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Prenum erować można w  R edakcyi W szechśw iata 

i w e  w szystkich  księgarniach w  kraju i zagranicą.

R edaktor W szechśw iata przyjm uje ze spraw am i redakcyjnem i codziennie od godz. 6 do 8 w iecz. w  lokalu redakcyi.

Adres R edakcyi: MARSZAŁKOWSKA Nr. 118.

O FAUNIE PRZYBRZEŻNEJ 
I PELAGIOZNEJ. *)

(Odczyt wygłoszony dnia 26 stycznia b. r. na posiedzeniu 
akad. K ó łk a  Przyrodników we Lwowie).

„Morze straszące sam ym  widokiem  sw ych  głębi, 
„B adaw czego zapału w  tobie nie w y zięb i:
„Z n ijdziesz pod zw ierciadlaną rozeznaw ać tonią 
„R oślinki hodowane A m fitryty dłonią,
„K tórych postać znikom a ja k  senne marzenia,
„I kolory zm ienniejsze od tęczy  promienia.
„Tam  je s t  gw iazda, co tylko dnom podmorskim świta, 
„I latarnia, p rzy  której dumał Stagiryta,
„I łódź, w iosłem  żyjącem  m orskie tnąca szyb y,
„I pałasze, któremi w a lczą  w ieloryby".

(MICKIEWICZ: Do doktora S iem aszki.

Badanie życia organicznego w morzu, 
przedsiębrane w  ostatnich dziesiątkach la t 
ubiegłego stulecia, przyniosło niespodzie
wane rezultaty. Odkryto wiele form 
nowych i nadzwyczajnie ciekawych, któ-

t) Ź ród ła: C. K elle r: Das Leben des Mee- 
res (Lipsk, 1895); A. O rtm an: Grundziige der 
marinen Thiergeographie (Jena, 1896); Hae- 
ckel: P lanktonstudien (Jena, 1890); K eller: 
D er Farbenschutz bei Tiefsee-Organismen; 
Schm arda: Die geographische Verbreitung der 
Thiere (W iedeń, 1853); S ee liger: Tierleben 
der Tiefsee (Lipsk, 1901); M arschall: Die 
Tiefsee u. ihr Leben (Lipsk, 1888); H a a k e : 
Die Schopfung d. Tierwelt; C. C h u n : Aus 
den Tiefen des W eltm eeres (Jena, 1900); 
B reh m : Thierleben (1876).

re rzuciły światło na liczne kwestye 
biologiczne. Bogactwo form i gatunków 
jest niezwykłe. Z wyjątkiem skrzeków 
i krocionogów mamy tu  wszystkie grupy 
państw a zwierzęcego mniej lub więcej 
obficie reprezentowane, niektóre zaś 
działy są wyłącznemi (szkarłupnie, osło- 
nice, ramienionogi) lub prawie wyłącz
nemi (gąbki, polipy, meduzy) mieszkań
cami morza.

W śród tej olbrzymiej różnorodności 
spotykamy formy często dziwacznych 
kształtów , a chociaż są one nieraz bliz- 
ko spokrewnione ze słodkowodnemi, jed
nak zazwyczaj mocno zmienione wskutek 
warunków panujących w morzach. Po
w stawaniu nowych postaci sprzyja też 
wielce łatw ość mieszania się form. Morza 
bowiem wszystkie znajdują się ze sobą 
w mniejszym lub większym związku, 
więc wędrówki mieszkańców morskich 
nie napotykają na takie przeszkody, jak 
wędrówki zw ierząt lądowych. Dopoma
ga tu  jeszcze i człowiek, łącząc rozdzie
lone przez naturę morza zapomocą swo
ich kanałów.

W szyskie też zwierzęta morskie odby
w ają wędrówki, wiele zachowuje zdol
ność tę  przez całe życie; inne przechodzą 
po czasie w  formy osiadłe, przytw ierdza
jąc  się do podłoża, albo tracą swobodę
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ruchów jako pasorzyty. Bardzo rozpo
wszechnione są w ędrów ki bierne; zw ie
rzęta nie wyposażone 'przez naturę  
w  organy ruchu m ogą w ten sposób 
osięgnąć bardzo daleki obszar rozsiedle
nia. Ju ż  wśród pierw otniaków  niektóre 
wymoczki osiadłe (z rodziny Tintinnidae) 
chętnie sadowią się na krążku meduz 
i wraz z niemi przebyw ają dalekie prze
strzenie, a długonogie skorupiaki zostają 
niekiedy do tego stopnia obrosłe form a
mi osiadłemi, że przem ieniają się niejako 
w  małe muzea zoologiczne, wśród k tó 
rych głównego kierow nika często dopa
trzeć się trudno.

Nie mam potrzeby wspominać, jak  
wielkie znaczenie m ają prądy morskie, 
które poryw ają ze sobą liczne zwierzęta, 
a dalej rozgraniczają m orza i powodują 
zwykle w ytworzenie się charakterystycz
nej fauny.

W  każdym razie ścisłych granic zwłasz
cza ze względu na formy pelagiczne 
przeprowadzić nie możemy, jeżeli zatem  
zechcemy podzielić morze na obszary 
zoogeograficzne, to  nie możemy tego 
dokonać w edług rozmieszczenia jakiegoś 
typu zwierzęcego—tak i podział byłby 
oczywiście zbyt jednostronnym  i sztucz
nym, musimy go oprzeć na  w arunkach 
zewnętrznych, które są w łaśnie tym  
kształtującym  czynnikiem. O tych  w a
runkach chcę teraz powiedzieć słów 
parę.

Dno morskie przedstaw ia bardzo różne 
konfiguracye. Gdybyśmy ja k  ongi bi
blijny Mojżesz uderzeniem  laski m ogli 
rozdzielić tonie morskie i odsłonić dno, 
ujrzelibyśmy obraz lądu s ta łe g o : góry 
i doliny, płaszczyzny i wyniosłości się
gające często aż nad powierzchnię morza 
jako małe wysepki. K rajobraz cały 
przedstaw iałby się tylko łagodniej, bo 
ciągle opadający nam uł zaokrągla ostre 
kontury. Wobec tej nierówności gruntu  
głębokość morza je s t rozm aita *).

") Największa głębia znajduje się na 
północ od wysp Karolińskich koło Guam 
i wynosi 9644 m, pospolicie znana głębia 
Japońska uważana długi czas za największą, 
wynosi tylko 8513 m.

Bardzo skomplikowane stosunki przed
staw ia tem peratura. Jako  zły przewod
nik, woda może długi czas przechowywać 
ciepło i zwolna je  zaledwie oddaje. 
Tem peratura powierzchni morza zawisła 
od położenia geograficznego i pór roku, 
podczas gdy w głębiach jes t wszędzie 
mniej więcej stałą, blizką punktu 0° C. 
Jedynie morza odcięte wysokiemi wała- 

’mi od zimnych oceanów m ają i na dnie 
tem eraturę wyższą, tak  np. morze Śród
ziemne, odcięte za pośrednictwem w yso
kiego w ału podmorskiego znajdującego 
się między G ibraltarem  a Afryką od 
prądów A tlantyku, wykazuje w  głęboko
ści od 1000—4000 m  s ta łą  tem peraturę 
13° C.

Ale w  głębiach oceanu panuje nie- 
tylko wieczna zima, ale i wieczna noc, 
albowiem woda chłonie św iatło słonecz
ne tak, że już poniżej 600 m płyty 
fotograficzne zostają nienaruszone. Ł a t
wo zrozumieć, że ta  okoliczność ma 
ogromne znaczenie dla rozwoju życia 
organicznego.

W reszcie charakterystycznym  jest che
miczny skład wody morskiej. Dotąd 
wykazano w  niej obecność 32 pierw iast
ków, z tych wielu tylko ślady. W edług 
dokonanych badań woda oceanu na 1000 
swych części zaw iera następujące ilości 
so li:

Soli kuchennej 26,86
Chlorku m agnezu 3,2
Soli gorzkiej 2,19
Gipsu 1,35
Chlorku potasu 0,58

K u brzegom w skutek dopływu rzek mo
rze stopniowo się wysładza, również 
zmniejsza się ilość soli w  wielu morzach 
odciętych od oceanów, czego wymownym 
przykładem  jes t morze Bałtyckie ze swą 
charakterystyczną ubogą fauną 1). P rze
ciwnie morze A dryatyckie i Czerwone, 
k tóre w ystaw ione są na silne parowanie 
okazują większą obecność soli -').

') R oztw ór soli w Skagerraku wynosi 
3,4% w zatoce Fińskiej tylko 0,35%.

2) Suez zawiera 7,45% soli.
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Poznawszy w ten sposób pokrótce 
stosunki panujące w  morzu zastanowimy 
się teraz nad podziałem jego pod wzglę
dem zoogeograficznym. Oczywista rzecz, 
że musi się on opierać na wszystkich 
czynnikach, jakie tu  w  grę wchodzą 
i z tego powodu podział A. Ortmana 
wydaje mi się najodpowiedniejszym i naj
bardziej do naturalnego zbliżonym.

Mając na oku faunę całej kuli ziem
skiej, wyróżnia on region czyli okolicę 
zw ierząt lądowych, których środowi
skiem jest powietrze, i przeciw staw ia mu 
zwierzęta żyjące w  wodzie. Dzieląc 
dalej podług środowiska, dojdziemy do 
określenia fauny słodkowodnej i morskiej. 
W  morzu znów odcina się silnie region, 
do którego nie dochodzi św iatło słonecz
ne, region wiecznej nocy, gdzie niema 
zupełnie ro ś lin : region głębinowy. Część 
oświetloną morza, stosownie do obecno
ści lub braku podłoża stałego, rozdzieli
my na pas przybrzeżny i okręg śród- 
morski czyli pelagiczny.

Razem  więc Ortmam rozróżnia 5 okrę
gów faunistycznych: 1) lądowy, 2) słod
kowodny, 3) przybrzeżny, 4) śródmorski 
i 5) głębinowy.

