
M 10. Warszawa, d. 5 marca 1893 r. Tom XII.

TYGODNIK POPULARNY, POŚWIĘCONY NAUKOM PRZYRODNICZYM.

P R E N U M E R A T A  „ W S Z E C H Ś W I A T A " .

W W a r s z a w ę :  rocznie rs. 8
kwartalnie 2 

Z  p r z e s y łk ą  p o c z t o w ą :  rocznie „  10
półrocznie „ 5

K o m i l e t  R e d a k c y jn y  W s z e c h ś w i a t a  stanowią Panowie: 
Alexandrowicz J., Deike K ., Dickstein S., H oyer H., 
Jurkiewicz K „  Kwietniewski Wł.,-* Kramsztyk S., Na- 

tanson J. , Prauss St., Sztoicman J. i  W róblewski W .

Prenumerować można w  Redakcyi „W szechświata0
i w e wszystkich księgarniach w  kraju i zagranicą.

A.dres ZESed.a.łcc3̂ i: Klrakowskie-Przedmieście, ISTr ©£3.

I S L A N D Y A .
Z A R Y S  G EO G R A F ICZ H Y 

według najnowszych badań.

Islandja—„Eisland”, to ponura, pełna ta
jemniczości i grozy kraina na końcu zamiesz
kanego świata, kraina, gdzie pośród chaoty
cznie nagromadzonych złomów bazaltu i lodu, 
pod oj)oną nieba chmurnego, przy jęku sza
lonych wichrów, przy ogłuszającym ryku mo
rza miotanego wściekle na czarne skały wy
brzeży, walczą ze sobą dwie siły — ognia 
i mrozu; kraina, gdzie śród głębokich ciemno
ści nocnych groźne łuny wulkanów zlewają 
się z czarodziejskim blaskiem zorzy północnej; 
kraina, której puste i nieznane wnętrze czło
wiek napełnił utworami fantazyi, a sam wziął 
w posiadanie tylko skraje nadbrzeżne i tutaj 
w ciężkich zapasach z groźną i skąpą przy- ! 
rodą zahartował ciało i ducha, nauczył 
się pogardzać śmiercią i mało wymagać od 
życia.

Ta odosobniona wyspa, rzucona pod koło ,

biegunowe, na granicy obu półkul (południk 
Ferro) między Skandynawią i Grenlandyą, 
leży wprawdzie bliżej Ameryki niż Europy, 
ale biogeograficznie, etnograficznie i history
cznie oraz politycznie należy do tej ostatniej: 
flora i fauna tej wyspy jest bardziej europej- 

| ską niż amerykańską, z Europy została ona 
zaludniona, pod wpływem Europy stała się 
krainą kultury, krainą historyczną, jedyną 
z pośród polarnych. Od blizkiej, lecz niego- 

j  ścinnej Grenlandyi przez zapchaną płynącemi 
i lodami cieśninę Danemart Islandya nic pra

wie otrzymać nie mogła.
Islandya genetycznie wydaje się na pierw

szy rzut oka niby potężnym palem, lub nawet 
wielką resztką dawnego mostu lądowego, któ
ry łączył niegdyś arktyczne okolice dwu czę
ści świata i którego ślad pozostał prócz tego 
w ławicy (około 500 m głębokiej, ciągnącej 
się od Wielkiej Brytanii przez Paroer i Islan- 
dyą do Grenlandyi). Jednakże dokładne roz
strzygnięcie genezy Islandyi jako wyspy, za
liczenie jej do pewnej genetycznej kategoryi 
wysp jest dziś jeszcze trudne: Walłace zali
cza ją  do starych wysp kontynentalnych, 
inni — do wulkanicznych. Stosunki fauny 
wobec licznych środków wędrówek, tak bier
nych jak  czynnych, nie mogą nam tej kwestyi



146 WSZECHSWIAT. N r  10;

rozstrzygnąć: z trzech znajdujących się tu 
zwierząt ssących niedźwiedź polarny i lis po
larny mogły się dostać na płynących lodach, 
mysz zaś mogła tu przybyć z pierwszymi ko
lonistami, jako niedostrzeżony towarzysz po
dróży. Renifer nie wchodzi tu w rachubę, 
gdyż wiadomo, że został sprowadzony przez 
człowieka. Z  ptaków większość jest pocho
dzenia europejskiego, ale i to nie może do
wodzić dawnego połączenia lądowego, albo
wiem i dzisiaj ptaki z lądu Europy odwiedza
ją  corocznie tę odległą wyspę. Jeżeli przy
szłe badania okażą, mówi Supan '), źe Islan- 
dya nigdy nie była z lądem połączona, to ber 
dzie ona jedynym okazem wyspy pierwotnej 
o tak wielkich rozmiarach (przeszło 100 000 
km2).

