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22 tysiące centnarów, a po niewielkiej Szpre- 
wie pod Berlinem kursują statki o 5 000 cen
tnarów zawartości, jeden więc taki statek 
wiezie tyle, ile 25 podwójnych wagonów. To 
teź do Berlina statki rzeczne dowożą mniej 
więcej tyleż towarów, ile 11 kolei, zbiegają
cych się w tem mieście. A  wszakże statki 
rzeczne nikną w porównaniu z okrętami, pły- 
nącemi po oceanach. Niedziw więc, że przed
siębiorczy nasz wiek w równej mierze dokła
dał starań, aby przez wielkie, w części do
kończone, w części projektowane drogi żela
zne, jak  amerykańskie koleje pacyficzne, ko
lej zakaspijska, syberyjska i przez Saharę 
zbliżyć do siebie najodleglejsze części lądów 
stałych, a przez kanały połączyć oceany.

K anał sueski i wykonawcę swego, Lessep- 
sa i cały naród francuski okrył wielką sławą, 
chociaż nie przyniósł Francyi ani politycz
nych, ani handlowych korzyści, bo te zagar
nęła dla siebie Anglia, Przekopanie prze
smyku panamskiego, dzielącego dwa najwię
ksze oceany francuzi uważali odtąd za zada- 

| nie, które im wykonać należało, a to prze- 
j świadczenie, że tylko geniusz francuski jest 

powołany do wykonania tego olbrzymiego 
dzieła, tak dalece opanowało ten przezorny 

! i oszczędny naród, że nie zbadano dokładnie

K A N A Ł Y
PRZEZ

PANAMĘ I NIKARAGUĘ.

I. Kanał panamski.

Pomimo wszelkich ulepszeń przewozu lą
dowego droga wodna nawet w środku lądów 
stałych pozostanie najdogodniejszym i naj
tańszym środkiem komunikacyjnym, dla nie
których zaś towarów jest ona wprost niezbę
dną. Materyał budowlany np., jak drzewo, 
kamienie, glina i żwir jedynie tylko tam z dal
szych stron sprowadzać można, gdzie znaj- 
dują się kanały i rzeki. Bez tych łączników 
nigdyby się nie były wzniosły piramidy i obe
liski w dolnym Egipcie, a wielkie miasta niżu 
północno-europejskiego, jak  np. Berlin, mo- 
gtyhy powstać jedynie z gliny i cegły.

O ile przewóz wodny przewyższa lądowy, 
pokazuje nam następujące zestawienie. Po 
Benie pływają statki w górę aż do Mannhei
mu, zabierające 13 do 14, a czasami nawet
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wszystkich warunków przedsiębiorstwa, ani 
nie liczono milionów, które mu poświęcać wy
padło. W  takich warunkach katastrofa była 
nieuniknioną, już od pięciu lat wisiała jak 
lawina u śnieżnego szczytu; aż nareszcie 
w ostatnich miesiącach spadła i z wyro- 
czną siłą uderzyła w podwaliny rzeczypospo- 
litej.

Lecz nad tą  katastrofą rozwodzić się nie 
będę, jej przebieg należy do pism polity
cznych, opisze natomiast znaczenie przeko
pów przez Amerykę środkową i dotychcza
sowy przebieg, robót przy budowie kanałów 
pańańiśkiego i nikaragueńskiego,' gdyż dla 
geografa tylko techniczna i ekonomiczna stro
na przedsiębiorstwa ma zhaćzenie. :

Ameryka więcej, niż którakolwiek inna 
część lądu stałego dzieli oceany i utrudnia 
końiunikacyą wszechświatową. Tak zwane 
lądy stare rozciągają się wprawdzie od 78° 
szgrokości północnej do . 35® szerokości połu
dniowej, ha północy zamykają więc tak szczel
nie żeglugę, źe dotąd tylko jeden okręt, t. j. 
W ega Nordenskiolda przepłynęła z Atlanty
ku do oceanu Spokojnego przez ocean Lodo
waty północny. Około południowej kończy
ny Afryki podróż nie przedstawia wielkich 
trudności, jednakowoż przekopanie kanału 
sueskiego, przerywając ten mur lądowy, oży
wiło w znacznej mierze handel ze wschodem. 
Mur zachodni, który tworzy Ameryka, zamy
ka na północy równie szczelnie Atlantyk, 
a  na południu zmusza okręty do przepływa
nia cieśniny Magalhaesa w pobliżu oceanu 
Antarktycznego.

Ten mur zachodni jednakowoż w; samym 
środku jsosiada zwężenie, które zaraz po od
kryciu Ameryki zwracało na siebie uwagę 
żeglarzów i inżynierów. Ci ostatni wypraco
wali też cały szereg projektów,.: mających po
łączyć przez Amerykę środkową dwa oceany, 
ale przedstawiały wszystkie one tak wielkie 
trudności, że po 300 latach wysiłków i stu
dyów nie jest jeszcze pewnem, kiedy, dzieło 
to olbrzymie, łączące Europę i Amerykę 
północną ,z Azyą wschodnią ukończone zo
stanie.

Wyliczanie owych projektów uważam za 
zbyteczne,! gdyż oprócz dwu, nie mają one już 
znaczenia praktycznego, temi dwoma jedynie 
się więc zajmę.

Studya nad przekopaniem międzymorza 
panamskiego rozpoczął z polecenia Ludwika 
Filipa inżynier Gazella, później zbadał do
kładnie teren podróżnik niemiecki, W agner, 
ostatecznie wykazało się, że linia, którą prze
biega kolej pańamska, otwarta w roku 1855, 
jest i dla kanału najodpowiedniejsza. Les- 
seps chwiał się przez pewien czas, czy ma 
przystąpić do budowy kanału nikaragueńskie
go, czy panamskiego, ale gdy książę Bona
parte de Wyse otrzymał od rządu Kolumbii 
koncesyą na kanał panainski, a amerykanie 
od senatu Nikaragui pozwolenie na. przekop, 
przez jezioro nikaragueńskie, Lesseps prieś- 
ją ł  na siebie koncesyą Wysego i utworzył to
warzystwo . akcyjne Compągnie uniyerselle 
du canał iiiteroceaniąuę de Panama, które 
miało dostarczyć potrzebnych środków.

Przedewszystkiem trzeba, się było zastano
wić nad dwiema rzeczami: ile wyniosą koszty 
budowy kanału i czy zużyte sumy przyniosą 
odpowiedni procent., Lessepsa. jednak i j-egp 
'doradzców ogarniał tak gorący zapał, że.. 
z pierwszem pytaniem załatwiono się bardzo 
pobieżnie, natomiast co do korzyści, jakie ka
nał panamski przyniesie handlowi wszech
światowemu, a "tem samenl i jego przedsię
biorcom przedstawiono tak złudne obrazy, 
źe cały naród francuski dał się opanować go
rączce przedsiębiorstwa. Rzut. oka na mapę 
Ameryki^wystarcza, aby przekonać każdego, 
o ile skróci się droga dla statków, dążących 
do Azyi wschodniej i Ameryki zachodniej. 
Tak około przylądka Hoorn parowce z Li- 
yerpoolu do Aucklandu przebywają 12 057 
mil angielskich, do San Francisco 13 719, do 
Valparaiso 10167, przez kanał panamski 
odpowiednie odległości wynosiłyby: 11549, 
7 799 i 7 349 mil. Z Bordeaux do Yalpa- 
raiso skróciłaby się droga o 6 300 kilometrów, 
z jfawru do San Francisco aż o 14850 km. 
Przeciętnie parowce europejskie płynące do 
oceanu Spokojnego oszczędziłyby 30, a  no
wojorskie nawet 40 dni, a wiadomo, że na 
wielkich parowcach każdy dzień podróży 
pochłania kilka do kilkunastu tysięcy rubli.

Mniej pewne są liczby, któremi w przybli
żeniu starano się oznaczyć ilość statków, jaka. 
miała rocznie przepływać przez kanał. Twier
dzono, źe gdyby kanał został wykończonym, 
przepłynęłoby przez niego w roku 1876 prze
szło 5 milionów, w roku 1889 przeszło T mi
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li,Ottów ton huhiuka okrętowego, później przy
jęto na rok 1884 przeszło 7, na rok 1889 
przeszło 9, na rok 1894 przeszło 11 milionów 
ton, inni wykombinowali jeszcze wyższe liczby. 
Na 2>odstawie_ tycb obliczeń kapitał, włożony 
w przedsiębiorstwo miał przynosić wysokie 
odsetki, ale wysokość tego kapitału oznaczo
no. tak nizko, źe wykonani© zakreślonego pla
nu 3 do 4 razy większe . pochłonęłoby sumy, 
aniżeli pierwotnie podawano. Lecz-nie uprze
dzajmy taktów.

W  roku 1882 rozpoczęto pracę' nad kana
łem panamskim, koszty budoWy obliczono na 
674 miliony franków, a otwarcitó kanału mia
ło nastąpić w roku 1888. Od miasta Aspin- 
wallu, czyli Colonu poprowadzono bieg kanału 
równolegle z linią kolejową. Przy mieście Ga- 
tunie wchodzi 0 1 1  do rzeki Chagres i dąży 
w części łożyskiem, w częśći obok tej rzeki 
w górę aż do ujścia rzeczki pobocznej Obispo, 
następnie wrzyna się w zniżające się do 80 
metrów pasmo Kordylierów Culebra, które 
tworzy wododział pomiędzy Atlantykiem i Pa
cyfikiem; po drugiej stronie Wododziału scho
dzi doliną rzeczki Rio Grandę do zatoki pa- 
namskiej. Długość wytkniętej linii wynosi 73 
kilometry, powierzchnia wody kanałowej mia
ła na płaszczyźnie mierzyć oO metrów, w gó
rach 28, głębokość u wejścia ! atlantyckiego 
8,5, u pacyficznego 10,54 metrów. Do kosztów 
za pracę sarnę miało jeszcze przybyć l-7'/j 
milionów dolarów w złocie za kolej panamską. 
gdyż całą tę kolej trzeba było przejąć na 
własność, bo została tylko pod- tym wa
runkiem zbudowana, że rząd Kolumbii na 
inną kolej, ani na kanał przeż przesmyk pa- 
namski nie udzieli koncesyn Paktyczttfe Za
płacono później za tę krótką kolej 93 milio
ny franków.

Ponieważ zaraz w pierwszych latach zatru
dniano przeciętnie 20 000 robotników, trzeba 
było rozpocząć budowę w kilku miejscach. 
Miesięcznie wyrzucano 600000—800 000 me
trów sześciennych ziemi.