** *

Najróżnorodniejszym, najbardziej zróż
nicowanym jest okręg pośredni między 
lądem a morzem (jak się wyraził J. Wal- 
ther) okręg przybrzeżny. Określiliśmy 
go trzem a cechami charakterystycznemi, 
któremi s ą : obecność światła, stałego
podłoża i woda morska jako środowisko. 
Główną cechą fauny przybrzeżnej jest 
silny rozwój form osiadłych lub pełzają
cych, jestto  główny region robaków, 
mięczaków, mszywiołów, osłonie, ponad
to w ystępują tu  liczne gąbki, polipy 
pojedyncze i (kolonialne) zbiorowe, roz
maite skorupiaki, mątwy, ryby i pier
wotniaki. Najważniejsze znaczenie geo
logiczne m ają ławice korali z właściwym 
im światem  zwierzęcym i roślinnym, 
praktyczne znaczenie m ają nadto ostrygi, 
sercanki, omółki i perłopławy, nie wspo
minając już o rybach i rakach.

Podłoże, do którego przyw iązana jest

fauna przybrzeżna, określone jest przez 
stosunki lądu. W edług tego możemy 
rozróżnić 4 typy wybrzeżne. Przede- 
wszystkiem wyróżniamy brzeg skalisty 
złożony ze skał i  raf, które z jednej 
strony wystawione na palące promienie 
słońca rzucają"^ cień, w  którym  naw et 
w  czasie odpływu może zachować się 
wilgoć. Tu kryją się osiadłe formy, tu 
świdrują wapienie skałotocze, do tych 
skał przyczepiają się omułki, ostrygi 
i inne muszle, na nich osadzają się poli
py, mszywioły i rozmaite rośliny. Zwie
rzęta osadzone na tych skałach są oczy
wiście wystawione na silne działanie 
uderzeń fal, stąd mięczaki lubiące takie 
miejsca, np. czaszołka (Patella) m ają 
małe, lecz silne skorupy. Jeżeli jednak 
odłamy skał rozkruszą się, a fale je  oto
czą, powstanie żwir, k tóry poruszany 
falami utrudnia rozwój życia organicz
nego. Bogatszym  w  formy jest brzeg 
piaszczysty, podczas gdy błotnisty nie
stale się przedstawia.

Ponieważ pewne gatunki żyją tylko 
w pewnych głębokościach, więc stosow
nie do tego Sars wyróżnia następujące 
regiony w kierunku pionowym. Nawyż- 
szy region, region pąkli (Balanidae), 
mieści się w  obrębie górnej granicy 
przypływu. Poniżej do jakich 20 sążni 
sięga region czaszołki (Patella), jestto  
główna siedziba muszli, tu  zaczynają się 
korale, których jednak właściwe państwo 
sięga 50 sążni. Najgłębszy region lami- 
naryi, tak  nazwany od charakterystycz
nego wodorostu, ukrywa nagie ślimaki, 
rozgwiazdy, wężownice, strzykwy, omuł
ki i ostrygi. W  morzach zimnych za
czyna się poniżej już fauna głębinowa, 
w ciepłych dopiero znacznie głębiej, 
a pomiędzy jedną a drugą występuje pas 
stosunkowo ubogi w  zwierzęta.

Co do podziału poziomego to głów 
nym czynnikiem prócz rozgraniczeń kon
tynentalnych są różnice klim atu. Koło 
równika woda jest na powierzchni mniej 
więcej stale ciepła, w  miarę wzrastania 
szerokości geograficznej staje się zmien
ną, ażeby przy biegunach przejść w  stale 
zimną. Przejścia z jednej sfery w  dru
gą są oczywiście łagodne, stopniowe,
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stąd  więc i granice nie są ścisłe. Zw a
żywszy jednak, że zw ierzęta pasa po
średniego łatw iej m ogą przystosować się 
do strefy podbiegunowej (gdyż w pew 
nych porach roku w pasie pośrednim 
panuje tem peratura niska), aniżeli zw ie
rzęta  podzwrotnikowe do pośredniej, mu
simy granicę między strefą gorącą a po
średnią poprowadzić tam, gdzie zwierzę
ta  tropikalne w skutek wielkich wTahań 
tem peratury żyć już nie mogą. G ranica 
północna strefy um iarkowanej nie jes t 
tak  ścisła i nie może być uznana za 
granicę pierwszorzędnego znaczenia.

Jakże  teraz pociągnąć te  granice na 
mapie? P rzeciętna tem peratura morza 
nie zostaje w prostym  związku z szero
kością geograficzną, lecz je s t zależna 
od prądów  morskich. P rzeglądając mapę 
oceanu A tlantyckiego widzimy wzdłuż 
wschodniego wybrzeża Stanów Zjedno
czonych ciepły prąd florydzki, k tó ry  | 
blizko Nowej Funlandyi w pada pionowo 
na mroźny prąd labradorski. To ze
tknięcie się dwu różnych prądów powodu
je  gw ałtow ną zmianę tem peratury  i je s t | 
punktem  granicznym  fauny podzwrotni- j  

kowej i północnej.
Zupełnie inaczej przedstaw ia się znów 

europejskie wybrzeże oceanu A tlan
tyckiego. Przedewszystkiem  m am y tu  
głębokie wcięcie morza Śródziemnego 
o wysokiej tem peraturze, której minimum 
wynosi. 13—14" C. W ybrzeże położone 
na północ od morza Śródziemnego, t. j. 
północno zachodnie wybrzeże Europy 
je s t znacznie chłodniejsze, a cały ten  j  

obszar jest pośredni. Poniew aż nigdzie j 
nie krzyżują się prądy, przeto kw estya 
cała jes t trudną do rozw iązania i stała  
granica dotąd pociągnięta nie została. 
Podczas gdy jedni (np. Ortman) widzą 
tę  granicę na wysokości G ibraltaru, inni 
przesuwają ją  na północ, aż ku brzegom 
Islandyi i Skandynawii, zaliczając cały 
obszar Golfu jeszcze do strefy ciepłej.

W  A tlantyku południowym mamy na 
zachodzie podobne stosunki, jak  w  części 
północnej, ciepły prąd brazylijski krzy
żując się z zimnym prądem  Hoornu s ta 
nowi południow ą granicę strefy ciepłej; 
co do zachodniego wybrzeża Afryki, to

tu  płynie zimny prąd Benguela powodu
jąc  w  zagłębieniu zatoki Gwinejskiej 
osobną faunę lokalną.

Ocean Spokojny nie jest dokładnie 
zbadany pod względem stosunków kli
matycznych, zwłaszcza przy wybrzeżu 
amerykańskiem. W edług W olfa do strefy 
tropikalnej należy zaliczyć dopiero w y
brzeże Ekw adoru od miejsca, gdzie zim
ny prąd H um boldta opuszcza wybrzeże. 
N a północy, podobnie jak  w A tlantyku 
Golf, tak  tu  działa Kuro-Siwo. W  Au- 

j  stralii wybrzeża wschodnie i zachodnie 
pozostają pod wpływem prądów cie
płych, natom iast wybrzeże południowe 
jes t wystawione na działanie zimnych 
prądów od bieguna. Ostatecznie zachod
nie wybrzeże oceanu Spokojnego przed
staw ia stosunki analogiczne z wybrze
żem wschodniem Ameryki północnej. 
W zdłuż brzegów Japonii płynie ciepły 
Kuro-Siwo, który w okolicy Tokio opusz
cza wybrzeże i natrafia  na zimny prąd 
kamczacki. Tokio więc znów przedsta
wia silną granicę dwu faun. Od tego 
samego punktu Kuro-Siwo rozdziela się 
na dwie gałęzie, z których jedna zwraca 

| się na o tw arty  ocean, a druga płynie 
wzdłuż wybrzeży Japonii i odgranicza 
faunę przy brzegu lądu stałego t. zw. 
japońską, w ystaw ioną jedynie na działa
nie prądu zimnego z Kamczatki.

Ocean arktyczny przedstaw ia mniej 
więcej jednolite stosunki faunistyczne, 
bo niema tu  wielkich przerw w pobrzeżu, 
a wyłączywszy obszar Golfu będziemy 
mieli ocean o prądach wyłącznie zim
nych.

Przeciwnie pas wybrzeżny oceanu Lo
dowatego południowego jes t stosunko
wo bardzo mały, bo ograniczony do 
południowych cyplów Ameryki i A fry
ki i południowego wybrzeża Australii, 
i porozdzielany znacznemi przestworam i 
oceanów. Ciągłość fauny wybrzeżnej jest 
więc tu  silnie poprzerywana.

Poznaw szy już stosunki fizyczne oto
czenia, przyjrzyjm y się teraz, jak  się 
w  tych regionach rozwinęła fauna. Zacz-
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niemy od oceanu Lodowatego północne
go, który  ograniczony lądami półkuli 
północnej przedstaw ia kompleks w  sobie 
zamknięty. Obraz fauny jego, reprezen
towanej przez niezliczoną ilość osobni
ków, daje się wcale dokładnie przedsta
wić, bo tak  naukowe jak  i praktycznej 
natury względy spowodowały częste w y
praw y i naukowe poznanie morza ark- 
tycznego. W łaściwością jego jest brak 
zwierząt na powierzchni, fauna rozwija 
się dopiero w  głębokości jakich 6 m 
i stopniowo zwiększa się ku dołowi. 
Najwyższy stopień rozwoju gatunków 
uzyskały tu  skorupiaki, a wśród tych | 
pierwsze miejsce należy się obunogom | 
(Amphipoda) w szczególności kiełżom j  

(Gammaridae). Z tych 35 gatunków  jest 
kołobiegunowych, wybrzeża Grenlandyi 
liczą ich 75, Szpicberg 73, na północ- 
nem wybrzeżu Skandynawskiem liczą ich 
69, wzdłuż Syberyi 59 gatunków. Koło 
Danii ta  ilość spada do 22, by w  B ałty 
ku ograniczyć się do 4 ledwie gatunków 
tak, że kraje polarne można uważać za 
właściwe ich państwo. Z równonogów 
występują liczne ośliczki (Asellidae), 
chociaż nie w takiej ilości gatunków.
Z szczeponogów żyje tu  rodzaj lasonóg 
(Mysis), którego gatunek M. relicta 
osiedlił się od czasów epoki lodowej 
w jeziorach Europy północnej, świadcząc
0 dawnym związku tych jezior z morzem.

