka znikła z błyskawiczną szybkością na 
wierzchołku najbliższego drzewa. W miej' 
scu, na którem się bawiła, była ziemia zryta 
i leżały cztery sztuki pogryzionych trufli. 
Prawdopodobnie nadużycie tej strawy wpra
wiło wiewiórkę w taki stan podniecenia.

Chociaż ten gatunek trufli nie może mie
rzyć się z prawdziwemi truflami francuskie- 
mi, niemniej nie można im odmówić zaintere
sowania, jakie budziły u ludu i u gastrono
mów. Księga wydatków miasta Lewoczy 
zapisuje pod r. 1568 pozycyą „Zwo schnyr 
getrucknete hirschling” (dwa sznury suszo
nych trufli). Stanowiły one specyał podczas 
uczty wydanej przez miasto na cześć puł- 

| kownika barona Łazarza Schwendy. Bruck- 
mann ‘) pisze znowu w swej reiacyi o jele
nich hubach czyli truflach w Liptowie i na 
Orawach, co następuje:

„Świeże grzyby odznaczają się szczególnie 
miłym i orzeźwiającym aromatem, którym 
napełniają cały pokój. Przyprawia się je 
w ten sposób, źe owinięte w len wkłada się 
w gorący popiół i piecze. Skutkiem tego wy
pędza z nich żar nadmiar wilgoci, len zaś 
nie pozwala przypalić się. Następnie kraje 
się trufle w płatki i smaży z masłem na pa
telni, dopóki nie nabiorą barwy brunatnej;

| wówczas są zdatne do jedzenia. Wielu uwa- 
] ża te trufle za osobliwy przysmak. Mają 

one co prawda aromatyczny zapach, ale po 
wyssaniu z nich soku i masła dają zębom 
wrażenie żutej skóry. Są też bardzo trudno 

I strawne, tak że per alvum wydostają się 
| w takim stanie, w jakim doszły do żołądka”. 

Dzisiaj używają też tego gatunku trufli 
jako delikatnej przyprawy do potraw w na
stępujący sposób : Oczyszczone i na płat
ki pokrajane trufle suszy bię na słońcu lub 

; na piecu, rozciera na proszek w moździerzu,

ij Historya natury i sztuki. Wrocław, 1725.
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wkłada do szklanych słoików i zalewa war
stwą wosku lub łoju, by nie spleśniały z po
wodu wielkiej hygroskopijności. Łyżka tego 
proszku truflowego dodana do drobiu pod
czas pieczenia, daje pieczysteuiu doskonały 
smak i zapach.—Jest jeszcze inny sposób 
przyrządzania. Oczyszczone i nieco obsu- 
szone trufle dzieli się na małe kawałki i po
lewa szklanką dobrego czerwonego wina, po
zwalając im nasiąknąć płynem w ciągu 1 do 
2 godzin. Następnie smaży się wszystko 
przez kilka minut na świeżem maśle.

2. Oenea verrucosa Vitt. Znajduje się 
głównie w warstwie próchnicznej ziem wa
piennych u stóp Palenicy i na górze Dre- 
wenyik koło zamku spiskiego.

3. Hydnotrya carnea (Corda), w ziemi 
próchnicznej z liści bukowych powstałej. 
Dochodzi wielkości pięści, a główną siedzibą 
jej jest Jaworzyna w Tatrach.

4. Hydnotrya Tulasnei (Berle et Br.) roz
powszechniona bardzo w górach, szczególnie 
zaś w próchnicy z liści dębowych koło Le- 
woczy.

5. Pacliyphloeus melanoxanthus (Berk) 
tkwi w nieznacznej głębokości w sąsiedztwie 
korzeni leszczyny, dochodzi wielkości bobu; 
zapach jego przypomina jodoform

6. Tuber puberulum (Berk et Br.). Nie 
brak jej w żadnym lesie liściastym pod war
stwą próchniczną.

7. Tuber Borchii Yitt. znajduje się pod 
liśćmi bukowemi w Jaworzynie i koło Le- 
woczy.

8. Tuber excavatum Yitt., trufla nierzad
ka w lasach liściastych i śpilkowych gór le- 
woczańsko-lubowlańskich.

9. Hydnobolites cerebriformis Tul. ma 
kształt małych gałek o powierzchni głęboko 
wyżłobionej, skutkiem czego przypomina 
mózg. Tkwi w warstwie próchnicznej z roz
maitych liści powstałej w dolinach Kieżmar
ku i Lewoczy.