-Rzeka Chagres , dawała z początku bardzo 
wielką dogodność,. bo, wszelkie machiny paro
we i wielkich rozmiarów ekskawatory można 
było przewozić po niej w głąb lądu, ale gdy 
zabrano się do poprowadzenia kanału łoży
skiem rzeki, przekonano się, że rzeka Chagres 
w czasie deszczów wzbiera na 14 metrów po

nad normalny stan wody> a Wtedy prąd j e j  

nietylko zburzyłby wszelkie porty i inne sztu
czne budowle, ale porwałby okręty, płynące 
pod wodę z powrotem do Atlantyku. Trzeba 
więc było na przestrzeni 35 kilometrów wy
kopać dwa kanały, mające odprowadzać zby
teczne wody rzeki. Chagres i to po obu stro
nach kanału . przeznaczonego dla żeglugi, 
a oprócz tego owe poboczne kanały ująć w wy
sokie groble- Powyżej miasta Matachinu, 
gdzie kanał opuszcza dolinę rzeki Chagres, 
postanowiono zatamować tę dolinę, a utwo
rzyć A y ie lk i rezerwoar wody na czas suszy, 
któryby regulował równocześnie górną, nie- 
skanalizowaną ęzęść-rzeki Chagres.

' Część tycli prac niezbędnych w pierwo
tnych planach wcale pomieszczoną nie była, 
za optymistycznie też zapatrywano się na tru
dności wrzynania się w skaliste góry ńa prze
strzeni 40 kilometrów, a mi,-mówicie przez 50 
metrów wysoki łańcuch pagórków przy Pena 
Blanca i Buetta Tista i przez 80 metrów wy
sokie Kordyliery pomiędzy miastami Mata- 
ckinem i Paraiso. Znacznie też utrudniał 
pracę zabójczy klimat nad zatoką Karibską. 
Mówią, że, osobne pociągi odwoziły umarłych, 
aby pogrzebać zdała od pracujących i nie 
przerażać ich liczbą ofiar żółtej febry.

Po trzech latach pracy, t. j. w roku 1885, 
wyrzucono około 10/ milionów metrów sze
ściennych ziemi, a więc część dziesiątą. Już 
wtenczas było widocznem, że budowa kanału 
znacznie dłużej się przeciągnie i większych 
będzie wymagała nakładów, niż podawały 
kosztorysy pierwotne. Wobec zaniepokojenia 
akcy on ary uszów, Lesseps zaproponował wy
słanie, komisy i międzynarodowej, która w sty
czniu 1886 roku udała się do Panamy. Ze 
strony francuskiej sprawozdawcą był Roux, 
z niemieckiej Pescheck, pierwszy obliczył, że 
potrzeba było jeszcze wyrzucić 101 milio
nów metrów sześciennych ziemi i skały, dru
gi podał 120 milionów. Do marca 1886 
roku wyrzucono 21,6 milionów metrów sze
ściennych.

Zarząd stowarzyszenia panamskiego przy- 
znał już w roku 1886, że na ukończenie dzieła 
potrzeba będzie 1200 milionów franków, inni 
twierdzili, że 1 500 milionów ledwo starczy. Aby 
zebrać te ogromne sumy zarząd stowarzysze
nia przekupstwami na szeroką skalę zaczął
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wciągać prasę i organy rządowe w owe mani- 
pulacye pieniężne. Ale to pochłonęło niezli
czone sumy, a przedsiębiorstwa nie uratowa
ło, tak, że w końcu i Lesseps widział się zmu
szonym odstąpić od wykonania kanału podług 
pierwotnego planu.

Jeszcze przed rozpoczęciem dzieła odra
dzano z wielu stron przeprowadzenie kanału 
poziomego, a utrzymywano, źe tymczasowo 
trzeba się zadowolić kanałem o kilku tera
sach. Lesseps jednak uparł się i wyrzekł sta
nowczo, że albo będzie kanał bez upustów, 
albo nie będzie żadnego.

Kie ulega wątpliwości, że gdyby odrazu 
zaczęto budować kanał stopniowy, a nie po
ziomy, całe dzieło można było na czas wy
kończyć i nie dopuścić amerykanów do rozpo
częcia budowy kanału nikaragueńskiego. Obe
cnie budowa tego kanału jest już rozpoczęta, 
a gdy on ukończonym zostanie, kanał panam
ski utraci połowę swej wartości, zwłaszcza, 
jeżeli nie będzie poziomym, lecz stopnio
wym.

Podług nowego planu przyjętego w roku
1888 kanał panamski miał iść szlakiem pier
wotnie wytkniętym, ale wznosić się w pięciu 
terasach, zamkniętych dziesięciu upustami. 
Najwyższa terasa unosiłaby się 49 metrów 
ponad poziom oceanu Atlantyckiego. Po
dobny kanał stopniowy znajduje się w tak 
zwanych Starych Prusach i łączy jeziora 
iławskie z jeziorem Drużnem pod Elblą
giem.

Lesseps wszedł na praktyczniejsze tory po 
niewczasie, kredyt towarzystwa panamskiego 
był już tak silnie zachwiany, że d. 14 lutego
1889 roku zmuszono je do likwidacyi. Pierw
szą czynnością likwidatora Bruneta było wy
znaczenie komisyi, która miała zbadać na 
miejscu stan robót i zaproponować środki za
radcze. Po sześciotygodniowym pobycie na 
międzymorzu panamskiem komisya stanęła 
w marcu 1890 roku w Paryżu i zdała spra
wozdanie, z którego wyjmuję najważniejsze 
szczegóły.

W  konwencyi zawartej z Rzecząpospolitą 
Kolumbijską w roku 1878 zastrzeżono, źe ka
nał miał być ukończony do 1 stycznia 1893 
roku, ale rzeczpospolita zobowiązała się prze
dłużyć ten termin o lat sześć, gdyby jaka 
przeszkoda naturalna (force majeure) pra
cę opóźniła. Lecz i w tym razie byłoby, po

dług zdania komisyi, niepodobieństwem wy
kończyć kanał poziomy, z drugiej zaś strony 
nie możnaby zebrać potrzebnych do tego ka
pitałów. Pozostaje więc tylko moźebność 
przeprowadzenia kanału stopniowego, którego 
część najwyższa powiązać ma doliny rzek 
Chagres i Pio Grandę, a unosić się 34,5 me
trów nad poziomem morza, tak, źe przekop 
przez szczyt Kordylierów nie będzie głębszy, 
niż 76 metrów. K anał w tych rozmiarach 
pochłonąłby jeszcze nowych 900 milionów 
franków, wartość materyału budowlanego 
i pracy już ukończonej komisya otaksowała 
na 450 milionów franków, a jak  wiadomo ca
łe przedsiębiorstwo pochłonęło już w rze
czywistości 1443 miliony. Wynika z tego 
rachunku, że dawni akcyonaryusze i właści
ciele obligacyj ponieśliby stratę około 1000 
milionów franków, a kanał stopniowy repre
zentowałby wartość 1 350 milionów franków. 
W  przybliżeniu rachunek komisyi okazał się 
trafnym, gdyż w obecnych rozprawach sądo
wych ujawniło się, że około 600 milionów zu
żyto na przekupienie, lub podarki dla mę
żów stanu, członków parlamentu, bankierów 
i innych.

Sprawozdanie komisyi zastanawia się także 
nad zyskiem, jaki kanał przynieść powinien 
i podaje daleko skromniejsze liczby, niż da
wniejsze reklamy stowarzyszenia panamskie
go, bo przypuszcza, źe w dwunastym roku po 
rozpoczęciu żeglugi tranzyt wyniesie 6 milio
nów ton. Aby zaś zapewnić jaki taki pro
cent i umożebnić zebranie owych 900 milio
nów, komisya radzi znieść się z państwami 
morskiemi i skłonić je do poręczenia pewnego 
procentu. Ale to jest właśnie najsłabszym 
punktem sprawozdania, bo już z góry przewi
dzieć można, że w obecnem położeniu właśnie 
najwięcej eksportujące państwa odmówią 
przedsiębiorstwu francuskiemu takiego porę
czenia. Niemała trudność leży teź w tem, 
jak pogodzić interes nowego towarzystwa 
z wymaganiami akcyonaryuszów dawniejsze
go? Bo ani marzyć niemożna, żeby kanał, 
a zwłaszcza stopniowy, oprocentował i owe 
choćby tylko 600 milionów, które poszły na 
marne.

W  końcu jeszcze i ten szczegół wyjmuję ze 
sprawozdania komisyi likwidacyjnej, źe na 
wykończenie kanału poziomego potrzebne są 
3 000 milionów.
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Projekt komisyi likwidacyjnej nie znalazł 
ogólnego uznania. Wielu nie mogło się po
godzie z myślą, że kanał j^anamski nie ma 
być, tak jak  kanał sueski, poziomym. Inni, 
jak Lucyan N. B. Wyse, który pierwszy plan 
kanału panamskiego podał i towarzystwo zor
ganizował, radzili upustów nie rozdzielać po 
całej przestrzeni, lecz je w dwu grupach umie
ścić po stronach najwyższej części kanału, 
która miała być sztucznem jeziorem zasila- 
nem przez rzekę Chagres.

Jednę z nowszych publikacyj o kanale pa-

namskim ogłosił Bunau-Yarilla, który przez 
cztery lata kierował pracami nad kanałem. 
Radzi on także zabrać się do budowy kanału 
o 10 upustach, przedewszystkiem zaś wyko
pać pierwszą, najłatwiejszą część kanału od 
Colonu na przestrzeni 45 kilometrów z dwo
ma upustami. Da się to uskutecznić za 175 
milionów franków, a przez to zachwiany kre
dyt towarzystwa znów znajdzie zaufanie i bę
dzie można pomyśleć o zebraniu sumy potrze
bnej do ostatecznego wykończenia.

Zdaje się, rady Bunau-Yarilli znalazły po
słuch u większości akcyonaryuszów, gdyż 
właśnie pisma codzienne donoszą, że dawniej
si akcyonaryusze zawiązali nowe towarzystwo 
ze 150 milionami kapitału zakładowego, aby 
prace podjąć, a i rząd kolumbijski przedłużył 
termin wykończenia kanału, chociaż żąda po
dobno nader wielkich sum za tę nową kon- 
cesyą, niebędąc zresztą w niczem poszkodo
wanym. Pośpiech był teraz koniecznym, 
gdyż d. 1 lutego r. b. ubiegł termin przewi
dziany w pierwszej koncesyi, a zatem rząd ko

lumbijski mógł jeszcze bardziej wygórowane 
powziąć żądania.