Mięczaki sięgają wcale daleko na pół
noc, podobnież rozgwiazdy. Bardzo licz
ne są mszywioły, które praw ie całe dno 
wyściełają. Charakterystyczną jest obec
ność symetrycznych strzykw  (np. Elpidia 
glacialis), które gdzieindziej tylko w głę
biach występują. Pływ ające meduzy, jak  
Codonium princeps i żebropławy, np. 
Cydippe, Beroe, sięgają aż do Szpicber- 
gu, a prądy zanoszą często te okazy aż 
do wybrzeży.

Z kręgowców ryby dosięgają wysokie
go, ale nader jednostronnego stopnia 
rozwoju. Głowacze, w ątłusze (Gadus)
1 łososie są przeważające, podczas gdy 
ryby chrząstkowe, jak  rekiny i raje, 
znacznie im ustępują, a rekin grenlandzki 
jest najważniejszym ich przedstaw i
cielem.

Nie można tu  pominąć licznych pół
nocnych ptaków  i ssawców, których 
obecność dodaje wdzięku wybrzeżom 
północnym, zwłaszcza latem. P tastw o 
samo przestrzega ściśle porządku i trzy
ma się stale pewnych miejsc wybranych. 
Keller w taki sposób opisuje krajobraz 
tam tejszy: „Tu siedzą kormorany w zwar
tym szeregu, tam gnieżdżą się gromady 
mew lub edredonów, których głównem 
pożywieniem są mięczaki morskie, alki 
i nurzyki (Uriidae) co chwila toną w  fali, 
ostrygojady skrzętnie upraw iają swój za
wód . .. W szystkie one żyją z darów 
wybrzeża; ale także orły morskie i soko
ły znajdują tu  obfite pole łowów i mącą 
wspaniały spokój towarzystwa".

Ze ssawców niedźwiedź biały na gó
rach lodowych odbywa niekied3r dalekie 
wycieczki, a w  w yławianiu fok jest 
mistrzem dla eskimosa. Rozmaite foki, 
jak  psy i koty morskie, coraz dalej 
ustępują na północ przed chciwym czło
wiekiem i wraz z morsem starają się 
ujść przed srogą gospodarką, która tyle 
gatunków w krótkim stosunkowo czasie 
usunęła z widowni świata. W ieloryby 
należą raczej do fauny pelagicznej, mi
mo to jednak trafia ją  się czasem przy 
brzegach, jak  liczny dotąd wal fiński 
(Physalus antiquorum) lub beluga (Belu- 
ga leucas).

Dość zbliżoną, chociaż może nieco 
uboższą, faunę przedstawia ocean Lodo
w aty południowy. Nie jest on jeszcze 
dokładnie zbadany, nie jest też tak  ściśle 
odgraniczony jak  północny, lecz łączy 
się z innemi oceanami. Rośliny dostar
czają dostatecznego pokarmu, przy brze
gach morszczyny tw orzą „gęste lasy", 
o których często wspominają podróżnicy, 
na pełnem morzu liczne okrzemki budują 
ze swych szkieletów potężne w arstw y 
krzemionkowe. W ystępują tu  również 
liczne strzykwy cechujące się wielką 
pieczołowitością o potomstwo, podobnie 
jak  i inne szkarłupnie; z mięczaków wy
stępują tu  czaszołki, dziurawki i omółki. 
Z ryb żyją głównie głowacze i igły 
morskie (Protocampus). Z ptaków  naj- 
charakterystyczniejszym jest bezlot ol- 

| brzymi (Aptenodytes patagonica) i złoto-
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włosy (A. chrysocome), w ystępują też 
ssawce, zwłaszcza foki, k tórych połów 
jest dla m ieszkańców Ziemi Ognistej 
równie ważny jak  dla eskimosów na 
północy.

Z regionam i tem i łączy się bezpośred
nio region oceanu A tlantyckiego. Jego  
część północną Ortm ań zalicza do okrę
gu arktycznego, a południow ą od w yso
kości G ibraltaru dzieli na dw a p a s y : 
wschodnio - amerykański i zachodnio- 
afrykański. Mojem zdaniem natu raln iej
szy jest podział A tlan tyku  na północny 
i południowy, jak  podaje Keller, z tą  
zmianą, by morze Śródziemne, chociaż 
geograficznie na północ wysunięte, przy
łączyć do okręgu południowego z pow o
du wysokiej tem peratury, jaka  w  niem 
panuje.

N a wybrzeżu amerykańskiem  zimny 
prąd labradorski posuwa faunę polarną 
aż po Now ą Funlandyą, pas przybrzeżny 
sfery um iarkowanej je s t tu  zatem  znacz
nie krótszy niż w  Europie, gdzie w raz 
z ciepłym Golfem rozszerza się fauna 
atlan tycka aż do północno-wschodnich 
wybrzeży Skandynawii. W  Europie w y
stępuje w  związku z nim  uboga fauna 
lokalna morza Bałtyckiego.

W  okręgu tym  ssawce morskie ustę
pują na drugi plan. T rafiają się jeszcze, 
ale rzadko, niekiedy jako  pozostałość 
żyją one naw et w  jeziorach śródlądo
wych, np. w  morzu Kaspijskiem . Znikają 
okryte ptastw em  góry w ybrzeży polar
nych, a za to w ystępują morskie żółwiń- 
ce, obce oceanom lodowatym.

Bogactw o ryb jes t ogromne, a naw et 
Bałtyk liczy ich do 100 gatunków . N a
czelne stanowisko zajm uje śledź, k tóry 
przy wybrzeżach europejskich zepchnął 
brzuchopłetwe w ątłusze na drugie 
miejsce. N a piaskach żyją flądry  i skar
py, mnożą się też rekiny i zaczynają 
raje  i zrosłoszczękie. Znika natom iast 
wśród kręgoustych pasorzytna ośluza 
(Myxine glutinosa), zato lancetnik szero
ko rozszerza się w  tym  okręgu.

Fauna skorupiaków silnym ulega zm ia
nom. U stępują obunogi (Amphipoda), 
ich miejsce zajm ują wielkie dziesięciono- 
g i (homary, kraby, chodaczniki). Na w y

brzeżu norweskiem żyje charakterystycz
ny rak  Nephrops norvegicus, który  nad
to występuje i w  Adryatyku, stanow iąc 
jeden z dowodów, że wybrzeże Norwegii 
i pod względem faunistycznym łączy się 
raczej z Atlantykiem  niż z morzem Lo- 
dowatem. Po stronie amerykańskiej w y
stępuje reprezentant arystokratycznych 
mieczogonów skrzypłocz polifem (Limu- 
lus polyphemus).

Stopniowo zwiększa się też fauna mię
czaków, by w morzu Śródziemnem dojść 
do 1000 gatunków. Niektóre jednak ro 
dzaje polarne (Mya) sięgają bardzo dale
ko na południe, aż po wyspy K anary j
skie. W ybrzeże zachodnie wykazuje te 
same rodzaje, a różnice są tylko gatun
kowe. Szkarłupnie trzym ają się prze
ważnie wybrzeży europejskich, strzykw y 
są liczniejsze niż w morzu Śródziemnem. 
Ilość jam ochłonów również wzrasta, ko
rale jednak, chociaż liczne, nie tw orzą 
jeszcze nigdzie raf. Koral szlachetny 
występuje w  morzu Śródziemnem na 
skałach w głębokości 80 m. Tu w y
stępują dalej liczne gąbki, zwłaszcza 
w  A dryatyku, a z ryb pławikoniki, igły 
morskie, liczne gatunki makreli; charak
terystyczne są barwne o południowym 
charakterze zrosłogardłe (Pharyngogna- 
thi); tu  na dnie ukryw ają się elektrycz
ne drętw iki w  dwu gatunkach (Torpedo 
ocellata i marmorata). Ze ssawców mor
skich żyją delfiny, których łukow ate 
grzbiety tak  często są widoczne w  zato
ce tryesteńskiej.

D alsza część A tlantyku południowego 
zaw iera już charakterystyczną faunę 
ssawców. W  ujściach rzek Afryki za
chodniej i Ameryki południowej żyją 
dwa gatunki traw ożernej rochlicy czyli 
lam antina (Manatus senegalensis, M. 
americanus), pokrewne wielorybom; bar
dziej do pelagicznej fauny należą delfi
ny i olbrotowce czyli kaszaloty. Blizko 
Indyj zachodnich w ystępują olbrzymie 
żółwie. Liczne mięczaki o charakterze 
tropikalnym , a zwłaszcza skrzydłonogi 
(Pteropoda), dalej skorupiaki dorastające 
często olbrzymich rozmiarów, ostatecznie 
meduzy, a na dnie polipy i szkarłupnie 
w abią ryby latające, należące jednak
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raczej do fauny pelagicznej. P rzy  brze
gach żyją zrosłogardłe, okonie i wspa
niałe łuskopłetwe (Sąuammipirmes). Cha
rakterystycznym  jest też potworny kusza 
m łot (Zygaena malleus). Na wybrzeżu 
brazylijskiem i około Antyli pracują ra- 
fotwórcze korale, w  s^.ozególnościfgwiazd- 
nie; w  morzu Karaibskiem  żyją liczne 
gąbki, które naw et do Europy bywają 
przywożone.

Na wschód od Afryki aż ku Australii 
rozciąga się bogaty  ocean Indyjski 
z dwiema faunami lokalnem i: morza
Czerwonego i mało zbadanej zatoki P er
skiej. Ze ssawców występuje tu  djugoń 
(Halicore cetacea) częsty w  morzu Czer- 
wonem, olbrzymie żółwie i barwne żmi
je reprezentują gady. Fauna ichtyolo- 
giczna jes t bardzo 'urozmaicona, w  ob
szarach rafowych ma przedstawicieli 
olśniewających kolorów. Kostolice (Ca- 
taphracti) reprezentowane przez strwo- 
lotkę (Dactylopterus volitans), kurka ja.- 
skółkę (Trigla hirundo), skrzydlicę (Pte- 
rois yolitans) i skorpenę (Scorpena) tra 
fiającą się i w  Adryatyku; przedstaw i
ciele okuniowatych (Percidae) ognisto 
zabarwione są bardzo liczne; w szczeli
nach raf koralowych ukryw ają się płaskie 
łuskopłetwe z rodzaju Chaetodon. W arga- 
czowate. (Labiidae)m ają ciekawego przed
stawiciela w  chytrzycy dybaczu (Epibu- 
lus insidiator) z rurkow atym  pyskiem. 
Na wschodnich brzegach żyją liczne su
my, natom iast skarłowaciałe leszcze przy
byłe z północy przez Suez trafia ją  się 
w nielicznych formach. W śród spodo- 
ustych prócz m łota zjaw ia się piła (Pri- 
stis antiąuorum) i centkowany Notidonus. 
Ze skorupiaków w ystępują liczne dzie- 
sięcionogi, koło Moluków żyje skrzypłocz j  

(Limulus moluccanus). Nadzwyczaj bo
gata  jest fauna mięczaków. Z głowo- 
nogów występuje tu  starożytny łodzik 
(Nautilus), tu  żyją obficie perłopławy, 
muszle olbrzymie i wiele innych wspa
niałych gatunków. Ze szkarłupni w y
stępują obficie jeżowce, wśród których 
Cyanosoma urens z jadow item i kolcami 
zasługuje na wzmiankę. Ocean Indyjski 
jest jednak głów ną siedzibą meduz i po
lipów, a zwłaszcza korali rafowych, na

których osiadają miękkie zielone lub 
niebieskie bezszkieletowe ukwiały, piękne 
gąścioły lub czarne oczary (Antipates). 
Obfite są też gąbki.