10 . Elaphomyces macidatus Vitt., jeleniak 
plamisty. Dotychczas znaleziono go na gó
rze Maryi pod Lewoczą wśród liści leszczy
nowych. Nie przechodzi nigdy wielkością 
ziarna grochu i jest upstrzony plamkami 
pięknej zielonej barwy.

11. Elaphomyces variegatus Yitt., jeleniak 
pstry. Jestto piękny okaz dochodzący wiel
kości orzecha włoskiego; roztarty w palcach

daje silną woń cebuli. Znajduje się u stóp 
gór okalających Kieżmark.

12. Elaphomyces cermnus (Pers.), jele
niak sarni. Grzybów tych nie brak przez 
cały rok we wszystkich lasach tatrzańskich, 
szczególnie we mchach rozkopanych przez 
sarny, które przepadają za tą odmianą. 
Wieśniacy ze Zdziaru używają tego grzyba 
w leczeniu bydła.

Wiktor Doleżan.

KRONIKA NAUKOW A.

—  Nowa kometa. Pierwsza kometa XX stu
lecia została odkryta d^23 kwietnia r. b. przez 
Haalsa w Queenstown i była odrazu widoczna 
dla oka nieuzbrojonego w Afryce i Ameryce po
łudniowej oraz Australii wskutek znacznej siły 
swego blasku. Jądro było widoczne jako gwiazda 
3-ej wielkości, warkocz zaś posiadał długość 10°, 
czyli przenosił 20-tokrotną wielkość średnicy 
księżyca. W dniu odkrjcia kometa znajdowała 
się w blizkości gwiazdy (i, w Rybach, w trzy dni 
później, czyli d. 26-go, przeszła na południe 
a Ryb dążąc ku równikowi. Współrzędne jej 
wynosiły : l h 30m i 3°27'.

Wygląd fizyczny komety posiada osobliwość 
oddawna nie spostrzeganą, mianowicie warkocz 
złożony z kilku smug świetlnych różnej długości 
oraz siły światła. Według obserwacyi J. Lunha 
w Kap (z d. 12 maja) smuga słabsza dochodziła 
25° długości, jaśniejsza zaś zaledwie 7°; między 
temi dwiema smugami widoczne były jeszcze 
dwie inne, daleko słabsze i ledwo dostrzegalne.

Dnia 24 kwietnia kometa przeszła przez punkt 
przysloneczny, gdyż d. 23 widziano ją nad ra
nem, zaś 25-go po zachodzie słońca. Obecnie 
kometa oddala się od nas, blask jej zmniejsza 
się ustawicznie.

Niezadługo na zasadzie dokonanych spostrze
żeń wyznaczona zostanie orbita komety; zdaje
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się, że bieg jej zbliżony jest do biegu komet [ 
z r. 1843 i 1882.

Fotografia zdjęta na wyspie Ś-go Maurycego, 
wskazuje obecność trzech odnóg warkocza, z kto- J  

rych najdłuższa zawiera 15°. Załączona repro- 
dukcya została dokonana według fotografii z d.
4 maja w obserwatoryum Kap zapomocą 13to- j  

calowego refraktora; ekspozycya trwała około 
15 minut.

G. T.

—  Plamy na słońcu. Na koniec r. z. i po
czątek r. b. przypadł okres najmniejszej działal
ności słońca, gdyż od listopada do maja, zatem 
w ciągu 7 miesięcy nie zauważono prawie wcale 
plam; kilka małych punkcików było widać od 3 
do 9 marca, ora^ grupę porów d. 20 marca na 
wschodnim brzegu tarczy. W ciągu doi pozo
stałych tarcza słońca była wolna od plam, tylko 
pochodnie ukazywały się w znacznej liczbie.

Obecnie przeszła już chwila tego minimum 
i począwszy od d. 20 maja ukazywać się zaczęły 
znaczne grupy plam, widzialne jednocześnie z róż
nych punktów.