Nad wszystkiemi temi trudnościami, w któ
re popadła wielka część przedsiębiorców fran
cuskich wisi jeszcze, jak miecz Damoklesa, 
projekt kanału przez Nikaraguę, mogący 
przynajmniej połowę przewozu odebrać kana
łowi panamskiemu i zmniejszyć dochody je
go. Przyjrzyjmy się temu projektowi nieco 
bliżej.

Międzymorze nikaragugńskie.

O bj a ś n i e n i a :
1 milimetr mapy =  6,9 kilometrów rzeczywistej 

długości.
K =  Kanał mający być wykopanym.

Liczby umieszczone na mapach podają wy
sokość w metrach.

Międzymorze panamskie.

O b j a ś n i e n i a :
1 milimetr mapy =  1,1 km rzeczywistej długości.

S k r ó c e n i a :
L. li. =  Linia kanałowa, D. Z. =  Droga żelazna.
G =  Gatun,P. B l.= P e ń a  Blanca, Gor. =  Gorgona, 
M. — Matachin, R. Gr. =R io  Grandę.
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II. Kanał nikaragueński.

Projekt przekopu Ameryki środkowej przez 
rzeczpospolitą, Nikaraguę jest najstarszym 
z projektów kanałowych. Sam Lesseps, jak 
wspomniałem, o jego wykonaniu myślał, lecz 
po rozpoczęciu prac nad kanałem panamskim 
upadł, jak się zdawało, kanał nikaragueński, 
jak  i wszystkie inne projekty kanałowe, na- I 
zawsze. Skoro jednakże przedsiębiorstwo pa- 
namskie chwiać się zaczęło, amerykanie za- | 
jęli się z tem większą energią opracowaniem 
projektu nikaragueńskiego. Dla Stanów Zje
dnoczonych jest on w istocie znacznie dogo- j  

dniej szy, niż kanał panamski.
Rząd Stanów Zjednoczonych wysłał już 

w latach 1878 i 1879 do Nikaragui inżyniera 
Menocala, który zrobił odpowiednie badania 
i pomiary, wytknął linią przyszłego kanału ; 
i wypracował kosztorys. W  roku 1885 Me- 
nocal i inni zbadali jeszcze raz teren i już na 
seryo myślano o wykonaniu projektu, lecz J 
spór sąsiednich rzeczypospolitych Nikaragui 
i Kostaryki na to nie pozwalał. W ytknięta | 
bowiem linia prowadziła w części przez tery- 
toryum jednego, w części drugiego państwa, 
jednakże każda z tych rzeczypospolitych 
chciała zagarnąć dla siebie jaknajwiększą 
przestrzeń kanału. Spór tem trudniej było 
rozstrzygnąć, źe granice obu państw nie były 
jeszcze dokładnie oznaczone.

Gdy obie sąsiednie rzeczypospolite już go
towały się do rozprawy orężnej, kongresowi 
śrocłkowo-amerykańskiemu udało się nakłonić 
je, aby poddały się sądowi rozjemczemu pre
zydenta Stanów Zjednoczonych. Chociaż je
dnak ten sąd wypadł dla Kostaryki po
myślnie, zaprojektowaną linią kanału zmie
niono i ma podobno cała znajdować się na 
obszarze nikaragueńskim, Kostaryka więc 
bezpośrednich korzyści z kanału mieć nie 
będzie.

Projekt kanału nikaragueńskiego znacznie 
się różni od panamskiego. K anał jest tu 
dłuższy, gdyż podług pomiarów Menocala bę
dzie miał przeszło 273 kilometry, a panamski 
tylko 73. Odrazu też postanowiono budować 
go nie poziomo, lecz w kilku stopniach, pozio
my kanał zresztą na tej linii wprost nie dałby 
się przeprowadzić. Ale mimo wielkiej dłu

gości koszty nie będą większe, niż na wy
budowanie kanału przez Panamę w terasach. 
Dlaczego, wykaże to szczegółowy opis zapro
jektowanej linii.

Projekt Menocala, a także i ostateczny 
plan kanału, tem się różnią od projektu pa
namskiego, źe nie chcą pogłębiać rzek leżą
cych po drodze, lub kopać obok nich osobne
go kanału, lecz przez zatamowanie głównie 
rzeki San Juan  podnieść jej powierzchnię do 
tyła, źe największe statki oceaniczne po niej 
pływać będą mogły. Z portu Greytown nad 
zatoką karibską ma się przekopać kanał do 
rzeczki Desseado, z której się utworzy przez 
zatamowanie basen, mający na dłuższej prze
strzeni zastąpić kanał, powyżej tego basenu 
trzeba znów przekopać małą przestrzeń do 
rzeki San Francisco, z której znowuż utwo
rzy się basen naturalny. Największy zaś ba
sen będzie leżał jeszcze wyżej i powstanie 
przez zatamowanie rzeki San Juan  przy 
Oclioa.

Ponieważ ta  grobla ochoańska tylko dolną 
część rzeki San Juan  podniesie, trzeba będzie 
górną część na przestrzeni 39 kilometrów po
głębić i rozszerzyć, a tu łożysko rzeki jest 
wyżłobione w skale. 'Rzeką San Juan  wpły
ną statki na jezioro nikaragueńskie przebie
gając po niem 91 kilometrów. Z  jeziora po
prowadzi przekop do basenu tolańskiego, któ
ry powstanie przez zatamowanie rzeki Rio 
Grandę, tam, gdzie do niej wpada rzeczka 
Tola.

Pomiędzy basenem tolańskim i basenem 
Desseado kanał będzie tworzył nieprzerwaną 
powierzchnię około 215 kilometrów długą, po 
obu stronach tej najwyższej terasy będą się 
znajdowały po trzy upusty, które mają pod
nosić, lub spuszczać statki do oceanów.

Podług zapewnień inżynierów amerykań
skich potrzeba tylko usypać tamę przy Ochoa, 
a dwie trzecie kanału będą gotowe, z pozo
stałej części tylko niewiele będzie trzeba prze
kopać, gdyż baseny rzek zatamowanych za
stąpią przekopy. Jestto zbyt optymistyczne 
przedstawienie projektowanego kanału.

Na podstawie tych danych obliczył już Me- 
nocal, źe budowa kanału ukończoną być mo
że w pięciu latach i nie bodzie wymagała 
więcej, jak  600 milionów franków, a więc?" 
mniej, niż stopniowy kanał panamski.
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Cała przestrzeń kanału ma być oświetlona 
światłem elektrycznem, tak, że i w nocy że
gluga nie ustanie. Niezwykła ilość lamp po
trzebna na oświetlenie drogi 273 kilometrów, 
nie ma powiększyć znacznie kosztów utrzyma
nia, bo ze zbytecznej wody w upustach i z li
cznych rzeczek dadzą się łatwo utworzyć wo
dospady pędzące dynamomachiny.

Wskutek tego, źe na basenach, a szczegól
nie na jeziorze nikaragueńskiem statki do
wolnie będą się mogły wymijać i biegu przy
spieszyć, jak  na pełnem morzu i wskutek że
glugi nocnej, przedsiębiorcy liczą, że rocznie 
12 milionów ton przepłynie przez kanał. W  30 
godzinach ukończy statek całą drogę, dziennie 
zaś 32 statki będą mogły się przesunąć.

N a zakończenie powinienem opisać obecny 
stan robót nad kanałem nikaragueńskim, roz
poczętych już w październiku 1889 roku, 
ale o tem niełatwo się dowiedzieć, gdyż na 
wzór towarzystwa panamskiego amerykańska 
Nicaragua Canal Construction Company o sta
nie prac ogłasza tylko urzędowo zabarwione 
buletyny, których celem jest dobrze usposo
bić opinią publiczną do przedsiębiorstwa. 
K apitał potrzebny nie jest bowiem dotąd ze
brany. Towarzystwo zgromadziło tylko kil
ka milionów franków, aby pracę rozpocząć. 
Pogłębiło więc port w Greytown. zaprowa
dziło połączenie telegraficzne z wybrzeżem 
i z San Carlos nad jeziorem nikaragueńskiem 
i rozpoczęło budowę kolei, a gdy początki bu
dowy już będą widoczne, ma zamiar przystą
pić do rozprzedawania akcyj i pozyskiwania 
kapitału. Przedsiębiorstwo amerykańskie li
czy głównie na kapitał amerykański, angiel
ski i niemiecki, ale czy po katastrofie panam- 
skiej nadzieje nie zawiodą?

Jaka będzie przyszłość jednego i drugiego 
przedsiębiorstwa, czy tylko jeden, czy oba ka
nały zostaną ukończone, napewno przepowie
dzieć niemożna, ale mnie się zdaje, źe jeżeli 
francuzi przebolą stratę miliarda i nowe po
niosą ofiary, wtenczas stopniowy kanał pa- 
namski zostanie wkrótce ukończony, a ame- 
kanie od swego projektu odstąpią. Francuzi 
bowiem ponieśli wielkie straty, ale nabrali do
świadczenia i całą przestrzeń kanału zapro
jektowanego dokładnie poznali, tymczasem 
amerykanie dotąd tylko pobieżnie opracowali 
■swój projekt, a bez rozczarowań i ofiar przy 
itej budowie się nie obejdzie.

Ostatecznie atoli nie Francya, ani Europa 
jednego, łub drugiego kanału główne ko

rzyści mieć będą, lecz Ameryka północna; 
Nowy York bowiem zbliży się o wiele więcej 
do oceanu Spokojnego, niź Londyn, lub P a 
ryż i on też tam zwolna handel cały opanuje 
i główną rolę polityczną mieć będzie. Już 
dziś marzą amerykanie, że jezioro Nikaragua 
będzie ich portem wojennym.

D r Nadmorski.

O C H W IEJN O ŚC I

O S I  Z I E M S K I E J .