Z oceanem Indyjskim łączy się ocean 
Spokojny przez archipelag Sundzki. 
W faunie, zwłaszcza pelagicznej, za
sadniczych różnic niema, tak, że uw a
ża się oba oceany za jeden wielki re
gion.

W  części południowej oceanu Spokoj
nego znikają zupełnie syreny, ukazują 
się natom iast zwłaszcza na granicy oc. 
Lodowatego foki, a mianowicie uchatka 
w licznych, jak  w ykazał Philippi, ga
tunkach. Zmniejsza się ilość żółwi 
i wężów, ryby są bardzo liczne i przy
pominają ocean Indyjski, zwłaszcza licz
ne są rekiny, a osobliwością jest liścio- 
konik (Phyllopterix). Mięczaki mniej 
więcej te  same co w oc. Indyjsk im : 
łodzik, stożek, trąboróg, porcelanka i w. 
in. są wspólne obu oceanom. Specyalną 
cechą są jadalne strzykwy stanowiące 
ważny przedmiot handlu w Chinach. 
Najpiękniejszą jednak część stanowią 
korale i hydropolipy budujące rafy.

W  części północnej oceanu Spokojnego 
wytworzeniu licznych form stoi na prze
szkodzie brak większych zatok. W  stro
nie azyatyckiej zimny prąd z morza 
Beringa rozszerza faunę polarną daleko 
na południe, wybrzeże kalifornijskie 
ogrzewa wprawdzie Kuro-Siwo, ale w zi
mie wieją tu  w iatry południowo-wschod
nie, w  lecie północno-zachodnie, które 
nie sprzyjają licznemu osiedleniu się 
zwierząt.

Wśród ssawców naczelne miejsce zaj
mowała ongi krowa morska (Rliytina 
Stelleri), obecnie zupełnie wytępiona tak, 
że naw et całkowitego szkieletu dostać 
niepodobna. Liczne są foki, uchatki, 
psy i koty morskie. W łaściwą temu 
obszarowi jest wydra morska (Enhydris 
marina). W ęże morskie i żółwie sięgają 
aż do wód Japonii; daleko rozprzestrze
niają się też ryby południowe, a rodzaje 
Mullus, Zeus i Centriscus przypominają 
okazy śródziemnomorskie. Z mięczaków 
żyją na brzegach Kalifornii czaszołka, 
dziurawka i łąkotka (Chiton). Fauna
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szkarłupni jest bardzo uboga, z jam o
chłonów w ystępują stułbiopław y (Hydroi- 
dea) i piórówki (Pennatula).

(DN)

L . Bykowski.

W ALTER N ERN ST.

METODY I TEORYE ELEKTRYCZNE 
W CHEMII.

(D okończenie).

m.
Oprócz pierw iastków  znanych będzie

my mieli dwa n o w e : elektron dodatni
i elektron odjemny.

E lektrony owe są jednow artościowe, 
inaczej m ówiąc w artość pierw iastku jed- 
nowartościowego nasyca się jednym  
elektronem. Ciężar atom owy tego elek
tronu  może być pom inięty w porów na
niu z innemi wielkościami chemicznemi 
tego rzędu. B adania dokonane w zu
pełnie innej dziedzinie, m ianowicie p ro 
mieni katodalnych, przez dr. K aufm anna 
pozwoliły oznaczył ciężar atom owy elek
tronu odjemnego, jako  rów ny V2 000 cię
żaru atom owego wodoru. W  rzeczyw i
stości zaś do pewnego stopnia podlega 
sprawdzeniu, czy mamy tu rzeczywiście 
do czynienia z m asą istotną. W każdym  
razie wielkość ta  w  pracach chemicznych 
może być pomijana, ponieważ leży w g ra 
nicach nieuniknionych błędów doświad
czenia, których nie możemy się pozbyć 
naw et w  analizach jaknajdokładniej do
konywanych. Co do elektronu dodatnie
go nie wiemy, czy jego ciężar atom owy 
nie jest tak i sam; bardzo być może, a l
bowiem zjaw iska dotyczące promieni ka
todalnych nic nam w  tej mierze jeszcze 
nie wyjaśniły. Jedna okoliczność wyod
rębnia zupełnie te  dwa pierw iastk i wśród 
innych, a mianowicie to, że posiadają 
siły zupełnie odrębne i zupełnie inne 
aniżeli newtonowska siła ciążenia. Z ja

wiska dotyczące tych sił stanow ią część 
fizyczną badania elektryczności, które 
od czasów Coulomba i Amperea zajmuje 
się prawami, rządzącemi tem i siłami. 
Już  w  pierwszej części obecnego a rty 
kułu mówiłem o tych stronach sprawy, 
k tóre są ważne dla chemii, a mianowi
cie o przewodnictwie elektrolitycznem, 

• rozpraszaniu elektrolitycznem, w yw oła
niu prądu elektrycznego, i stwierdziłem, 
że zjaw iska te dają się bardzo łatw o 
wytłum aczyć z punktu widzenia zasad
niczych praw  elektryczności.

Jeżeliby ktokolwiek zapytał dlaczego 
dwa te  pierwiastki zajm ują stanowisko 
zupełnie odrębne w porównaniu z inne
mi, nie możnaby zapraw dę na to  odpo
wiedzieć nic pewnego. Ale z równem 
prawem  można zapytać dlaczego chlor 
jest chlorem, a sód ma własności sodu? 
Każde ciało ma sobie właściwe cechy, 
które należy przyjmować za takie, jakie 
są. W  każdym razie rzec można, że za
chowanie się elektronu dodatniego i od
jem nego przypomina poniekąd, choć mo
że bardzo słabo, dwa ciała optycznie 
izomeryczne.

Zaznaczyliśmy, że jony  są jakgdyby 
związkam i nasyconemi pierwiastków lub 
rodników z elektronami. W eźmy chlo
rek so d u : zastąpm y sód elektronem od-
jemnym, a otrzym am y jon  chloru nała
dowany odjemnie; jeżeli zastąpim y chlor 
elektronem  dodatnim, otrzymamy jon so
du naładow any dodatnio. A więc zja
wiska, gdzie wchodzą jony, można roz
patryw ać jako reakcye zastąpienia, jeżeli 
zwrócimy się do atom istycznego pojmo
w ania elektryczności. Jednocześnie w i
dzimy olbrzymią różnicę między chlorem 
a jonem  chloru, między sodem a jonem 

; sodu. O ile chlor i sód w  stanie wol
nym zachowują się z punktu widzenia 
fizycznego zupełnie inaczej aniżeli chlo
rek sodu, o tyle inaczej zachowują się 
też jako związki z elektronami. Ze jony 
zachow ują się jako związki nasycone 
łatw o uwidocznić w  tak i sposób : W ia
domo, że istnieją związki cząsteczkowe; 
tak  np. chlorek platynow y łączy się 
z sześciu cząsteczkami amoniaku. Owóż 
amoniak w tym związku daje się zastą
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pić jonami, jak  tego dowiódł W erner 
w swoich badaniach.

W idzimy tedy, że jony z powodu zdol
ności w stępowania do związków czą
steczkowych mogą być porównane ze 
związkami nasyconemi. Obecnie zacho
dzi pytanie, czy w  chlorku sodu zamiast 
obudwu atomów, t. j. chloru i sodu, 
można podstawić elektrony dodatni i od- 
jemny. Mielibyśmy wtenczas cząsteczkę, 
związek dwu elektronów, k tóra byłaby 
obojętną z punktu widzenia elektryczne
go i niew ażką lub przynajmniej p ra
wie nieważką. Dotychczas nic jeszcze 
nie wiemy o takiej cząsteczce i o zna
czeniu, jakie m ogłaby mieć w reakcyach 
chemicznych. Jeżeli takie związki istnie
ją  i znajdzie się odpowiedni odczynnik 
do izolowania ich, mamy do odkrycia 
nową dziedzinę zjawisk. Zdaje mi się, 
że można przypuszczać, że cząsteczka 
tego rodzaju ma pewne znaczenie w  bu
dowie eteru, tego czynnika dotychczas 
zupełnie hypotetycznego.

IV.

Teraz możemy wskazać, jakie stosunki 
zachodzą między teoryą dualistyczną 
a unitarną. Rozm aite pierw iastki lub 
rodniki posiadają rozm aity stopień powi
now actw a chemicznego względem jed
nego lub drugiego elektronu; jedne 
posiadają powinowactwo względem do
datniego i tw orzą grupę dodatnią, inne, 
dążące do połączenia z odjemnym, tw o
rzą grupę odjemną. Ale ponad to  pier
w iastki posiadają pewne powinowactwo 
chemiczne, nie mające charakteru biegu
nowego. Tak, dwa atom y tego samego 
pierwiastku m ogą tw orzyć związek trw a
ły, naw et gdy elektrony nie wchodzą 
w grę. Ze przypomnę tylko o energii, 
z jak ą  łączą się dwa atom y wodoru lub 
dwa atomy azotu. Je s t wiele związków, 
składających się z dwu metaloidów, jak  
chlorek jodu, siarczek fosforu. Tak sa
mo m etale m ogą dawać liczne związki, 
w których elektrony nie biorą udziału. 
W ęgiel zwłaszcza, który stanow i linią 
graniczną pomiędzy pierwiastkam i do-

[ datniemi a odjemnemi, może łączyć się 
z obudwiema kategoryam i pierwiastków 

I bez udziału elektronów. Stąd staje się 
oczywistą możność istnienia teoryi praw 
dziwie unitarnej dla związków węgla. 
Ilekroć łączą się pierwiastki dodatni 
i odjemny, zawsze w ytw arza się zdolność 
rozpadania się związku na jony; inaczej 
mówiąc w  tym samym czasie, kiedy za
chodzi i’eakcya, następuje łączenie się 
lub rozkład pewnej liczby tych elektrycz
nie obojętnych cząsteczek, o których 
była mowa.