G. T.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  Dnia 12 b. m. uroczyście obchodzono 
w Berlinie osiemdziesiątą rocznicę urodzin zna
komitego uczonego, antropologa i anatomo pa- 
tologa, Rudolfa Virchowa. Liczne delegacye 
towarzystw naukowych nietylko niemieckich, lecz 
i z krajów cywilizowanych reszty Europy oraz 
innych części świata składały sędziwemu jubila
towi dowody czci i adresy dziękczynne. Zebra
no poważny kapitał, który, przeznaczony na cele 
naukowe, ma, jako fundusz imienia Yirchowa, po 
wszystkie czasy przypominać jego zasługi. Przy
pominamy, że krótki życiorys Virchowa pomie
ściliśmy w nr. 22-gim roku ubiegłego przy spo
sobności mianowania go doktorem honorowym 
uniwersytetu Jagiellońskiego.

A. L.

—  Szczątki człow ieka dyluwialnego. W oko
licy Karpiny w Kroacyi dr. Grerjanowić Kramber- 
ger, prof. uniwersytetu w Zagrzebiu, odkrył obok 
kości niedźwiedzia jaskiniowego, tura i nosorożca 
włochatego liczne ślady ognia, narzędzia krze
mienne, siekierę kościaną oraz ułamki czaszki 
i szkieletu ludzkiego. Szczątki te mogły nale
żeć najwyżej do 10 osobników i nie są liczne. 
Ale ślady działalności tego człowieka są wysoce 
godne uwagi. Szczątki człowieka posiadają wy
gląd nadzwyczajny. Łuki brwiowe były nad
zwyczaj rozwinięte i wystające. Ten szczegół 
anatomiczny zbliża człowieka kopalnego z dilu- 
wium Karpiny do słynnego małpoluda (Pithecan-

thropus) znalezionego na Jawie przez p. Du
bois, z tą różnicą, że ów praczłowiek z Karpiny 
miał czoło wyniosłe. Dr. Gerjanowić w tym roz
woju łuków brwiowych upatruje zbliżenie do 
typu małpy. Wszystkie czaszki posiadają ten 
szczegół, nie można go więc uważać za objaw 
patologiczny.

W. W.

—  Nowoodkryte ślady człowieka paleolitycz
nego. W nr. 40 Wszechświata podaliśmy wia
domość o grocie człowieka paleolitycznego, któ
rej ściany były pokryte rysunkami, wyobrażają- 
cemi pomiędzy innemi zwierzętami— mamuta.

[ Obecnie ciż sami pp. Capitan i Breuil przedstawili 
Akademii Umiejętności w Paryżu wyniki swych 
poszukiwań, prowadzonych w innej znów nowo- 
odkrytej przez nich pieczarze, znajdującej się 
w odległości zaledwie dwu kilometrów od piecza
ry poprzedniej w Combarelles.

Nowa ta grota w Font-de Gaume (dep. Dordo- 
j gne), znajduje się na połowie drogi pomiędzy 
| Eyzies i Saint Cyprien, i wznosi na 20 m ponad 

poziom znajdującej się tam doliny. Długość jej 
wynosi 123,80 m; posiada ona trzy rozgałęzie
nia, długie na 15, 21 i 48 to, o formie nader 
nieprawidłowej. Szerokość tej pieczary waha się 
od 2 do 3 to, wysokość zaś—od 7 do 8 m. 
W niektórych miejscach pieczara zwęża się 
znacznie, tworząc nader ciasne przejścia.

Z badań dotychczasowych okazało się, że na 
J  ścianach tej pieczary znajdują się dość liczne 

rzeźbione w skal6 rysunki, wykonane przez czło- 
| wieka z epoki paleolitycznej. Rysunki te wyryte 

są liniami bardzo głębokiemi, a delikatnemi zara- 
i zem, i pokryte jakąś farbą czarną, lub też ochrą 
| czerwoną. Artysta przedhistoryczny oczywiście 

lubował się w dobieraniu, kombinowaniu i zmie
nianiu tych dwu barw : kontury niektórych po
staci zwierzęcych (a te tylko tu są narysowane) 
są oprowadzone tylko ową barwą czarną, inne 
zaś tylko ochrą, inne zaś są zaznaczone z począt
ku liniami czarnemi, które następnie były po raz 