Odkąd poznano, że ziemia dokoła osi swej 
wiruje, nastręczało się pytanie, czy oś ta  po 
wszystkie czasy pozostawała niezmienną. Da
wno znane zjawisko poprzedzania punktów 
równonocnych wskazywało jasno, że kierunek 
tej osi w przestrzeni nie jest stateczny, że 
w ciągu długiego okresu opisuje ona po
wierzchnię stożkowatą i wciąż ku innym 
punktom nieba się zwraca; biegun zatem nie
bieski, czyli punkt nieba, ku któremu skiero
wana jest oś ziemi, przesuwa się zwolna mię
dzy gwiazdami i pełny okrąg obiega w ciągu 
26 000 lat prawie. Przy tym wszakże ruchu 
względem samej ziemi zachowuje oś jej po
łożenie jednakie, bieguny ziemskie w jednem 
i tem samem na ziemi miejscu pozostają. 
Działoby się wszakże inaczej, gdyby, nieza
leżnie od tego rucbu precesyonalnego, oś zie
mi i istotnej idegała zmianie, wtedy bowiem 
przecinałaby powierzchnię globu w innych 
coraz punktach, wraz z nią krążyłyby po 
ziemi i jej bieguny, a równik, by położenie 
swe do osi prostopadłe zachować, przechy
lałby się w jednę i drugą stronę. Ponieważ 
zaś odległość danego miejsca od równika sze
rokość geograficzną stanowi, wraz przeto z ta- 
kiem kołysaniem się osi ziemskiej powiększa
łyby się, lub zmiejszały szerokości geogra
ficzne wszystkich punktów na ziemi.

W  samej rzeczy prawiono niegdyś o takich 
zmianach szerokości. Dominik Maria di No- 
vara, nauczyciel Kopernika, na podstawie
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własnych dostrzeżeń, w zestawieniu z obser
wacjami Hipparcha i Ptolemeusza, dowo
dził, że szerokości geograficzne wciąż się 
zwiększają od czasu tych dawnych astrono
mów. Gilbert natomiast w sławnem swem 
dziele o magnesie (1 600) przytacza autorów, 
którzy odmiennego byli zdania, twierdzili bo
wiem, że szerokości ciągłemu idegają zmniej
szaniu. Nieporozumienia te wszakże łatwo 
dziś wyjaśnić nieścisłością dawnych obserwa- 
cyj. O ścisłość zresztą mniej się jeszcze tro
szczyli w osiemnastym wieku twórcy różnych 
hipotez kosmogonicznycb, które wyjaśnić mia
ły przyczynę mniemanych przewrotów, czyli 
kataklizmów geologicznych; Buffon więc i in
ni, mniej głośni pisarze, zupełnie dowolnie 
rozporządzali położeniem osi ziemskiej, tłu
macząc nagłe jej ])rzeskoki wpływem innych 
ciał niebieskich, a przed kilkunastu jeszcze 
laty geolog pewien odwoływał się również do 
tak nagłych przemieszczeń osi, powodowa
nych uderzeniem płynnego jąd ra  bryły ziem
skiej o wewnętrzni powierzchnię jej sko
rupy.

Bezzasadność wszakże i niedorzeczność po
dobnych przypuszczeń wykazał rozbiór ma
tematyczny, w szczególności zaś z rachunków 
Bessla wypływa, że do nagłego przechylenia 
osi choćby o 1" trzebaby przesunięcia się 
wewnątrz ziemi olbrzymiej bryły, którejby 
ciężar nieledwie ciężarowi całej ziemi do
równywał.

Przed niewielu wszakże laty dostrzeżenia 
w kilku obserwatoryach astronomicznych wy
kazały, źe szerokości ich geograficzne ulegają 
pewnej chwiejności, bardzo wprawdzie dro
bnej, ale okazującej charakter zmiany peryo- 
dycznej. W  szczególności zaś prof. Kastner, 
roztrząsając obserwacye swe, które od roku 
1880 do 1885 prowadził w celu oznaczenia 
wysokości bieguna i aberacyi gwiazd, wyka
zał, że szerokość geograficzna Berlina była 
na wiosnę 1882 roku o 2/10 sekundy miary 
kątowej większa, aniżeli na wiosnę 1881 r.. 
a współcześnie dokonywane obserwacye w Go- 
tha przez de Balia i w Pulkowie przez Ny- 
rena potwierdziły ten przyrost. Niespodzia
ne to odkrycie zajęło żywo astronomów, kon- 
ferencya zatem stałej komisyi pomiarów zie
mi, na dorocznem zebraniu swem w Salzbur
gu, we wrześniu 1888 r., postanowiła rzecz 
tę starannie zbadać. N a wniosek jej tedy

cztery obserwatorya, w Berlinie, Potsdainie^ 
Pradze i Strasburgu, zajęły się obserwacya- 
mi szerokości geograficznej i prowadziły je 
współcześnie od stycznia 1889 r. do 15 kwie
tnia 1890 r. Obserwatorya nadto w Berlinie 
i Pradze dostrzeżeń swych i po tym terminie 
nie przerwały, a w roku 1891 znów się do- 
nich przyłączył Strasburg.

Tak skombinowane dostrzeżenia wykazały 
rzeczywiście, źe szerokości geograficzne czte
rech tych punktów idegały w ciągu roku 
1889 i 1890 zmianom peryodycznym, we 
wszystkich tych miejscach szerokość geogra
ficzna miała wartość największą podczas je
sieni, najmniejszą zaś na wiosnę. Obszer- 
ność tego wahania okazała się również wszę
dzie jednaką, wynosiła mianowicie około ‘/ 2, 
sekundy w mierze kątowej, szerokość geogra
ficzna zmniejszała się i powiększała o '/4 se
kundy ponad swą wartość średnią. Wiado
mości zresztą nasze nie ograniczają się tylko 
do wymienionych wyżej czterech miejscowo
ści, gdy bowiem i niektóre inne obserwatorya 
w Europie i Ameryce rozejrzały przeprowa
dzone przez się w tymże czasie obserwacye^ 
wykryły podobnąź chwiejność swej szerokości 
geograficznej.

Aby wielkość, a raczej drobność tej zmia
ny łatwiej ocenić, wyrazić ją  możemy w mie
rze linijnej. Ponieważ ćwiartka południka 
ziemskiego obejmuje 10 milionów metrów,, 
przeto na sekundę wypada prawie 32 metry,' 
szerokość zatem geograficzna kołysze się o & 
metrów w jednę i drugą stronę swej wartości 
średniej, czyli waha się w rozległości około 
16 metrów. Jestto więc ruch bardzo drobny 
wprawdzie, niemniej jednak zbliżanie się ta
kie i oddalenie miejsc na ziemi od równika, 
albo raczej przesuwanie się bieguna jest zja
wiskiem zdumiewaj ącem i wymaga dokładne
go rozpatrzenia i wyjaśnienia.

Szerokość geograficzna miejsca wiąże się 
bezpośrednio z położeniem bieguna na ziemi, 
oznaczenie więc szerokości polega na obser- 
wacyi bieguna niebieskiego. Mieszkaniec ró
wnika, którego szerokość geograficzna jest 
zerem, widzi bieguny niebieskie na swym po
ziomie, wysokość więc ich, czyli wzniesienie 
nad poziom jest również zerem. Mieszkaniec 
bieguna, oddalony o 90° od równika, widzi 
biegun niebieski tuż nad swoją głową, w swoim
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zenicie, wzniesiony zatem na 90° nad jego po
ziom. Stąd już wypływa, że w miarę, jak 
oddalamy się od równika, tem wyżej wznosi 
się biegun niebieski nad poziom, co znaczy, 
że szerokość geograficzna danego miejsca wy
równywa wzniesieniu bieguna nad poziom te
go miejsca; w znaczeniu więc astronomicznem 
szerokość geograficzna jest wyrazem równo
znacznym z wysokością bieguna; im dalej 
udajemy się na północ, tem wyżej nad po
ziomem naszę gwiazdę biegunową dostrze
gamy.

Aby więc szerokość geograficzną danego 
miejsca ocenić, zmierzyć trzeba odległość bie
guna od poziomu, albo też, co na jedno wy
chodzi, odległość jego od zenitu, zenit bo
wiem wznosi się nad poziom o 90°. Ponieważ 
zaś jjołożenie bieguna na sklepieniu niebie- 
skiem nie jest bezpośrednio wskazane, astro
nom radzi sobie w ten sposób, źe mierzy od 
zenitu odległość gwiazdy, której położenie na 
niebie dobrze jest znane; skoro wiemy, jaka 
jest odległość bieguna od tej gwiazdy, oceni
my oczywiście z dostrzeżeń naszych i odle
głość bieguna od zenitu, a tem samem i sze
rokość geograficzną miejsca.

Znajomość zatem szerokości geograficznej 
polega na oznaczeniu trzech elementów, a mia
nowicie położenia osi obrotu w bryle ziem
skiej, kierunku linii wierzchołkowej, to jest 
linii prowadzącej do zenitu danego miejsca 
i wreszcie zboczenia, czyli odległości od ró
wnika, a zatem i od bieguna, gwiazd, które 
do obserwacyi służą. Taką jest więc ogólna 
zasada, na której dochodzenie szerokości geo
graficznej polega; szczegółowe zresztą meto
dy różnią się nieco między sobą, a to stoso
wnie do sposobu, w jaki uniknąć pragną błę
dów samych narzędzi, działania refrakcyi 
astronomicznej, czyli załamania promieni 
w atmosferze, lub innych moźebnych źródeł 
niepewności.

Ponieważ więc oznaczenie szerokości geo
graficznych zależy od kilku czynników, dla 
wytłumaczenia peryodycznej jej zmienności 
nasuwać się mogły różne przypuszczenia. 
Możnaby sądzić, źe ulega tu pewnej chwiej- 
ności działanie siły ciężkości, która określa 
kierunek pionu, a zatem linii wierzchołkowej. 
Wierny w istocie, że kierunek działania siły 
ciężkości doznaje na powierzchni ziemi pe

wnych zboczeń, a to pod wpływem przycią
gania potężnych pasm górskich, albo też, jak 
się domyślać można, skutkiem wielkich wy
drążeń w skorupie ziemskiej występujących. 
Odchylenia takie pionu są wszakże wszędzie 
stałe, gdybyśmy zaś przyjąć chcieli, w celu 
wyjaśnienia dostrzeżonych zboczeń szerokości 
geograficznej, że ulegają one zmianom peryo- 
dycznym, trzebaby było odwołać się do hipo
tezy zgoła nieprawdopodobnej, że pod po
wierzchnią Europy olbrzymia i ciężka masa 
przesuwa się na przemian w jednę i drugą 
stronę.

Przypomnieliśmy też wyżej, że oś ziemi 
ulega w przestrzeni powolnemu ruchowi stoż
kowemu, który się zdradza poprzedzaniem 
punktów równonocnych. Pod wpływem obie
gu księżyca ruch ten ulega jeszcze pewnemu 
drobnemu zakłóceniu, wskutek którego oś 
ziemi kołysze się dokoła każdochwilowego 
swego położenia średniego, co stanowi tak 
zwaną nutacyą. Moźnaby więc znów mnie
mać, że zmiany wysokości bieguna, o których 
mówimy, wypływają z j>ewnych, nieznanych 
nam ruchów nutacyjnych osi ziemskiej w prze
strzeni; teorya wszakże ruchów tych dokła
dnie jest zbadaną, niepodobna więc przy
puszczać, by istniały w nich podobne zakłó
cenia, w rozmiarze połowy sekundy.