Rzecz godna uwagi, że w reakcyach,
J  gdzie biorą udział elektrony, przemiany 

są daleko znaczniejsze. Związek składa
jący się z dwu m etali ma w ygląd m eta
liczny, związek dwu niemetali ma cechy 
pierwiastków składowych. Ale metal 
reagujący z niemetalem prowadzi do 
czegoś zupełnie odrębnego i nowego. 
Chlorek sodu niesłychanie różni się od 
pierwiastków, z których się składa; 
związki takie tworzą się wobec wielkie
go napięcia sił chemicznych.

Naturalnie niema nic niemożliwego, że 
w głębi przemian nie biegunowych 
tkw ią także siły elektryczne i można 
żywić nadzieję, że przyciąganie new to
nowskie, podobnie jak  zjawiska optyczne, 
zostanie sprowadzone do zjawisk elek
trycznych. Ale to—zadanie przyszłości. 
Obecnie należy starannie oddzielać siły 
natury biegunowej od sił unitarnych.

To, co powiedziano wyżej, dowodzi 
nam zdolności pierw iastku lub rodnika 
do reagow ania z jednym  z elektronów, 
gdy drugi może w tym czasie nie łączyć 
się z innym pierwiastkiem. Jeżeli tak  
jest w rzeczywistości, to przez analogią 
ze zjawiskami chemicznemi elektron 
będzie istnieć dotąd w stanie wolnym, 
aż dopóki obecność jego nie spowoduje 
pewnego oznaczonego napięcia dysocya- 
cyjnego. Zdaje się, że zawdzięczając 
promieniom Becąuerela zdołano izolować 
niektóre z tych czynników. Ale ponie
waż dotychczas izolowano tylko elektro
ny odjemne, stąd wniosek, że elektrony 
dodatnie są silniej połączone z pier
wiastkam i metalicznemi, aniżeli odjemne 
z niemetalami.
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V.

Chcąc zastosować najw ażniejsze m eto
dy elektryczne do dociekań chemicznych, 
nie mogliśmy pominąć milczeniem n a 
tu ry  sił chemicznych i kw estyi niezależ
nego istnienia elektryczności, tak  że 
doświadczenie bezpośrednie straciliśm y 
niem al zupełnie z oczu. D la elektrycz
ności mamy dawniejsze dane doświad
czalne i metody, k tóre stąd  w ypływ ają. 
Dopóty będziemy rozkładali w  dalszym 
ciągu prądem elektrycznym  związki che
miczne i mierzyli przew odnictw o roz
tworów, dopóki będzie to  nam służyło 
za narzędzie do poszukiwań. Teorye 
chemiczne i fizyczne pow stają i mijają, 
choć nie są one tak  znowu znikome jak  
niegdyś mniemano.

Nec perit in toto quidquam, miki credite,
mundo,

Sed variat, faciemąue novat.

To zdanie poety rzymskiego, k tóre za
równo stosuje się do współczesnych za
patryw ań uczonych na budowę m ateryi, 
stosuje się prawdopodobnie i do hypotez | 
i teoryj naukowych, k tóre nam  dały 
możność poznania ty lu  zjaw isk św iata 
zewnętrznego. Żyw otność tych  teoryj 
jest, zdaje się, również trw ała . Tak np. 
ja  myślę, że teorya o m ateryalnej istocie 
elektryczności, już porzucona i w zgar
dzona, nie może jednak zginąć zupełnie, 
jeżeli powróci na widownię w  nieco 
zmienionej postaci.

Zaiste jesteśm y dalecy od wierzenia, 
że idea H elm holtza o atomowej istocie 
elektryczności jes t starą, zużytą form uł
ką naukową. Chciałem właśnie przedsta
wić tę  teoryą Wraz z konsekwencyami, 
które z niej w ypływ ają, i być może roz
szerzyłem ją  nieco w  niektórych punk
tach. Chodzi o dostarczenie młodzieży 
uczonej chleba powszedniego, t. j. no
wych zagadnień i bodźca do nowych 
poszukiwań.

Tłum. Ad. Gzarfkowski.

HERBATA PARAGWAJSKA.

Ludność Ameryki południowej oddaw- 
na używ a herbaty z liści pewnej rośliny 
miejscowej. N apoju tego, k tóry  słynie 
ze swoich licznych przymiotów, używa 

.tam  codziennie 20 milionów ludzi. R o
ślina ta  należy do rodziny Aeąuifolia- 
ceae; jestto  Ilex, z liścia podobny nieco 
do dębu kamiennego (Quercus Ilex) L i
ście różnych gatunków  Ilex  używane są 
jako  herbata, ale najlepszą jest ona z ga
tunku Ilex  paraguayensis St. Hil. F i
scher Treuenfeld, konsul w Paraguaju , 
w ydał w  W iedniu (w Deutsche R und
schau fur Geographie und Statistik, lu
ty, 1901) obszerną rozprawę o herbacie 
paragw ajskiej, z której czerpiemy na
stępne szczegóły.

H erbata  paragw ajska była od wieków 
w użyciu, o czem świadczy fakt, że 
w przedhistorycznych grobach peruw iań
skich w Ancon pod Limą, prócz broni, 
narzędzi i ozdób znajdowano przy mu
miach także liście herbaty paragw ajskiej. 
W  czasie podbicia Ameryki południowej 
przez hiszpanów w  r. 1591, była ona 
bardzo ceniona przez indyan z pokole
nia Guarami. W  starej misyi o. o. je 
zuitów  w  Paraguaju  herbata paragw aj
ska była napojem codziennie używanym, 
a zwano ją  „herbatą m isyjną11. Misya 
ta  upraw iała Ilex paraguayensis na w iel
ką skalę, ale to  trw ało póki tam  byli 
jezuici. Dopiero w nowszych czasach 
wrócono do tej uprawy. W ielką w  niej 
trudnością jest twardość nasion. P rzy
puszczano nawet, że nasiona w tedy kieł
kują, gdy pi’zejdą przez żołądek niektó
rych ptaków, a mianowicie bażanta pa
ragw ajskiego. Drogemuller radzi nasio
na przez 3 minuty moczyć w silnym 
kwasie solnym; K arol Jiirgens z Santa 
Cruz w  ten  sposób doprowadził do kieł
kow ania nasiona po i y 2—2 miesiącach.

Indyanie z plemienia Guarami nazywali 
Ilex paraguayensis „Caa“, t. j. traw a, 
albo „Caa-guazu“ =  wielka traw a, a hisz- 
panie przetłum aczyli „Caa“ na „Yerba“ 
=  traw a; naczynie specyalne, z którego
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piją tę  herbatę, nazyw a się „M ate“, dla
tego też hiszpanie tę  herbatę nazywają 
„Yerba-M ate“, a portugalczycy „Hęrya 
M ate“, niemcy w prost „M ate“. Lasy, 
w których rośnie ów Ilex, nazyw ają się 
„Yerbales".

Najwięcej drzew tych rośnie w  okoli
cach górnego biegu Parany. W  P a ra 
guaju lasy te  zajm ują 1 464 120 hekta
rów, nie licząc tych, które się znajdują 
w Brazylii i  A rgentynie. Należały one 
za dyktatury  Tanciasa i rządów dwu 
Lopezów do państw a, którego główny 
dochód stanow iły—sprzedaż „Yerba-Ma- 
te “ była monopolem rządowym. Po w oj
nie (1864—1869) państwo zaczęło te  lasy 
przedawać i wydzierżawiać.

Podajem y tu  kilka liczb ze statystyki 
zbiorów „Yerba" w  Ameryce południo
wej :

W  r. 1726 zebrano 625 000 leg 
„ 1780 „ 2 500 000 „
„ 1855 „ 7 500 000 „
„ 1897 „ 60 000 000 „

W  r. 1899 zbiór doszedł do poważnej 
liczby 100 000 000 leg. Eksport z dwu la t 
(oprócz tranzytu) był następu jący :

W  r. 1895 — 6 785 081 kg 
„ 1886 — 5 141 423 „

Obecnie w  P aragua ju  przerabiają oko
ło 20 000 000 lig liści na herbatę co rok 
i około połowy tej produkcyi idzie na 
wywóz.

Liście z Ilex paraguayensis suszą dla 
nadania im arom atu. P o  zebraniu z drze
wa drobnych gałązek (aż do grubości 
małego palca) z liśćmi w ystaw iają je 
w  specyalnie urządzonych suszarniach 
na działanie ognia póki nie zwiędną; 
potem związują gałęzie w  pęki, układa
ją  na rusztow aniu i nad wolnym ogniem 
dosuszają. Tak wysuszony produkt zo
staw ia się w  spokoju na czas krótki, aż 
póki nie spotnieje; potem raz jeszcze nad 
ogniem suszą, póki gałązki nie staną się 
zupełnie kruche. W  nowszych czasach 
zaczęto suszyć „Y erba“ w  naczyniach, 
przez co się otrzymuje lepszy produkt 
Po takiem  wysuszeniu rozdrabniają liście j  

zapomocą maczug drewnianych lub mie- ,

lą  na osobnych młynach („Yerba Moli- 
d a“), potem pakują w  worki, skóry, lub 
skrzynki z drzewa cedrowego.

Dla przyrządzenia napoju zalewają 
„Yerba M ate“ w rącą wodą; za trzeciem 
zalaniem herbata [będzie lepsza niż za 
pierwszem i drugiem. Na 1 leg można 
nalać 100 litrów  wody, a więc 5 razy 
tyle co na kawę.