! drugi oprowadzone ochrą. Niektóre z tych 
„fresków” posiadają 2Y2 m  długości i metr wy- 

' sokości, jak np. podobizna Bison europaeus ma
lowana na czerwono. Niekiedy artysta zużytko- 
wywał pewne nierówności ściany pieczary, aby 

| dokładniej uwydatnić pewne szczegóły ciała ryso
wanych zwierząt. Znaczna część tych wizerun- 

| ków jest pokryta warstwą stalagmitową.
Wszystkich figur jest 77. Z pomiędzy nich 

4 9 —bądź w całości zachowanych, bądź dających 
| się mniej lub więcej wyraźnie rozpoznać —przed- 
! stawia bizona. Zwierząt o postaci niekreślonej 

jest 11. 4 wizerunki renifera, 1 —konia, 2 — 
j  antylopy, 2— ornamentacye geometryczne, iden

tyczne co do motywów ze znanemi ornamentacya- 
mi z epoki magdaleńskiej, i wreszcie 2 zupełnie 

i wyraźne wizerunki mamuta. Ta ostatnia okolicz
ność jest niezmiernie ważną, dowodzi bowiem 
w sposób niezaprzeczony niezmiernej starożyt
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ności plemienia ludzkiego, które zostawiło po 
sobie owe rysunki. Artysta paleolityczny pozo
stawił tu podobiznę mamuta niezmiernie wierną, 
daleko dokładniej wykonaną, aniżeli znane dotąd 
rysunki mamuta na przedmiotach z kości. Fakt 
ten nietylko raz jeszcze stwierdza, że człowiek 
pierwotny żył jednocześnie z mamutem (co pewni 
uprzedzeni autorowie, w celach zupełnie nic 
z nauką nie mających wspólnego chcieli, acz na- 
próżno, podawać w wątpliwość), lecz że ów tak 
dawny człowiek z epoki magdaleńskiej bv} już 
istotą o względnie wysokiej kulturze, wśród któ
rej nawet już zaczątki potrzeb estetycznych 
powstawać mogły.

Okoliczność ta raz jeszcze stawia nam przed 
oczami konieczność przyjęcia niezmiernej staro
żytności rodu ludzkiego, starożytności mogącej 
być wymierzaną na setki tysięcy lat. Ileż bo
wiem wieków dzielić musiało paleolitycznego 
artystę z Font-de-Ganme od pierwotnego Pi- 
thecanthropus lub jakiejś innej nawpół zwierzę
cej postaci, z której „Homo sapiens” w drodze 
tysiąc-wiekowego rozwoju powstać musiał?

J  Tur.

—  Nowe wydawnictwo. Otrzymaliśmy zawia
domienie, że z początkiem roku przyszłego zacz
nie wychodzić w Warszawie tygodnik p. t. 
„Naokoło świata”. Ma to być pismo poświęcone 
„opisom ziemi, ludów, podróży, zjawisk przyro 
dy i wynalazków”. Pismo to będzie ilustrowane, 
a cena jego ma wynosić 4 rb. rocznie w Warsza
wie i 5 rb. z kosztami pocztowemi. Jako wy
dawca podpisuje się p. Orłowski, jako redak
tor— p. W. Jezierski.

Nie znamy bliżej programu zamierzonego pis
ma, lecz dochodzą nas wieści, że ma ono być 
przeznaczone dla najmłodszych i najmniej przy
gotowanych czytelników. Jeżeli taki w istocie 
jest zamiar przyszłej redakcyi, pismo może od
dać ważne przysługi czytelnictwu naszemu, przy
gotowując stopniowo do rzeczy trudniejszych 
i bardziej specyalnych. W przewidywaniu, że te 
roboty wydawnicze, które grupują się koło re
dakcyi Wszechświata, na podobnem przygotowa
niu wygrać mogą wiele, zasyłamy nowemu orga
nowi szczere życzenia powodzeń i wytrwania na 
ciernistej drodze pisma naukowego polskiego.

Red.