(Dok. nast.).
S. K.

O N IEK TÓ RY CH

WYNIKACH NAUKOWYCH
EK SPED Y CY I „NATIONALA”.

(Dokończenie).

Pomiędzy rybami pelagicznemi znajdujemy 
kilka gatunków, odznaczających się znacznym 
rozwojem tkanki galaretowatej, szklistą prze
zroczystością i jednocześnie znaczną powierz
chnią ciała, np. wstęgowata ryba Leptocepha- 
lus, mała płaska ryba Plagusia. Dalej iglice 
morskie Nerophis i Syngnathus i t. p. m ają 
ciało jak pręt wydłużone i łatwo mogą się
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przeto unosić na wodzie w położeniu pozio
mem, przyczem obecność i budowa pęcherza 
pławnego pozwalają im nieruchomo, (t. j. bez 
wszelkiego dowolnego natężenia mięśni) uno
sić się na powierzchni wody.

Do najciekawszych objawów życia ryb pe
lagicznych należy lot t. zw. ryb latających 
(Exocetus). Pośród licznych gatunków ro
dzaju Exocetus można odróżnić ha podstawie 
rozwoju płetw t. zw. „dwuskrzydłe” i „cztero- 
skrzydłe”. Pierwsze, występujące zazwyczaj 
w większych gromadach, po 20 do 40, lub 60 
sztuk, najczęściej napotykane były podczas 
wyprawy ,,Nationala”. Liczne egzemplarze 
ryb tych spadały na pokład okrętu. „Czte- 
roskrzydłe” posiadają nietylko piersiowe ale 
i brzuszne płetwy przeobrażone w wielkie jak
by spadochrony płaskie, tak, że wyglądają 
jak  wielkie szarańcze. Są one po większej 
części większe niż dwuskrzydłe i żyją poje- 
dyńczo, lub też małemi grupami.

Najlepiej można je obserwować z pokładu 
okrętu. Jak  stado wróbli, wystraszone przez 
okręt, zrywają się one, wzlatują z wody w po
wietrze i Często kilkaset metrów się unoszą, 
aż wreszcie znów do wody wpadają. Co do 
sposobu i mechaniki tego lotu, panują dwa 
różne poglądy. Jedni przyjmują, że ryba 
unosi się w powietrzu, Avznosząc i opuszczając 
skrzydlate swe płetwy, według innych zaś ry
ba używa swych wielkich szei-okich płetw tyl
ko jako spadochronu. Wszyscy zgadzają się 
ze sobą co do tego, że wyskakiwanie z wody 
odbywa się przez uderzanie ogonem w jednę 
i drugą stronę. Ja k  to naprzód wykazał L. 
Agassiz, a następnie niezależnie od niego 
Brandt, II. du Bois-Reymond i inni, te ener
giczne ruchy ogona odbywają się także wte
dy, gdy ryba ma tylko ogon w wodzie zanu
rzony, a resztę ciała — w powietrzu. Brandt 
przypuszcza, źe wskutek tych gwałtownych 
ruchów ogona ma miejsce wibracya skrzydeł. 
Punkt sporny stanowi obecnie to, czy wibra
cy e te ułatwiają lot ryb, czy też są one tylko 
drugorzędnym objawem towarzyszącym. Mo
gą to tylko wyjaśnić spostrzeżenia, doświad
czenia i badania anato .niozne. Te ostatnie 
przedsięwzięte zostały przez Mobiusa i wy
kazały, że muskulatura płetw jest niewystar
czająca do energicznego ich ruchu drgają
cego. Ale nawet gdyby była wystarczają
ca, to należy mieć na uwadze, źe do kiero

wania płetwą, jako spadochronem, wobec róż
nego kierunku wiatrów konieczną już jest 
znaczna siła mięśniowa. Co się zaś tyczy 
bezpośrednich spostrzeżeń,1 to wTszy$cy zga
dzają się na fakt, że wzmiankowane drgania 
płetw są jednoczesne z ruchami ogona, dla
tego też bardzo jest prawdopodobne, że Owe 
wibracye płetw wywoływane są tylko przez 
gwałtowne ruchy ogona. Takie jest zapa
trywanie jednych uczonych, a między innymi 
i Brandta, inni natomiast, jak Seitz i Hassę, 
uważają, że wibracye płetw są ruchem wła
ściwym, powodującym lot. Hensen i Dalii 
wykonywali doświadczenia w celu ostateczne
go wyjaśnienia tej kwestyi, ale nie doprowa
dziły one do żadnego pewnego- i niedwuzna
cznego rezultatu.

Powiedzieliśmy wyżej, że jednem z ważnych 
przystosowań u zwierząt planktonu jest mały 
ciężar właściwy ich ciała. Otóż prof. Brandt 
twierdzi, że fosforescencya zwierząt pelagicz
nych jest jaknajściślej związana z tem przy
stosowaniem. A  mianowicie: „według badań 
.Radziszewskiego i innych chemików, powiada 
Brandt, świecenie się zwierząt polega na tern, 
że organiczne, mianowicie zaś tłuszczowe sub- 
stancye przy obecności alkalij łączą się che
micznie z tlenem czynnym, Wolne alkalia 
nie są przytem niezbędne, lecz wystarcza już 
obecność alkalij złożonych, takich, jakie znaj
dują się w organizmach. U bardzo wielu 
zwierząt pelagicznych gromadzi się w ciele 
jako materyał rezerwowy większa lub mniej
sza ilość tłuszczu, wskutek czego właśnie 
osięgnięte zostaje często znaczne zmniejsze
nie się ciężaru właściwego. Otóż światło, 
które w wielu wypadkach promieniuje z tych 
mas tłuszczowych, jest przedewszystkiem tyl
ko objawem towarzyszącym i nie przynosi 
wielu zwierzętom żadnej widocznej korzyści’-. 
Wszelako ta uboczna z początku i obojętna 
dla zwierząt właściwość zaczęła z czasem 
przynosić im pewną korzyść, a mianowicie, 
według Brandta, silne światło, produkowane 
przez niektóre zwierzęta pelagiczne, służy 
im jako środek odstraszający nieprzyja
ciół, w innych zaś razach dopomaga, być 
może, płciom do wzajemnego odszukiwania 
się i t. p.

Inny ciekawy szereg przystosowań zwierząt 
pelagicznych polega na ubarwieniu ich, a mia
nowicie liczne formy, żyjące bezpośrednio na
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powierzchni morza, posiadają barwę czysto 
błękitną. Stosuje się to do wielu drobnych ryb, 
niektórych skorupiaków z rzędu dziesięcio- 
nogów (np. Yirbius acuminatus), obunogów, 
równonogów i widłonogów, dalej do gatun
ków rodzaju osłonie Doliołum, do niektórych 
rurkopławów, meduz i wielu radiolaryj. U rur- 
kopława Pkysałia oraz u mięczaka Janthina 
barwa ma odcień fioletowy.

Niektóre ze zwierząt błękitnych posiadają 
na powierzchni białe plamy. Najbardziej 
uderzającem jest to zjawisko u mięczaka 
Grlaucus, który na stronie spodniej jest sre- 
brno-biały, na górnej zaś posiada na czysto 
błękitnem tle białe plamy srebrzyste, a mło
de ryby latające posiadają także na grzbiecie 
plamę białą. Brandt i Hensen dochodzą do 
wniosku, że te plamy białe mają dla zwierząt 
pelagicznych ważne znaczenie ochronne, po
nieważ przy wzburzonem morzu wyglądają 
zupełnie jak  kłaczki piany, która w wiel
kiej ilości występuje wtedy na powierzchni 
wody.

Inne ważne przystosowanie polega, jak po
wiedzieliśmy, na przezroczystości ciała ustro
jów pelagicznych. Mniej, lub więcej zupeł
ną przezroczystość znajdujemy przeważnie 
u zwierząt, spędzających życie nie u powierz
chni morza, lecz w mniejszej, lub większej 
głębokości; jak  dalece przystosowanie może 
się posuwać w tym kierunku, dowodzą tego 
niektóre ryby wstęgowate, np. Leptocephalus, 
u których nawet krew utraciła czerwoną bar
wę i których wszystkie organy są przezro
czyste i w wodzie zaledwie widzialne, za wy. 
jątkiem jedynie pary czarnych oczu.

Oprócz barwy błękitnej znajdujemy tak
że u organizmów planktonu i inne barwy; 
zielone — bardzo rzadko, natomiast częściej 
czerwonawe, lub żółtawe, aź do brunatnej. 
I  tak, spotykamy między innemi liczne, po 
większej części jasno-brunatne robaki Tomo- 
pteridy i Alciopidy, brunatnawe salpy, czer
wone skorupiaki (dziesięcionogi oraz larwy 
ich), blado-różowe meduzy i ukwiały. Nie
które z tych jaskrawych barw można prawdo
podobnie objaśnić w taki sposób, źe odpo
wiednie zwierzęta posiadają w bateryach or
ganów parzących, czyli żgawek tak potężną 
i straszną dla innych istot broń, że i tak 
są omijane przez nieprzyjaciół, a barwa ich

jest postrachem dla tych ostatnich; inne z wy
mienionych zwierząt, być może, odznaczają 
się jadowitemi własnościami, przykrym sma
kiem ciała, lub t. p., niektóre zaś z czerwo
nawych i ciemno-brunatnych istot trzymają 
się w większych nieco głębokościach, lub przy
najmniej w ciągu dnia przebywają w głębo
kości i tylkó o zmierzchu, lub w nocy ku po
wierzchni się zbliżają (np. liczne czerwone 
skorupiaki i ich larwy).