Główną częścią składową „Yerba-Ma- 
te “ jest kofeina czyli teina, wraz z kw a
sem kofeinowym; olejek lotny daje aro
mat. Arom at herbaty paragw ajskiej jest 
daleko słabszy niż lepszych gatunków  
herbaty chińskiej; picie nadmierne tej 
ostatniej jest szkodliwe z powodu, że za
wiera ona olejki eteryczne, paragw ajska 
zaś nie jest wcale szkodliwą; przeciwnie, 
dobrze działa na zdrowie, przyczem jest 
tańsza niż kaw a i herbata chińska; w y
bornie gasi pragnienie, gdy ono pocho
dzi ze zmęczenia ciała. Ludzie pijący 
„M ate“ przy pracy umysłowej lub cie
lesnej potrzebują mniej pokarmów azo
towych. Jestto  jedyny napój, k tóry  oży
wia nerwy, ale ich nie podnieca, naw et 
użyty w  większej ilości, i nie sprow a
dza bezsenności, bicia serca i t. p. obja
wów. Byłoby więc bardzo do życzenia, 
żeby „Yerba M ate“ dostała się w  więk
szych ilościach na rynki europejskie.

W tedy możnaby próbować tym  pro
duktem zastąpić kawę i herbatę w  szpi
talach, w zakładach dla chorych na ner
w y i t. d. W  chwili obecnej „Yerba- 
M ate“ jes t już dość znana w Europie pod 
nazwą herbaty paragwajskiej.

M. T.

AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI 
W KRAKOWIE.

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY.

Posiedzenie z d. 14 lewietnia 1902 r.

Przewodniczący dyrektor F. Kreutz.

P o s i e d z e n i e  n a u k o w e .

I. Czł. W ład. Natanson preferuje o pracy 
p. Konst. Zakrzewskiego p. t . : „O oscyla- 
cyi krążka w  płynie lepkim '4.
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Autor zadaje pytanie, jaki wpływ na oscy- 
lacyą krążka wywiera czas zluźniania płynu 
i dochodzi do wniosku, źe dekrement loga
rytmiczny amplitud zależy od tej stałej; wpływ 
ten jest mały, jeżeli czas zluźniania jest l 
krótki.

II. Czł. L. Marchlewski przedstawia swoję 
pracę: „Porównanie filoporfiryny z mezopor- 
firyną“.

W pracy niniejszej autor spisuje rezultat 
studyów porównawczych nad filo- i mezopor- 
firyną. Opisano widma w rozpuszczalnikach 
obojętnych i kwaśnych, zarówno w mniej 
łamliwej części widma jak też w ultrafiolecie. 
Widma te różnią się nadzwyczaj mało. W cią
głej ultrafioletowej otrzymano dwie smugi, 
jednę poza linią k(3, drugą poza linią talową. 
Zachowanie się mezoporfiryny względem bro
mu jest zupełnie analogiczne z zachowaniem 
się filoporfmy względem tego odczynnika. 
Mezoporfiryna daje ciało, charakteryzujące 
się przez dwie smugi w części widma, różni 
się więc pod tym względem w tym samym 
stopniu od hematoporfiryny jak filoporfiryna. 
Wreszcie opisano też zachowanie się hemato
porfiryny w roztworach kwaśnych i wykaza
no, źe roztwory równocząsteczkowe posiadają 
zupełnie identyczne widma, co dowodzi elek
trolitycznej dysocyacyi utworzonych soli.

III. Czł. L. Marchlewski wniósł swą pracę: 
„Działanie izatyny na wyciągi urzetu (Isatis 
tinctoria)“.

Autor udowadnia, źe izatyna daje z wycią
giem wodnym świeżych liści urzetu indyrubi- 
nę co potwierdza i dopełnia tem samem spo
strzeżenia Beijerincka. Działając izatyną na 
wyciągi suszonych liści urzetu otrzymuje się 
zupełnie inne ciało, nazwane przez autora iza- 
tocyaniną, mające dużo podobieństwa z barw
nikami otrzymanemi przez działanie pyrolu 
na izatynę i bezwodnik kwasu octowego na 
produkt kondensacyi piperydyny z izatyną. 
Autor jest zdania, źe eksperyment Beijerin
cka nie wystarcza do uzasadnienia mniemania, 
źe urzet zawiera wolny indoksyl, przyznaje 
jednak, że badacz holenderski zdołał udowod
nić, iż roślina ta zawiera inne ciało, dające 
w następstwie indygotynę, niż Indigofera 
i Polygonum tinctorium, aczkolwiek we 
wszystkich tych przypadkach bezpośrednim | 
poprzednikiem indygotyny jest indoksyl. Iza- | 
tocyaninę scharakteryzowano zapomocą me
tod chemicznych i fizycznych.

IV. Czł. L. Marchlewski przedstawia pra- ! 
cę wykonaną wspólnie z p. L. Bierem p. t . : 
„Absorpcya promieni ultrafioletowych przez j  

barwniki żółci i proteinochrom".
Autorowie dochodzą do rezultatu, że barw

niki wspomniane zachowują się względem 
promieni ultrafioletowych nadspodziewanie 
zupełnie inaczej niż chlorofil i barwnik krwi 
lub ich pochodne i twierdzą skutkiem tego, | 
że pomimo że wszystkie te ciała pochodzą 
od wspólnego rdzenia, hemopyrrolu, różnić ; 
się one muszą znacznie pod względem kon
stytucyjnym. Chlorofil i barwnik krwi stoją

znacznie bliżej siebie aniżeli ostatnio wspom
niane ciało do bilirubiny, bilirodyny lub 
urobiliny.

V. Czł. L. Marchlewski przedstawia pracę 
wykonaną z p. A. Korczyńskim p. t. „Stu- 
dyum nad izatyną*1.

Praca niniejsza jest ciągiem dalszym stu
dyów nad tautomeryą izatyny, wykonanych 
przez' jednego z autorów z kilkoma współ
pracownikami. Tym razem badano zachowa- 

- nie się izatyny i acetyloizatyny względem 
chloro fenilendwuaminu, bromoizatyny wzglę
dem o-fenylenodwuaminu i o-toluilenodwuami- 
nu. Następnie opisano syntezę chlorokuma- 
rofenazyny i syntezę dwu nowych pochod
nych pseudoindofenazyny. W trzeciej czę
ści rozprawy opisano rezultat badań nad 
konstytucyą soli srebrowej izatynooksymu, 
mianowicie, że srebro w tym razie znajduje 
się w połączeniu z tlenem grupy oksimido- 
wej i że etery otrzymane za pośrednictwem 
tej soli są eterami tlenowemi. W ostatniej 
części rozprawy opisano wynik badań widm 
absorpcyjnych izatyny i niektórych jej po
chodnych z szczególnem uwzględnieniem ab- 
sorpcyi promieni ultrafioletowych.

VI. Czł. Cybulski referuje o pracy p. M. 
Seńkowskiego „O metodzie oznaczania kwa
sów żółciowych11.

Autor podaje sposób oznaczania kwasów 
żółciowych wydzielanych z kałem, polegający 
na oznaczaniu średniej wielkości cząsteczko
wej kwasów tłuszczowych w kale się znajdu
jących. Wielkość cząsteczkowa najczęstszych 
kwasów tłuszczowych wynosi 256 (kwas pal
mitynowy) do 284 (stearynowy), wielkość zaś 
cząsteczkowa kwasu cholowego wynosi 408. 
Wielkość cząsteczkową kwasów tłuszczowych 
z kału łatwo oznaczyć przez zmianowanie 
odważonej ilości, przyjąwszy zaś ze względu 
na zanieczyszczenia wartości graniczne 290 
i 400 możemy zapomocą równania o dwu 
niewiadomych obliczyć ilość właściwych kwa
sów tłuszczowych i kwasów żółciowych. 
Z kwasów żółciowych kwas cholowy znajdu
je się w normalnym kale w ilości bardzo 
małej, przeważna jego część ulega wskutek 
gnicia redukcyi na kwas dezoksycholowy, któ
ry autorowi udało się z kału uzyskać w nie
co większych ilościach. Ilość kwasów żółcio
wych wydzielona z kałem przez zdrowego 
człowieka wynosiła średnio 1,765 g dziennie, 
w kale acholicznym ilość ta spadała do zera. 
Opisana przez autora metoda, nietrudna w wy
konaniu, może być zastosowana w badaniach 
klinicznych tam, gdzie chodzi o oznaczenie 
sprawności wątroby w chorobach tego na
rządu.

VII. Sekretarz przedstawia pracę członka 
S. Niementowskiego p. t. „Amidynowe po
chodne bezwodnika antranilowego“.

Autor traktuje o szeregu pewnych wytwo
rów kondensacyi między kwasem antranilo- 
lowym a fenyloctanem etylowym lub malo- 
nianem etylowym, które mogą być uważane 
za amidynowe pochodne dotąd w stanie wol-
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nym nieznanego, wewnętrznego bezwodnika 
kwasu antranilowego, budowy

/ \ / N H

\ A c o

podstawionego w miejscu atom u wodoru gru
py imidowej. Powyższym schematem przed
stawiano doniedawna pierw otnie przez Fried- 
landara i H enriąuesa w ykryty antranil; do-

Eiero najnowsze badania, szczególniej Bram- 
ergera i Bem utha uczyniły bardziej praw 

dopodobnym wzór budowy antranilu :

/ \ /  N \
I ! I o

a wobec tego tylko pochodnym, otrzymanym 
obecnie przez autora jak  i kilku analogicz
nym związkom opisanym dawniej przez te 
goż wspólnie z M. Kowalskim, można przy
pisać stanowczo s truk tu rę  pochodnych we
wnętrznego bezwodnika kwasu antranilo
wego.