—  Pod kierunkiem znanego profesora lipskie
go W. Ostwalda zacznie wychodzić czasopismo 
podtytułem : „Annalen der Naturphilosophie” . 
Zadaniem tego pisma ma być rozstrzyganie py
tań ogólnych z teoryi poznania i metody nauko
wej. Prace ogłaszane mają dotyczeć wszelkich 
działów nauk przyrodniczych, od matematyki do 
psychologii, wraz z biologią, lingwistyką i histo- 
ryą, co, według słów redakcyi, najskuteczniej ma 
się przyczynić do postępu w kierunku zdobycia 
ogólnego na świat poglądu. Współpracownictwo

przyrzekli liczni wybitni badacze, pomiędzy in ■ 
nymi Mach, Biitschli, Ratzel, Volkmann i w. i., 
a pierwszy zeszyt ma się ukazać już w paździer
niku r. b.

A. L.

ROZMAITOŚCI.

—  Obyczaje morsów. W Revue Scientifiąue 
znajdujemy obserwacye p. Mullera, duńczyka, 
nad obyczajami morsów (Tricbechus rosmarus). 
Wogóle mors nigdy nie napada na człowieka, 
lecz pomieniony autor miał sposobność widzieć 
raz, jak lekko zadraśnięty harpunem mors nie
tylko rzucił się odrazu na myśliwych, lecz nawet 
gonił ich uciekających w swym kajaku.

Morsy wiodą pomiędzy sobą ustawiczne walki
0 miejsce na wybrzeżach skalistych. Wrazie, 
gdy zaczepiony mors nie z loła udetzyć intruza, 
wówczas zaczyna on bić pierwszego lepszego ze 
swych sąsiadów, i wnet wszczyna się tumult po
wszechny. Stąd dorosłe morsy są zawsze po
kryte mniej lub więcej niebezpiecznemi i wciąż 
krwawiącemi ranami. Zato zwierzęta te okazują 
wiele względów dla swych młodych: zarówno 
samce jak i samice pozwalają młodym literalnie 
przechadzać się po swych ciałach i pomagają im 
we wszelkich ćwiczeniach fizycznych, mających 
wzmocnić i rozwinąć siłę i zręczność.

J. T.

—  Wyspa Ś-ej Heleny. Smutnej pamięci wys
pa Atlantyku, do niedawna dość jeszcze pieczo
łowicie ochraniana przez władze angielskie, obec
nie znajduje się na drodze do upadku. Obfite 
niegdyś tu gaje drzewa czerwonego i hebanu — 
dziś podległy zniszczeniu. Niedawno bowiem 
zaaklimatyzowano na Ś-ej Helenie liczne stada 
kóz : zwierzęta te szybko się rozmnożyły i ob
gryzły wszystkie młode drzewka i krzewy, po 
wycięciu więc drzew starych las nowy już nie 
wyrósł. Pozatem i okręty przepływające zazwy
czaj zaopatrywały się na wyspie w drzewo, a to 
w ilości niczem niegraniczonej. Nieznaczne tylko 
ilości hebanu pozostały jeszcze na wyspie, lecz
1 to w najbardziej niedostępnych jej okolicach. 
Prowadzona systematycznie gospodarka leśna 
mogłaby jeszcze poprawić kulturę tych drzew 
drogocennych, a również i plantacyj kawy oraz 
drzewa chinowego, doskonale rosnących na Ś-ej 
Helenie. Obecnie jednak historyczna wyspa słu 
ży jedynie za miejsce niewoli dla zulusów 
i boerów, niezadowolonych z dobrodziejstw pano
wania angielskiego.

(Rev. Scient.). J. T.

—  Oczyszczanie ulic przy pomocy elektro-
motorÓW. Miasto Cleveland w stanie Ohio stało 
się pionierem nowego sposobu oczyszczania ulic. 
Po szynach toczy się wielki zbiornik, poruszany
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prze* elektromotor, skrapiając wodą całą ulicę od 
środka aż do chodników. Za tym wozem jedzie 
drugi, na którym również mieści się elektromo
tor, wprawiający w ruch system obracających 
się szczotek o długości 16 stóp. Szczotki te 
zsuwają śmieci w biegnący wzdłuż chodnika ro
wek, z którego już łatwo jp ' ^ ó .  Wskutek 
tego, że wozy służące do oc* .ia poruszane
są elektrycznością i toczą s ; zonach, cało
czynność odbywa się tak szybko, v przeciągu 
godziny można uprzątnąć ulicę na przestejj^i 
siedmiu mil angielskich.