Od właściwych zwierząt pelagicznych od
różnić należy mieszkańców morza Sargaso- 
wego, gdy chodzi o kwestyą ubarwienia. 
Zwierzęta mas sargasowych pływających na 
morzu można podzielić na trzy grupy: na 
przyrośnięte, czyli stale przytwierdzone, na 
takie, które czasowo się przytwierdzają i wre
szcie na swobodnie pływające, które szukają 
kryjówek pośród gęstwin sargasowych. Do 
pierwszej kategoryi należy kilka gatunków 
polipopławów, robaków, skorupiaków wąso- 
nogich, mszywiołów (np. rodzaj Membrani- 
pora) oraz kilka drobnych ukwiałów. Nie
które z wymienionych zwierząt, np. robak 
Spirorbis i mszywioł Membranipora nadają 
gęstwinom sargasowym piętno charaktery
styczne, szkieleciki tych zwierząt tworzą bo
wiem nieregularne plamki jak  kreda białe 
na zielono-brunatnem tle wodorostów. Barwę 
zielono-brunatną z białemi plamami posiada 
także większość zwierząt drugiej kategoryi, 
np. z ryb interesujący Antennarius, ze skoru
piaków gatunki Palaemon natator, Nautilo- 
grapsus minutus i inne. Bardziej zaś jedno
stajną barwę ciała, zielono-brunatną i żółto- 
brunatną posiadają wreszcie mniejsze formy 
skorupiaków, swobodnie żyjące szczecionogi 
i wirki. Drobne te zwierzęta, zwłaszcza zaś 
skorupiaki, tak wielce prześladowane przez 
różne większe zwierzęta morskie, nie mogłyby 
w tak znacznych ilościach zamieszkiwać gę
stwin sargasowych, gdyby ubarwienie ich nie 
harmonizowało w zupełności z barwą tych 
ostatnich.

Do trzeciej z wymienionych kategoryj, obej
mującej zwierzęta jeszcze częściej swobodnie 
pływające, należy między innemi iglica mor
ska, Syngnathus pelagicus, która tak przez 
postać ciała, jako teź zielono-brunatną barwę 
z wielką tylko trudnością odróżnić się daje od 
łodyg sargasowych.

Z innych ciekawych wyników ekspedycyi
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„Nationala”, ogłoszonych dotychczas, zasłu
guje na uwagę zestawiony przez prof. Brand
ta  opis tu i owdzie napotkanych gromad 
(„Schwarme”) organizmów morskich, o któ
rych i inni, dawniejsi badacze biologii morza 
wiele już pisali. Brandt podaje mapę, na 
której oznacza różnemi barwami różne for
my zwierzęce, gromadnie napotkane jjodczas 
podróży. Tak np. pod 60° szer. półn. na
potkano gromady skrzydłonogów, pod równi
kiem niezmiernie liczne stada pyrosom, wir
ków, szczeponogów (Schizopoda) i t. d. Jak  
wielka ilość organizmów znajdować się mo
że w takich stadach, dowodzi np. fakt, że 
sieć mająca 1,13 m2 w otworze, wyciągana 
z głębokości 500 w pionowo, zawierała aż 
520 osobników’pyrosom.

Co się tyczy przyczyn powstawania tych 
gromad, a mianowicie pytania, czy prądy 
morskie powodują miejscowe skupianie się 
tak wielkiej ilości osobników, czy też wiatry 
są tu przyczyną działającą, Brandt nie daje 
na to żadnej odpowiedzi, twierdząc, że tylko 
bardzo obfity materyał obserwacyjny i staty
styczny może nas doprowadzić do wniosków 
ściśle naukowych, albowiem występuje tu nie- 
Avątpliwie bardzo wiele przyczyn, jednocześnie ! 
działających.

D r  J ó ze f N usbaum .

Listy do Redakcyi Wszechświata.

Z POWODU JEM IO ŁY .

Zamieszczony w ostatnich numerach Wszech
świata artykuł o jemiole dra A. Zalewskiego za
chęci zapewne naszych lubowników przyrody do 
dalszych obserwacyj ciekawego pasorzyta drzew 
naszych. Dlatego podaję tu  kilka szczegółów nie- 
zamieszczonych w artykule wspomnianym.

Jemioła rosnąca na drzewach liściastych różni 
się znacznie od rosnącej na drzewach iglastych. 
Wiesbauer uznał formę ostatnią, za odrębny gatu
nek, któremu dał nazwę Yiscum austriacum. Wies
bauer należy do tej szkoły florystów austryac- 
kicli, której cechą jest tworzenie drobnych gatun
ków, często bez dostatecznej racyi, a zawsze bez 
dokładnego zbadania rośliny. Takie zbadanie je 
mioł byłoby bardzo ciekawe. Idzie o to, by wy
siać nasiona jemioły z rośliny iglastej na drzewie

j liściastem, lub odwrotnie, przekonać się, czy wy-
kiełkowane się przyjmą, a następnie porównać 

J  wyrosły z nasienia, kwitnący już i owocujący okaz
z rośliną macierzystą. Tylko doświadczenie tego 
rodzaju może nas pouczyć, czy różnice morfolo- 

j  giczne jemioł rosnących na drzewach różnych są
zboczeniami osobniczemi, wywołanemi przez różni
cę w podłożu, na jakiem rosną, czy też są różni
cami utrwalonemi (a w razie takim Wiesbauer 
miałby słuszność).

Za zdaniem Wiesbauera przemawia szczegół, 
że w okolicy Ojcowa i Krzeszowic, gdzie jemioła 
na jodłach jest pospolitą, nie widziałem jej nigdy 
na drzewach liściastych.

O j  emiole na dębach wspomina Pliniusz, dwu
krotnie mówi o niej Mickiewicz. Wprawdzie 
w Konradzie Wallenrodzie napotykamy pewne 
fantazyjne wiadomości z zakresu florystyki, nie
mniej przeto przeważna ilość uwag botanicznych 
w pismach Mickiewicza uderza specyalistę prawdą 
obserwacyi i wiernością opisu, jakich nie napoty
kamy u żadnego z poetów naszych, a z obcych 
zaledwie u Emila Zoli. Gdy P. Ascherson, pro
fesor uniwersytetu w Berlinie pisał w roku 1869 
rozprawę swą o jemiole, przytoczył cytatę z Mic
kiewicza jako dowód, że rośnie ona (nietylko gą- 
zewnik, Lorantlius) na dębach. W kraju naszym 
dotychczas jemioły na dębie żaden botanik nie- 
dostrzegł, mimo, że widziano ją  na nim na Wę
grzech, byłyby więc bardzo pożądane uważniej
sze poszukiwania w tym względzie właśnie w oj
czyźnie Mickiewicza.

W Niemczech znaleziono jemiołę na pięćdzie
sięciu kilku gatunkach drzew. Ze i u nas rośnifr 
ona na bardzo licznych gatunkach dowiódł oprócz 
dra A. Zalewskiego, prof. F. Bieniasz, który ze
brał około Złoczewa jemiołę na 14-u gatunkach 
drzew liściastych. Wspaniały zbiór jemioł i prze
krojów tychże p. F . Bieniasza był wystawiony na 
wystawie przyrodniczej podczas ostatniego zjazdu 
lekarzy i przyrodników w Krakowie, w osobnej 
szafie.

Maryan Raciborski.

W tejże samej sprawie pisze do nas p. Marceli 
Drohojowski z Czorsztyna, donosząc, że widział 
bardzo liczne okazy jemioły w Januszkowicach 
w po w. Jasielskim. P. Drohojowski był w owej 
miejscowości już dawno, przed laty 20, nie przy
pomina więc sobie, czy las, w którym spostrzegł 
jemiołę był świerkowy, czy też jodłowy, uderzyło 
go jednak, że co czwarte, lub piąte drzewo miało 
na sobie pasorzyta, siedzącego zwykle na samym 
wierzchołku drzewa i odznaczającego się daleka 
większą prostotą rozgałęzienia, aniżeli typ opisa
ny przez p. dra Zalewskiego. W bliższej okolicy 
Czorsztyna, bardzo lesistej, p. Drohojowski ni
gdy nie widział jemioły.
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SPRAWOZDANIE.

(Dokończenie).

Zaródź nitek grzybniska jest zupełnie jedno
stajna i wypełnia młodsze komórki całkowicie, 
w starych zaś ilość jej zmniejsza się znacznie, 
a  na jej miejscu występują mniej lub więcej li
czne wodniczki, ułożone zwykłe przy jednym bo
ku komórki. Glikogen istnieje w nieznacznej 
ilości tylko w środkowych komórkach grzybniska, 
w najstarszych i najmłodszych niema go wcale; 
tłustych olejów w grzybnisku niema zupełnie. 
Każda komórka grzybniska posiada stale dwa 
spore jądra, leżące zwykle w '/? i w 2/a jej dłu
gości i zawierające w sobie wyraźne jąderka. Ją
d ra  są widoczne nawet przy dosyć slabem po
większeniu i bez użycia środków barwiących, lecz 
dzielenia się ich autor nigdy nie był w stanie do- 
strzedz. W ściankach poprzecznych p. E. odkrył 
coś w rodzaju otworów, przez które zawartość 
sąsiednich komórek może się łączyć ze sobą, jak 
za tem zdaje się przemawiać przenoszenie się 
protoplazmy z komórek dolnych do wyższych 
(t. j. ze starszych do młodszych) przy długotrwa- 
łem rozrastaniu się grzybniska w hodowlach z czy
stą wodą. Sclerotium daje się hodować w wo
dzie, do której włożono gotowane, lub sparzone 
części różnych roślin, jak  i w roztworach cukru, 
ielatyny a nawet gliceryny, jest jednak bardzo 
czułem na bakterye, gdyż ani nie kiełkuje, ani 
nie rozwija się dalej w hodowlach przez nie za
rażonych, chyba, że już poprzednio rozrosło się 
w obfite grzybnisko.

W hodowlach pożywniejszych strzępki wypu
szczają z boków liczne, krótkie, niejako beczuł- 
kowato nabrzmiałe komórki, połączone w krótkie 
nitki i dalej wydające twory sobie podobne. Ko
mórki te są, według autora, całkowicie wypełnio
ne glikogenem i zawierają w sobie często tylko 
po jednem jądrze; w innych wypadkach jądro za
pewne się dzieli, gdyż przez pewien czas jest nie- 
dostrzeżone, poczem wkrótce widoczne są dwa 
drobniejsze jądra w niedalekiem od siebie sąsiedz
twie, a, niedługo potem i sama komórka dzieli się 
na dwie za pomocą ścianki poprzecznej.