W  obecnej pracy znajdujemy opis bezwod
nika fenyloetenylodwuantranilowego, topnieją
cego w 283°, Cj,H16N20 3, otrzymanego z kw a
su antranilowego i fenyloctanu etylowego, 
jakoteż jego produktu  hydrolizy, t. j. kw a
su fenyletenyldwuantranilowego, topniejącego 
z wyszumieniem w 190’, C ,,H J8N>04, i p ro
duktu  usunięcia jednej cząsteczki bezwodnika 
węglowego, czyli wyrzucenia grupy karbo
ksylowej, a więc bezwodnika fenyletenyloani- 
loantranilowego p .t. 229«, C„HJ6N ;0. Następnie 
scharakteryzowano jeszcze dwa produkty na
tu ry  bezwodnikowej wraz z odpowiedniemi 
ich pochodnemi hydrolitycznemi, pochodzące 
od kwasu antranilowego i malonianu etylo
wego, mianowicie w 302° z wyszumieniem 
topniejący bezwodnik metenylodwuantranilo- 
octowy C17H,2N'._,0;, i bezwodnik metylenodwu- 
metenylodwuantranilowy C:uH3C1NjO,;, topniejący 
z wyszumieniem około 275 , jakoteż oba kwa
sy, metenylo dwuantranilocto wy CirHi4N20 6 (top
niejący w 190° z wyszumieniem) i metyleno- 
dwu-metenylodwuantranilowy C.uHMN40» (top • 
niejący z wyszumieniem w 263 do 265c).

P o s i e d z e n i e  a d m i n i s t r a c y j n e .

Na posiedzeniu administracyjnem przyjęto 
prace przedstawione do wydawnictw w y
działu.

N astępnie sekretarz zawiadomił wydział, źe 
Komisya antropologiczna odbyła posiedzenie 
20 marca, a fizyograficzna 5 kwietnia W y
dział zatwierdził wybory Komisyi fizyogra- 
ficznej na jej współpracowników, a mianowi
cie pp. W ojciecha Mączyńskiego i Ludwika 
H ild ta z W arszawy oraz pp. Stanisława Cheł- 
chowskiego i Kazimierza Rogóyskiego z Choj
nowa.

Sekretarz wydziału J. Rostafiński.

SPRAWOZDANIE.

— S. Boufałł. 0  powietrzu. N apisa ł... Na
kładem M. A rcta. W arszawa, 1902.

Niewielka ta  lecz treściwie napisana ksią
żeczka, należąca do seryi „Książek dla wszyst
kich", zawiera systematycznie zebrane i dość 
równo podzielone na trzynaście rozdziałów 
wiadomości ważniejsze o powietrzu w przy
stępnym i umiejętnie podanym wykładzie, 
i sprawia bardzo dodatnie wrażenie. Sądzę, 
źe nietylko nieobeznanyjz tą  dziedziną czytel
nik wyniesie wiele pożytku z przeczytania 
tak  udatnie skreślonej książeczki, ale i nieco 
już obeznani z tym działem wiedzy znajdą 
umiejętnie dokonany zbiór ważniejszych w ia
domości z dobrem zaakcentowaniem rzeczy 
pewniejszych w porównaniu z hypotezami.

— S. BoufaM. Woda pod względem fizycznym 
i chemicznym. N apisał... Nakładem M. Arcta. 
W arszawa, 1902.

Książeczka ta, należąca do tej samej seryi 
„Książek dla wszystkich'1, jest również przy
kładem niemal oszczędnego spożytkowania 
niewielu stronic dla treściwego a przystępne
go wykładu wszystkich ważniejszych cech 
wody, jak  znaczenia jej jako ciała wzorco
wego, zachowania się względem ciepła we 
wszystkich trzech stanach, składu i własno
ści chemicznych i wreszcie własności jej 
i rozpowszechnienia w przyrodzie. Niektóre 
fakty, jak  np. natura kwiatów lodowych, są 
wytłumaczone trochę mylnie i gwiazdka czte- 
roosiowa niesłusznie wśród postaci zrostków 
krystalicznych „śniegu" je s t podana, ale to 
są pomniejsze usterki, k tóre wartości ogólnej 
książeczki nie obniżają wcale.

Pragnęlibyśmy bardzo, żeby obie powyższe 
książeczki jaknajprędzej rozeszły się wśród 
czytelników. Opracowując wydanie drugie, 
miałby wtedy Sz. A utor możność usunięcia 
paru drobnych niedokładności w podanych 
wiadomościach chemicznych oraz wprowadze
nia słownictwa chemicznego polskiego w je 
go obecnej postaci.

J. Sioma.

KRONIKA NAUKOWA.

— Nowa kometa. Nową błyszczącą kometę 
z niewielkim ogonem odkrył w nocy z 15 na 
16 kw ietnia w Genewie (Stany Zjednoczone) 
astronom Brooks, k tóry  już o wielu nowych 
kometach światu obwieścił. To ciało niebie
skie spostrzeżone zostało w górnej części 
konstelacyi Pegaza około gwiazdy [i. Lepiej 
je s t widzialne około północy, przez pozostałą 
część nocy zaznacza się na niebie słabiej. 
Kometa ta  była spostrzeżona i w obserwato- 
ryum w Królewcu przez Postlm anna w no
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cy z 16 na 17 kwietnia. W spółrzędne je j zo
stały oznaczone n a :

AK =  23h8m8s P  =  62°35'.
(R. Sc.). F . A.

— Ile ciepła otrzymuje ziemia od gwiazd. Re-
vue Scientifiąue podaje wiadomość zaczerp
niętą z Popular Science Monthly, że astro
nom amerykański Nichols w obserw atoryum  
Yerkes podjął badania nad kwestyą, ile ciepła 
otrzymuje nasza kula od gwiazd. Do badań 
swych posługiwał się radiom etrem  doprow a
dzonym do takiego stopnia czułości ja k  ża
den dotychczas z przyrządów  tego rodzaju. 
R adiom etr ten w połączeniu z duźem zwier
ciadłem wklęsłem pozwalał np. na oznaczenie 
ilości ciepła promieniowanego przez tw arz 
osoby będącej w odległości 600 m  od przy
rządu. Otóż zapomocą tego przyrządu Ni
chols poznał, źe A rkturus dostarcza ziemi na 
jednostkę powierzchni ty le ciepła, co świeca 
z odległości 9,5 km  jeżeliby atm osfera zosta
ła usunięta. W ega, tak  samo błyszcząca ja k  
A rkturus, dostarcza tylko połowy tego co A r
kturus. Nie znaczy to, by miała być uboższem 
źródłem ciepła, przeciwnie należy przypusz
czać, że posiada wyższą tem peraturę  od Ar- 
kturusa, albowiem ten  ostatni, ja k  poucza 
spektroskop, je s t w dalszym stopniu ewolu- 
cyi bliższy zatem  zgaśnięcia i mniej płomien
ny. Są inne oczywiście przyczyny. W idzimy 
stąd, że ciepłem gwiazd nie bardzoby się 
ogrzać można. Ciekawsze byłoby jednak  poda
nie zam iast liczb, k tórych ścisłości narazie 
niezbyt zaufać można, metody, na mocy k tó 
rej autor opiera tw ierdzenie, że zmierzył 
istotnie ciepło przez A rkturusa, a nie przez 
inne gwiazdy lub źródła, wysłane.

F. A.

— Telegraf bez drutu znalazł w Ameryce no
we zastosowanie, a mianowicie do te leg ra
ficznego oznaczania długości geograficznej 
danej miejscowości. Dotychczas postępowano 
w ten sposób, źe w dwu miejscowościach, 
których długość geograficzną miano oznaczyć, 
obliczano dokładnie czas miejscowy, podług 
przeprowadzonych spostrzeżeń astronom icz
nych i, następnie, w oznaczonej chwili przesy- [ 
łano z jednego miejsca do drugiego sygnał 
telegraficzny. Z powodu różnicy długości 
geograficznej, a zatem i w  czasie miejscowym 
przesłany sygnał przybyw ał do drugiej stacyi 
odpowiednio wcześniej lub później, i stąd  j  

można było obliczyć różnicę czasu. Koniecz- [ 
nym w arunkiem  zastosowania tej me
tody obrachowywania było więc istnienie 
połączenia telegraficznego między obu miej
scowościami. Obecnie udało się, przynajmniej 
na niewielkie odległości, obrachowywać dłu
gość geograficzną przy pomocy te legrafu  
bez drutu. Tym sposobem pozyskaliśmy mo
żność oznaczania na geograficznej sieci ziem
skiej naw et samotnych wysp, co szczególniej 
dla m arynarki posiada w ielkie znaczenie.
W  ten  sam sposób można dokładnie oznaczyć 
położenie geograficzne miejscowości, położo- |

nych w mało cywilizowanych częściach świa
ta, na pustyniach i w krajach podbieguno-

— Kołowanie u ludzi i zwierząt. Je s t rzeczą 
powszechnie wiadomą, że człowiek, który się 
znajduje w  miejscowości, pozbawionej pun
któw  wytycznych do oryentowania się, zba
cza zawsze od kierunku prostego i zakreśla
jąc  łuk na prawo lub na lewo, wraca zwykle 

.po  pewnym czasie do miejsca, z którego 
wyszedł. Przytrafia się to  wszystkim, którzy 
zabłądzą w  gęstym mało znanym lesie, 
zwłaszcza nocną porą, a także na stepie lub 
otw artej równinie śnieżnej, nadewszystko 
w czasie zamieci. To zbaczanie od prostej 
drogi stale w  jednym  kierunku, przypisywano 
niejednostajnem u rozwojowi kończyn dol
nych, w skutek którego u jednych praw a 
u drugich lewa noga silniej stąpa, powodując 
stałe zboczenie w  jednym  kierunku. Prof. 
J . J. van Bieroliet z Gandawy opisuje 
w swych świeżo wydanych studyach psycho
logicznych (Etudes de Psychologie, Paryż 
1901 r.) wyniki doświadczeń pod tym  wzglę
dem nad mańkutami, oraz nad ludźmi o sil
nie rozwiniętej prawej ręce. Zawiązywał on 
im oczy i następnie kazał iść do pewnego 
znanego im ce lu : okazało się, że mańkuci 
zbaczali przytem  zawsze na prawo, podczas 
gdy ludzie mający silniej rozwiniętą prawą 
rękę, na lewo.