(El. Anz.). w . W.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

—  WPanU S. M. W Wilnie. Smugi promie
niste, występujące na niebie w chwili zmierzchu, 
są pozornie tylko zbieżne; w istocie są równo
ległe, a rozchodzenie się ich wachlarzowe jest 
jedynie złudzeniem perspektywicznem. Zjawi
sko to tłumaczy się tem, że unoszące się w po

wietrzu chmury kłęhiaste i pierzaste poprzerzy- 
nane są szczelinami prostolinijnemi, a w prze
rwach świecą jaskrawo promienie słoneczne, czyli 
raczej dostrzegamy oświetlone przez słońce gór
ne warstwy atmosfery. Na podobne zjawisko po 
stn^ie słońca, przeciwległej zwrócił uwagę Heis 
(„Erscheint*% des Wasserziehens an der Sonne 
gegeniiber stehende Seite” w 6 roczniku pisma 
nWochenachrifi; fur Astronomie, Meteorologie, 
Geo :jiphien). Przydatną może dla Pana będzie 
wif ■ '^ć, że hindusi nazywają zjawisko to

Buddy”. *

—  WPanu K. L. w  Drozdowie. O pierwszem
posiedzeniu stowarzyszonych Akademij Umieję
tności, które odbyło się w Paryżu w dniach 
16— 20 kwietnia r. b. pod przewodnictwem 
p. Darboux, złożyli krótkie sprawozdania Aka
demii wiedeńskiej delegaci tejże pp. Gomperz 
i Lang. Wzmianka zaczerpnięta ze sprawozda
nia Akademii wiedeńskiej znalazła się w Natur- 
wisseńschaftliche Rundschau (nr. 32 d. 8 sierp
nia), skąd przeszła do Wszechświata.

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. 9 do 15 października 1901 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyl meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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7 r. I p. 9 w. 7 r - I p. 9 w. Najw. Najn.

9  ś . 41,3 37,6 33,7 5,° 1 0 ,2 6 ,8 1 1 ,6 4,3 84 Sr ,Sr ,SE8 2 ,2 •  cały dzień
IO c. 3 8 ,2 4 1 ,8 47,5 8,4 11,4 8 ,6 n ,5 6,4 9 0 S5,E10,NS8 4,0 ® kilkakrotnie
II p. 5 2 ,2 52,4 5 2 ,6 4,° 1 0 ,0 8 ,8 10,1 3,8 89 e 5,n e 5,n 6 ---- =  zrana
12 S. 48>7 48,0 48,7 7,2 8 ,8 9,8 9,8 7,o 94 NE7,NE7,NE5 2,8 #  kilkakr.
13 N. 48,7 49,0 49,9 10,2 12,6 i°,3 12,8 9,8 90 NE5,SE5,SE3 9,3 •  kilkakr.
14 P. 49,4 49,5 5°,9 8,2 11,0 10,1 11,9 8,2 91 SW3,W3,SW 5 2,2 •  kilkakr.
15  W. 52,3 52,8 53,i 9,° 12,0 9,7 13,2 8,5 8 9 S3,S5,SE3

~

Średnie 47,5 8,9 91 20,5

T R E Ś Ć .  Ś. p. Marceli Nencki (nekrologia). —  Skąd grozi niebezpieczeństwo zarażenia się gruźlicą? 
przez dr. W. Szumowskiego. —  Sposoby mechaniczne otrzymywania prądu. Odczyt; przez W. Hein
richa (dokończenie). —  Trufle tatrzańskie, przez W. Doleżana. —  Kronika naukowa. —  Wiadomości 

bieżące. —  Rozmaitości. —  Odpowiedzi Redakcyi. —  Buletyn meteorologiczny.

W ydawca W. WRÓBLEWSKI. Redaktor BR. ZNATOWTCZ.
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