Eozwój sklerocyj zaczyna się wtenczas, kiedy 
grzybnisko rozrosło się należycie, co zwykle ma 
miejsce w 4 —5 dni, a czasem już we 2 dni po 
urządzeniu hodowli. Założenie ich miewa miej
sce na wszelkich strzępkach, wypuszczających 
pionowo, lub ukośnie w powietrze krótkie nitki, 
rozgałęziające się gęsto krzaczkowato na stosun
kowo bardzo małej przestrzeni. Z każdego ta
kiego krzaczkowatego tworu przez ciągłe przyby
wanie nowych strzępek w jego wnętrzu, powstaje 
gęsty splot nitek, których krótkie komórki w czę
ści nabrzmiewają i spływają się ze sobą, przez co

tembardziej wypełniają przestwory między niemi 
zawarte. Rozgałęzienie przy powierzchni nie jest 
tak gęste jak  wewnątrz, czyli w jądrze w ten spo
sób rozrastającego się tworu, to też po dosięgnię
ciu przez niego właściwej wielkości, tylko to ją 
dro daje początek młodemu sclerotium, strzępki 
zaś zewnętrzne po wykształceniu się tego osta
tniego i po zupełnem wytworzeniu się i zczernie- 
niu jego powierzchni obumierają, schną i odpa 
dają, a kora staje się gładką i czystą. Cały ro
zwój sclerotium ciągnie się zwykle 1 do 2 dni. 
Im pożywniejszą jest hodowla, tem więcej się 
tworzy sklerocyj i na odwrót. Zakładanie nowych 
i dojrzewanie starszych może się odbywać w róż
nym czasie i trwać całe tygodnie i miesiące. Scle
rotia zachowują zdolność kiełkowania przez czas 
bardzo długi, są wytrzymałe na suszę (znaczne 
i długotrwałe zimno i na gorąco). Wszystkie sta
rania autora, ażeby u badanego przez siebie grzyb
ka otrzymać oprócz sklerocyj jakie inne jeszcze 
narządy rozmażania, spełzły na niczem ‘).

D r A . Za lew ski.

Towarzystwo Ogrodnicze.

Posiedzenie trzecie Komisyi teoryi ogrodnic
twa i nauk przyrodniczych pomocniczych odbyło 
się dnia 16 lutego 1893 roku, o godzinie 8-ej

‘) Autor w powyższej rozprawie porównywa 
swój grzybek tylko ze sklerocyami innych, zba
danych przez de Barego i Brefelda, chociaż jego 
„Sclerotium”, z wyjątkiem swego powierzchowne
go wyglądu, nie posiada nic wspólnego z właści- 
wemi sklerocyami grzybów wyższych, zbadanych 
przez wspomnianych autorów, gdyż nietylko zna
czenie, ale i rozwój ostatnich są zupełnie inne, 
aniżeli tamtego. Sclerotium p. 11. nie jest bynaj
mniej właściwem „sclerotium” , przedstawiającem 
stan spoczynkowy, długotrwały innego grzyba, ale 
odpowiada raczej innym wzrostowym narządom 
rozmnażania pewnych grzybków, u przedewszyst- 
kiem kłębom zarodnikowym (sporaebulbiłli), któ
rych rozwój przypomina niekiedy w znacznym 
stopniu rozwój Sclerotium hydrophilum p. IŁ., że 
wskażę z pomiędzy innych tylko Clathrosphaera 
spirifera, grzj^bek, podobnie jak  i tamto, przy
wiązany wyłącznie do życia w wodzie i zgadzają
cy się z niem w wielu punktach swojego rozwoju. 
Z tym więc to grzybkiem głównie należało czynić 
porównania i wyciągać stąd wnioski, może nawet 
ważne zę względu na odkrycie w przyszłości wię
kszej liczby podobnie ciekawych tworów.

(Przyp. sprawozdawcy).



wieczorem, w lokalu Towarzystwa Ogrodniczego,. 
Chmielna Nr 1-1,

]. Protokuł posiedzenia, poprzedniego został 
odczytany i przyjęty.

2. Sekretarz Komisyi odczytał podanie p. Wł. 
Kozłowskiego do Zarządu Tow. Ogr. w kwestyi 
urządzenia pracowni mikroskopowej botanicznej 
wniesione i przesłane do opinii Komisyi. W celu 
bliższego oznaczenia urządzenia proponowanej 
pracowni i ułożenia jej kosztorysu zaproszoną zo
stała delegacya z członków Komisyi, specyałistów 
nąjbliżej z powołaną kwestyą obeznanych..

3. Sekretarz Komisyi odczytał list panny Ma
ryi Hemplówny, nadesłany cło redakcyj Wszech
świata, przy którym załączona była paproć i gąb
ka do oznaczenia. Paproć okazała się . mło
dym okazem Botrychium Matricariae Spr>, zbie
rana przez p. M. H. w liściastych lasach na wa
piennych wzgórkach w pow. Opatowskim pod Słu
pią nadbrzeżną i w  lubelskiem pod Krasnymsta- j  

wem, w lasku miejskim „Bobrek” zwanym, po I 
prawej stronię ż wirówki, wiodącej z Piej owca do 
Krasnegostawu. Przybywają zatem nowe stano- [ 
wiska dla tej paproci do podanych już przez prof. | 
Rostafińskiego (Krytyczne zestawienie paprotni- I 
ków Król. Pol., Pam. Fiz., tom YI). Gąbka zaś j  

jest niewątpliwie gatunkiem Spongilla (Euspon- 
gilla) lacustris Lmk. ̂ zbierana przez p .  llempjów- 
nę w CJiełmskiem, W rzeczułkach do Bugu"wpa
dających; we wsi Hatyska jiod Tarnowem i w Do
rohusku. Przytem p. H. nadmienia, że szczaw 
skupiony (Rumex confertus Yilld.), który zbierała i 
w Dorohusku, rośnie tam ' od lat 14-tu gromadnie ! 
i obficie na łąkach i pustych miejscach, na lewym 
brzegu Buga, koło mostu kolejowego, w bardzo 
dorodnych okazach. Ąle również, od lat 10, ro
śnie także obficie na prawym brzegu Wieprza pod 
Krasnymstawem, nieco jioniżej miasta.

Za czasów, gdy Jastrzębowski i gen. liadosz- 
kowski zbierali rośliny pod Krasnymstawem, jesz
cze szczawiu skupionego tam nie było; a kiedy 
teraz znajduje się w pokaźnej liczbie i wyglądzie, 
widocznie jestto nowa, na obszary Królestwa 
wkraczająca roślina, a jako taka, znajdując, grunt 
świeży i niespożyty, wyrasta silniej i obficiej.

4. P. A. Slósarski pokazywał wyhodowaną 
przez Zakład ogr. braci Hoser piękną Tillandsia 
(Phytarrhiza \ i siani) Lindeni Morr., roślinę z ro
dziny Bromeliaceae, o liściach długich, sztywnych, 
rozetowato ułożonych, kwiatostanie kłosie z bo
ków ściśnionym, utworzonym z lulku kwiatów 
bardzo okazałych, błękitnych, pokrytych przy- 
kwiatkami, dachówkowato ułożonemi. Brzegi płat
ków okwiatu owalne, błękitne, paznokcie białe 
zrastają się w rurkę; pręcików 6, po dwa z płat- | 
kami zrośnięte. Gatunek ten pochodzi z Brazylii, j

5. P. J. Morozęwicz pokazywał i objaśniał fo- j 
tografie preparatów mikroskopowych minerałów j  

syntetycznie otrzymanych. Na jednem z posie- j  

dzeń poprzednich p. M. zakomunikował Towa- j  

rzystwu o syntezie dwu skał wybuchowych: hajui- 
nofiru i liparytu, obecnie przedstawia, jako ilu- 1

stracyą faktów opisanych, tablicę mikrofotografii 
zdjętych z preparatów przygotowanych ze stopów 
sztucznych. Fotografie te dają dokładne pojęcie
0 kształtach i wzajemnem ugrupowaniu minera
łów sztucznie odtworzonych, niczem nie różnią
cych się od naturalnych. Kwarc i mika liparytu 
sztucznego przy 1000-krotnem powiększeniu po
siadają postaci doskonale wykształconych krysz
tałków, dochodzących do 1 cm szerokości, resp. 
długości, kryształki zaś liajuinii są,cztery razy 
większe od miki. Przy sposobności p. M< zau-. 
ważył, że wobec doniosłości doświadczeń synte
tycznych, bardzo jest pożądanem fotografowanie 
otrzymanych sztucznie produktów, gdyż popierw- 
sze fotografie, będąc dokumentem objektywnym, 
podnoszą znakomicie wartość opisywanych do-, 
świadczeń, a powtóre, pozwalają na dokładne po
równywanie rezultatów dwu oddalonych od siebie; 
badaczów.

6. P. E. Majewski przedstawił rezultaty po
szukiwań paleoetnologicznycli, dokonanych wkwie-. 
toin i lipcu r. z. .na porzeczu Scliodniej i Czarnej 
w p-cie Stopnickim gub. Kieleckiej. Na początek 
przedsięwziął odszukanie i poznanie t. zw. stacyj 
krzemiennych oraz wykreślenie pierwszych zary
sów mapki archeologicznej, mającej służyć do sy-, 
stematycznych badań.

YvTynikiem tych poszukiwań było odkrycie 25-ciu 
stacyj nad rzeczkami Schodnią, Sanicą, Brodem.
1 Czarną, na obszarze kilku mil kwadratowych, 
stanowiących zaledwie część terytoryum, jakie 
p. M. postanowił zbadać.

Zebrane okazy narzędzi krzemiennych w ilości 
przeszło 2 000 przedmiotów przedstawił zebra
nym uszeregowane w sposób systematyczny. Wśród 
mniej lub więcej wyraźnych wyrobów ręki ludz-. 
kiej na wyróżnienie zasługują: 77 pięknych strza
łek sercowatych, 120 t. zw. strzałek poprzecz-. 

i nycli, 180 skrobaczów, paręset nożyków, mających 
od 2 cm do 16 cm długości, kilka cały cli siekie
rek, toporków i dłut oraz 50 ułamków narzędzi 
gładzonych.

Na tem posiedzenie zostało ukończone.

T O W A R Z Y S T W O

P O P IE R A N IA  RUSKIEGO PRZEM YSŁU I  H A N D L U .

Posiedzenie 2 w r. b. Sekcyi chemicznej miało 
miejsce dnia 28 stycznia, w budynku Muzeum 
przemysłu i rolnictwa.

1) Protokuł posiedzenia ostatniego został od
czytany i przyjęty.

2) 1’. Lepjiert zaznaczył śmierć kolegów w za
wodzie: Dienheim-Brochockiego i Schellera. Par 
mięć ich została uczczoną przez powstanie-
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3) P. dr Albert Mizerski wygłosił rzecz o no
wej metodzie oznaczania kwasu moczowego. Me
toda ta  opiera się na wykrytym przez niego sta
łym stosunku ilościowym, w jakim kwas moczowy 
strąca srebro z, amoniakalnego roztworu azotanu 
srebra. Stosunek ten wyraża się cyframi: 0,389:1, 
co się na język chemiczny tłumaczy: jedna, czą
steczka kwasu moczowego strąca 4 atomy, srebra. 
Szczegóły postępowania analitycznego są nastę
pujące:

I.' 50 cm3 moczu paruje sie w parowniczce por
celanowej na kąpieli wodnej prawie do suchości 
i pozostałość zadaje 8 —  10 cm3 kwasu solnego 
z dodatkiem 1— 2 im3 alkoholu w celu wydziele
nia kwasu moczowego' w stanie wolnym.