Fizyolog norweski F. O. G uldberg badał 
ten sam objaw u młodych czworonogów 
i piskląt, świeżo w yklutych z jaj. Pierwsze 
wycieczki z gniazda lub nory pod nieobecność 
rodziców odbywały one zawsze w kółko, co 
przedstaw ia tę  dogodność dla młodych, że 
w racają zawsze do gniazda i unikają w  ten 
sposób zgubienia drogi do niego. Młode 
szczenięta kołują zawsze dopóki są ślepe, 
i nabierają zdolności do zachowywania pro
stego kierunku dopiero wtedy, gdy im otwo
rzą się oczy. Dorosłe psy, wrzucone do 
wody, pływają również początkowo w kółko, 
dopóki, opamiętawszy się i otrząsnąwszy 
z przerażenia, nie zaczną użytkować normal
nie ze zmysłów, dopiero w tedy mogą trzymać 
się prostego kierunku. G uldberg wykonywał 
szereg doświadczeń z najrozmaitszemi zwie
rzętam i (psy, króliki, nietoperze, gołębie, 
ryby oraz niektóre większe ssące), k tóre 
pozbawiał czasowo możności użytkowania ze 
zmysłów w  ten  sposób, że im zawiązywał 
lub zatykał szczelnie uszy, oczy oraz nozdrza. 
W szystkie te  zwierzęta, pozbawione możności 
kontroli nad  ruchami, jaką  wykonywają 
zmysły, kręciły się zawsze w kółko, zbacza
jąc  od prostego kierunku na prawo, łub na 
lewo. Nowsi fizyologowie, jak Bieroliet, 
Liiddeckens i in. tłumaczą to  zjawisko prze
wagą działalności jednej półkuli mózgu nad 
drugą, k tó ra  to działalność, jak  wiadomo, 
pozostaje w  takim związku z kończynami, 
źe np. u ludzi z silniej rozwiniętą praw ą rę 
ką lewa półkula otrzymuje obfitszy dopływ 
krw i i odwrotnie.

(Prometheus). B . D.
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— Mrówki i guma arabska. W  niemieckich 
posiadłościach w Afryce wschodniej znajduje 
się pewna ilość drzew i krzewów, dostarcza
jących gumy. Są to  Acacia stenocarpa,. A. 
spirocarpa, A. Seyal, A. verugera, A. Stulil- 
manni i parę innych gatunków, nie określo
nych jeszcze dokładnie. Z poszukiwań, do
konanych nad tem i roślinami, wynika, że 
wyciekanie gumy rzadko bywa skutkiem 
uszkodzeń, spowodowanych przez burze, ludzi 
albo większe zwierzęta; przyczyną wyciekania 
bywają zwykle rany, zadane przez mrówki. 
Owady te drążą korę wzmiankowanych aka- 
cyj, żeby się dostać do drzewa, w którem 
wygryzają obszerne kury tarze dla złożenia 
jajek. Ciekawą je s t rzeczą, że oddają one 
pierszeństwo gatunkom  o twardem  drewnie, 
k tóre w skutek tego wygląda nieraz, jak  gąb
ka, podczas gdy na miękkich znajduje się 
zwykle bardzo mało ranek. Dostarczają też 
one mało gumy, k tó ra  służy roślinie do 
zasklepiania otworków, zrobionych przez 
mrówki. Same m rówki nie korzystają nigdy 
z gumy; je s t ona naw et dla nich raczej szko
dliwą, ponieważ zamyka porobione przez nie 
korytarze. Istnieją natom iast inne gatunki 
tych owadów, k tóre przychodzą karmić się 
gumą zanim ona stw ardnieje i w ygniatają 
znane dołki na powierzchni okrągłych kulek 
tej wydzieliny.

(Prometheus). B. D.

— Peryodyczność we wzroście korzeni. J. Hain- 
merle badał wzrost korzeni u jedno do 
pięcioletnich okazów jaw oru (Acer Pseudo- 
platanus) i zauważył przytem  następującą 
peryodyczność. W zrost korzeni u jaworu ule
ga zupełnej przerwie od stycznia do marca 
włącznie. W  pierwszych dniach kwietnia 
wraz z ruszeniem się pączków zaczyna się 
i wzrost k o rzen i: już istniejące małe korzon
ki zaczynają powoli rosnąć dalej, a z główne
go korzenia i silniejszych bocznych rozgałę
zień w yrastają nowe, k tóre  wydłużają się 
i w ciągu 14 dni mogą dosięgnąć 120 mm dłu
gości. Ten pierwszy okres wzrostu u okazów 
jedno i dwuletnich ciągnie się do połowy 
lipca albo do początku sierpnia; u trzy  do 
pięcioletnich końce korzeni przechodzą w stan 
spoczynku koło połowy lipca, przyczem na
tychm iast zaczynają rosnąć nowe korzonki; 
u młodszych (jedno i dwuletnich) nowy okres 
w zrostu zaczyna się dopiero w połowie 
października i dosięga najsilniejszego rozwo
ju  w listopadzie. Można również zauważyć 
jesienny okres wzrostu na korzeniach dębów, 
wierzb i leszczyny, nie mają go natom iast 
wcale buki.

(Prometheus). B. D.

ROZMAITOŚCI.

— Produkcya oleju skalnego w Rossyi i Stanach 
Zjednoczonych. W  przeciągu dwudziestu lat 
ostatnich ubiegłego wieku w walce, którą

toczyły dwa najobszerniejsze tery torya o pal
mę pierszeństwa w zasilaniu rynku wszech
światowego jednym z najpotrzebniejszych 
dziś produktów  kopalnych—olejem skalnym, 
szala zwycięztwa przechyliła się na stronę 
młodszego, ale zasobniejszego', konkurenta— 
Rossyi. Produkcya tak  jeszcze niedawno za
początkowana, wobec odkryć coraz to nowych 
źródeł oleju wzmagać się zaczęła tak  bardzo, 
że niebawem ilość wylewanego na rynek 
wszechświatowy oleju skalnego dwukrotnie 
przewyższyła amerykańską. Po Baku, odkry
to wiele nowych źródeł na półwyspie Apsze- 
rońskim, później w Groznoje, następnie nad 
Uchtą w kraju Peczorskim, wreszcie na wy
spie Czelekień na morzu Kaspijskiem. Coraz 
nowe przedsiębiorstwa wlewają siłę ożywczą 
do pulsowania eksploatacyi, gdy w Stanach 
Zjednoczonych produkcya po dojściu do pun
k tu  kulminacyjnego zaczyna się obniżać. 
W  liczbach ta  rzecz tak  się przedstawia 
w milionach pudów:

S tany Zjenoczone R o ssy a

1884 188 m.p. 67,5% 90 m.p. 32,5%
1886 218 59,2 150 40,8
1888 216 54,8 182 45,7
1891 425 61,8 275 39,3
1892 395 53,9 285 42,1
1893 379 53,8 328 46,2
1894 387 56,6 297 43,4
1895 388 58,7 377 49,3
1896 442 53,3 385 46,6
1897 533 50,7 422 49,3
1898 378 43,7 488 56,3
1899 391 42,7 525 57,3
1900 421 41,2 600 58,8
1901 406 37,6 675 62,4

Dane powyższe dla Rossyi dotyczą tylko 
półwyspu Apszerońskiego. Oprócz tego Groz
noje dostarcza około 30 milionów pudów, 
a źródła inne—do stu milionów pudów.

J. S.

— Zmniejszenie dymu w ogniskach przemysło
wych. Każdemu, k to  zbliża się pociągiem 
do większego ogniska życia przemysłowego, 
przedstawia się obraz kolosa kamiennego, 
rozsiadłego na znacznej przestrzeni w posta
ci potężnych budowli ziejących przez długie 
szyje kominów gęstym ciężkim dymem, który 
wydostawszy się z gardzieli ściele się po
między murami i przenika powietrze. N ikt 
nie będzie się spierał, żeby taka atmosfera 
mogła być zdrową. Płuca wcale nie potrze
bują pyłu węglowego, ani gazów w rodzaju 
chloru, dw utlenku siarki i innych. Razem 
z dymem nieprodukcyjnie rozprasza się ogrom
na ilość ciepła. By usunąć szkodliwe wpływy 
nadmiaru dymu i zużytkować wyślizgujące się 
z nim ciepło, ciągle usiłowano obmyślić środki 
zapobiegawcze. Obecnie Iron Age przytacza 
mowę wypowiedzianą na posiedzeniu Klubu 
inżynierów (Engineers Club) w Saint-Louis,
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w której W. H. Bryan, rozpatrując różne 
środki, dochodzi do wniosku, że wśród wielu 
nieekonomicznych środków, jak skraplanie 
dymu parą z powietrzem, odprowadzenie
faz ów i dymu do oziębiaczy, rozścielanie 

robno tłuczonego węgla na siatkach i spa
lanie dopiero w taki sposób, jest jednak 
jeden bardzo ekonomiczny, mianowicie sto
sowanie jako paliwa węgla sproszkowanego. 
Metoda ta już się przyjęła w Ameryce i daje 
dobre wyniki, albowiem węgiel spala się 
dokładniej, powoduje więc oszczędność na 
paliwie, a daje dymu daleko mniej.

(R. Sc.). a.

— Kabel angielski na oceanie Spokojnym.  ̂Mię
dzy Kanadą a Australią tak ze względów 
handlowych jak strategicznych ma być prze
prowadzony kabel wyłącznie do anglików 
należący. Ma posunąć się z Vancouver do 
Suva, jednej z wysp Fidji, przez wyspy 
Fanning; z Suva pójdzie do wysp Norfolk

i ma się rozdwoić: jedna linia ma być skie
rowana do Australii, druga do Nowej Zelan- 
dyi. Powszechnie wiadomo, na jakie trudno
ści napotkano podczas zakładania kablu 
transatlantyckiego. Z jednej strony trudności 
techniczne z drugiej nierówności dna i nie
znajomość warunków jego, wulkany podwod
ne, niszczący wpływ zwierząt morskich i in
nych, nieznanych czynników. Kabel trans
atlantycki parę razy zakładano zanim zaczął 
funkcyonować trwale. Wskutek wielkiej głę
bokości dna morskiego na znacznym przeciągu 
oceanu Spokojnego przypuszczają, że kabel 
spocznie na 5510 m pod wodą, co ogólną 
długość kablu znacznie zwiększy względnie 
do odległości stacyj. Tak odległość Yancou- 
ver od wyspy Fanning wynosi 6600 km, 
a długość kablu obliczają na 15000 km. 
Koszty założenia kablu obliczają na 38 milio
nów fr. Przypuszczają, że posługując się 
komunikacyą w przeciągu osiemnastu godzin 
na dobę można będzie przesłać w przeciągu 
roku około półtora miliona słów.

(R. Sc.). a.

B U L B T Y N  M E T E O R O L O G I C Z N Y  

za tydzień od d. 23 do 29 kw ietnia 1902 r.

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