II. Wydzielony osad kwasu moczowego, zwy
kle mniej, lub więęej zabarwiony, po. odcedzeniu 
i wymyciu alkoholem (90°yń) aź do zniknięcia 
w filtracie odczynu na chlor rozpuszcza się w 5 
do 10 cm3 roztworu węglanu litymi (1:100) i roz
twór w ten.sposób otrzymany, po przefiltr.owaniu 
przez watę szklaną, dodaje się do 10 —  15 cm3 
mianowanego roztworu azotanu srebra, zmięsza- 
nego uprzednio z taką ilością amoniaku, jaka jest 
potrzebna, do rozpuszczenia wytwarzającego, się 
osadu Ag40 , czyli do wytworzenia związku: 
AgN03 4-2NH.j. Miano roztworu azotanu srebra 
tak się ustawia, aby 1 cm3 odpowiadał 0.010 g Ag. 
Do rozpuszczenia kwasu moczowego używa się 
węglanu litynu ze względu na to, że moczan lity
mi jest solą . że wszystkich moczanów najłatwiej 
rozpuszczalną.,

III. W wymienionych warunkach kwas moczo
wy strąca srebro już na zimno w postaci czarne
go osadu, który po ogrzaniu płynu do zawrzenia 
zbiera się na filtrze i po dokładnem przemyciu 
wprowadza: wraz. z filtrem do kolbki szklanej 
i rozpuszcza w kwasie azotnym celem oznaczenia 
srebra sposobem miarowym Yolłharda za pomocą 
roztworu rodanku amonu, ustawionego zgodnie 
z mianem użytego poprzednio roztworu azotanu 
srebra. Łatwiej i prędzej, a niemniej ściśle mo
żna oznaczyć strącone srebro z. t. zw. różnicy, 
t,. j. oznaczając sposobem Yolłharda nadmiar azo
tanu srebra, pozostały w filtracie po strąceniu 
srebra.

IV. Ponieważ doświadczenie wykazało, że 1 
część strąconego srebra odpowiada 0 ,389.czę
ściom , kwasu moczowego, pizeto mnożąc przez 
współczynnik 3,89, lub dwukrotną tegoż 7,78 
liczbę zużytych przez kwas moczowy centyme
trów sześciennych roztworu azotanu srebra o wy- 
mienionem mianie, otrzymuje się iloczyn, który 
wyraża w miligramach zawartość kwasu moczo
wego w 50 resp. w 100 cm3 moczu. Z moczu, 
zawierającego rozpuszczone białko, należy je 
przed parowaniem usunąć przez zagotowanie i na
stępne lekkie zakwaszenie. To samo odnosi się 
do cukru w moczu diabetyków, który można ła
two usunąć za pomocą fenylohydrazyny z do
datkiem octanu sodu.

Całkowite oznaczenie kwasu moczowego we-

| dług opisanej metody, można wykonać w prze- 
j  ciągu półtorej godziny. W przeciwstawieniu za- 
} tem do istniejącycli metod, prelegent nazwał swo- 

ję  metodę pośpieszną, a względnie do odczynu, 
na którym się oha opiera, metodą redukcyjną.

Na tem posiedzenie ukończone zostało.

Wiadomości t ś l i o g r a f i * .

Ji ? .'•<(. Wł. Natanson. Studya nad teoryą
j roztworów. Kraków, nakładem Akademii umie- 

j  jętności, 1892, 8-ka większa, str. 38.
Studien zur Theorie der Losungen w „Zeitschrift 

j fur physikalische Chemie”, X, str. 748— 781. 
f  Treść rozprawy p. Wl. Natansona, przedsta

wionej na posiedzeniu Akademii umiejętności 
w Krakowie dnia 3 października 1892'r. podaną' 

i została w Nr 3. pisma: naszego ż r. b. Obecnie 
[ rozprawa ta wyszła jednocześnie popolsku w Roz- 
; prawach Akademii krakowskiej i poniemiecki!

w czasopiśmie poświęconem chemii fizycznej, wy- 
j  dawanem przez prof. Ostwalda w Lipsku.

—  sd. Encyclopedie der Naturwissenschaf- 
ten. Dritte Abtheilung, Handbuch der Physik, 13 
Lieferung. Breslau, Trewendt, 1891.

Wielkie wydawnictwo Encyklopedyi nauk przy- 
1 rodniczych, podjęte: przez firmę Trewendta, posu- 
j  wa się wciąż. Obecnie mamy przed sobą 13-ty 

zeszyt podręcznika fizyki. Wszystkie artykuły 
i  w tym zeszycie są z dziedziny optyki i pióra.dra, 

S .. Czapskiego. Traktowane tu  są: zboczenia, 
i chromatyczne w układach dioptrycznych, teorya, 

achromązyi, pryzmaty i układy pryzmatów, wła- 
!. suości i gatunki narzędzi optycznych,

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

WP. L. D. W Łomży Ogłoszenie o Pam. Fiz. 
bywa podawane na miesięcznej okładce Wszech
świata. „Flora”, o którą Sz. Pan zapytuje, ucho
dzi za poważne i cenne wydawnictwo.

WP. A. T. w Połtaw ie. Takiej śmiałej treści 
a problematycznej, lub zgoła żadnej wartości 
książeczek posiada niemało każde piśmiennictwo. 
Na ich czytanie a tembardziej drukowaną ocenę:. 
szkoda czasu i pracy.

I
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SPROSTOWANIE.

W Nr 7 Wszechświata, str. 109, szp. 1, w. 25 
od dołu, zamiast „nie ulega“ , powinno być „nie 
łatwo ulega”.

W Nr 8, Wiad. bieżące, szp. 1, wiersz 15, za
miast „opracowanych”, powinno być „oprawio
nych” ; szp. 2, wiersz 4, zamiast „suothericus” 
powinno być „sciothericus”.

Posiedzenie 4-e Komisyi stałej teoryi ogro
dnictwa i nauk przyrodniczych pomocniczych od
będzie się d. 2 marca 1893 roku, o godzinie 
8-ej wieczorem, w lokalu Towarzystwa ogrodni
czego (Chmielna, 14).

Porządek posiedzenia:
1) Odczytanie protokulu posiedzenia poprze

dniego.
2) P. S. Stetkiewicz „O badaniach geogra

ficznych w Afryce w ciągu roku 1892”.

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 15 do 21 lutego 1893 r.

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

.<u
B arom etr 
700 mm -j- T em p era tu ra w st. C. .

bX) 
• 1—i K ieru n ek  w ia tru

Sum a

opadu
U w a g i .

Q 7 r. 1 P- 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Nąjw. Najn. %

15 s. 46,6 47,7 52,7 — 0,5 1,0 3,o 3,o —o,7 96 E«,S',W* 2,8 7 a. m.— 1210 p. 111. 11. =
16 c. 54,2 55,4 57, i 2,4 2.2 1,0 3,6 1,0 97 SW ',E',E> 0,2 7 a. m.— 645 p. m. =  n. =
17 p. 57,0 57,5 56,7 — 0,5 0,6 0,8 1,7 —0,6 ^ 5 E IJ,E 2,SE2 0,0 a. m. / ,  11. •
18 s. 53,5 53,5 54,1 1,0 2,3 1,0 2,6 0,6 ,97 S E ’,S ',W ' 0,1 a. m. =  630 p. m. — n.E= 9
19  N. 51,4 47,2 42,7 1,0 2,2 4,4 4,4 0(5 93 SW«,SW5.SW4 7,o 10™ a. 111.—n. #45-
20 P. 40,7 4<>,9 42,5 1,4 1,0 — 0,5 4,7 —o,5 93 W N3,NE2,NE2 0,0 a. m. = ,  3 15— 745 p. 111. 9
21 W. 41,7 39,9 34,9

i
— 1,4 —0,2 0,2 0.2 — 2,0 98 E 5,SE4,SE3 1,6 445 p. m.— n. A

AVisla ruszyła.

Ś red n ia  49>° 1,2 96

Od 11-go do 18-go lutego włącznie. Nizkie 
•ciśnienia barometryczne znajdowały się przewa
żnie w tym okresie czasu nad morzem Północnem 
lub Baltyckiem; wysokie zalegały Rossyą połu
dniową, lub południowo-wschodnią, poczęści zaś 
Europę południową,

Nizkie temperatury notowano: w Archangelsku 
— 37°, w Uleaborgu — 33° i w Rydze — 14° 
dnia 12, w Wilnie — 22° dnia 14, w Sermaksie 
— 27°, w Petersburgu — 25° i Windawie — 20° 
d. 15, w Smoleńsku — 20° d. 16, w Pawłowsku 
-— 26° dnia 17, w Kosteomie — 23°, w Charko

wie — 21° i następnie w Haparandzie — 24° 
dnia 18.

Niebo było nad całą Europą przeważnie po
chmurne. Powłoka śniegowa osięgła największą 
grubość w Rossyi północno-zachodniej (Petroza- 
wodzk i Sermaksa 9 cm) oraz w Syberyi wscho
dniej (Nikołajewsk 9 cm).

Zaburzenia magnetyczne notowano w Pawłow
sku d. 15 i 16 i w Ekaterynburgu w nocy z 15 
na 16 lutego. Zorzę północną obserwowano 
w Helzyngforsie dnia 16, w Uleaborgu dnia 17, 
w Kem d. 17 i 18.

T R E Ś  Ć. Kanały przez Panamę i Nikaraguę, napisał dr Nadmorski. —  0  chwiejności osi ziem
skiej, przez S. K. — O niektórych wynikach naukowych ekspedycyi „Nationala” przez dra Józefa Nus- 
bauma. —  Listy do Redakcyi Wszechświata. Z powodu jemioły. —• Sprawozdanie. —  Towarzystwo 
Ogrodnicze. —  Towarzystwo popierania ruskiego przemysłu i handlu. —• Wiadomości bibliograficz

ne. —  Odpowiedzi Redakcyi. —  Sprostowanie. — Buletyn meteorologiczny.

W ydawca A. Ś ló sa rs k i. R edaktor B r. Z n a to w ic z .

3 o3BOJieHO H,eH3ypoio. B apm ana, 12 <3?eBpajisi 1893 r. W arszaw a. D ru k  E m ila  Skiwskiego.