Zarys jej wybrzeży przypomina zaokrąglo
ny tułów kaczki z głową zwróconą na pół- 
noco-zackód ku Grenlandyi; jestto mianowi
cie półwysep poszarpany fiordami i łączący 
się z główną masą wyspy (podobnie jak  w No
wej Gwinei) wązką szyją tylko 7 km  szeroko
ści (miedzy Breidifiordr i Huriafloi). Jak  
ten półwysep tak i cały tułów jest na północo- 
żaćhodzie silniej rozczłonkowany fiordowate- 
mi zatokami (Breidifiordr, Faxa fiord r) i pół
wyspami (Snaefels, Keykjanes). W  poró wn a- 
niu jednak z innemi krajami fiordowemi, jak 
Skandynawia, Szkocya, Grenlandya i P ata
gonia, Islandya ma brzegi mniej poszarpane; 
przyczyną tego jest szybkie tutaj wypełnianie 
fiordów tak utworami wulkanicznemi (popiół, 
lawa), jako też lodowcowo-rzecznemi, które 
tu występują nadzwyczaj obficie wskutek spo
tęgowanego topnienia lodowców podczas dzia
łalności wulkanów. Wreszcie cło ujednostaj
nienia linii brzegowej przyczynia się obserwo
wana w licznych śladach nadbrzeżnych nega
tywna zmiana poziomu („podnoszenie się” 
wybrzeży), albowiem przy wynurzaniu się 
dna morskiego plastyka jego warunkuje po
ziome kształty wybrzeża, a ponieważ plastyka 
dna morskiego odznacza się jednostajnością, 
więc i wybrzeża przez nią uwarunkowane mu
szą być jednostajne. Szczególniej jednostaj
ne w przeciwieństwie do północno-zachodniego 
jest południowo-wschodnie wybrzeże Islandyi 
biegnące łukowato, wyrównane przez wyżej

') Ob. A. Supan, Płiysische Erdkunde, 1884.

wymienione czynniki: istniejące t u ' niegdyś 
fiordy znikły, lub, wskutek charakterystycz
nych dla fiordów mielizn końcowych (moren) 
odcięte od morza, zmieniły się w laguny.

Islandya składa się z utworów wybucho
wych nowszego czasu (przedtrzeciorzędowych 
nie znaleziono) oraz z litworów lodowcowych; 
wyjątkowo napotykacie czasami głazy grani
towe są przybyszami ze stron dalekich, mia
nowicie zawędrowały tu ze fSzpicbergu na lo
dach płynących. Od pokrewnych wysp Fa- 
raer różni się Islandya tern, że jej wulkany 
nie wygasły jak tam przed epoką lodową, 
lecz działają do chwili obecnej ‘).

W  utworach wybuchowych Islandyi roz
różniają mioceniczny obszar bazaltów, zajmu
jący półnoCo-zachód i północo-wschód wyspy 
oraz mioceniczny obszar tufów (brekczya pa- 
lagonitowa), zajmujący południe i środek.

Dwa wyżej wymienione obszary, bazaltów 
i tufów, różniąc się materyałem, różnią się- 
też i pod względem plastyki powierzchni. 
Obszar bazaltów przedstawia falistą wyżynę,,, 
pokrajaną wewnątrz głębokiemi dolinami 
rzek, a na wybrzeżach fiordami, ku którym 
wyżyna spada stromo, lub schodowato, niby 
mury cyklopów; fiordy te przynajmniej po- 
części, szczególniej na północo-zachodzie za
wdzięczają swe: powstanie wielkim uskokom: 
i rozciąganiom W —O. Obszar tufów, arena 
działalności wulkanicznej tak  trzecio- jak
1 czwartorzędowej, jest krainą wysokich gór 
wulkanicznych: wielka i śniegami pokryta gru
pa wulkanów Vatna Jokull, zwana . w zacho
dniej części Skaptar Jokull, a w południowej 
Oroto Jokull, wznosi się w tej ostatniej do
2 000 to na samem południowem wybrzeżu 
wyspy; wznosząca się na zachód od tej grupy 
Hekla dosięga przeszło 1 500m.

W śród obszaru tufów napotykają się też 
igły bazaltu, które po spłókaniu tufu sterczą 
w najdziwaczniejszych, fantastycznych kształ
tach, odwrotnie: wTiele gór tufowych przez wy-, 
płókanie, lub wywianie zawartych w nich 
twardszych odłamków otrzymało dziwaczne 
podziurawienia. Piasek powstały ze zwie
trzenia tufów pokrywa znaczne przestrzenie,

') Ob. F. Halin, Die nordisoben Inseln, 1890, 
w wydawnictwie A. Kirchhoffa: Unser Wissen von 
der Erde.
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tworząc pokłady eolskie podobne do lóssu 
(„meliolla” islandczyków), które następnie ule
gają pokrajaniu przez erozyą wodną. Na 
utworach wulkanicznych trzeciorzędowych, 
głównie na tufach leżą utwory wulkaniczne 
czwartorzędowe, które można znów podzielić 
na przedlodowe i polodowe, ostatnie jako nie- 
pokryte utworami lodowcowemi, a przytem 
trudno wietrzejące, stanowią najniegościnniej- 
sze pustkowia.

Lawy czwartorzędowe tak przedlodowe 
(dolerytowe) jak i polodowe ciągną się pasem 
łukowatym od przylądka Reykjanes naprzód 
z zachodu na wschód, a potem na północo- 
wschód i północ, wogóle równolegle do połu
dniowego i wschodniego wybrzeża; pas ten, 
przepoławiając wyspę* sięga przez okolice 
jeziora Myvatu do północnego wybrzeża pod 
Husayik. Lawy te wylały się bądź z licz
nych kraterów, które nadają wielu okolicom 
Islandyi charakter krajobrazu księżycowego 
(np. okolice jeziora Myvatu), bądź wypływa
ły odrazu wzdłuż całych szpar na obie .ich 
strony, tworząc nie pojedyncze stożki lecz 
całe wały z żużli i bloków lawy, bądź: wresz
cie, wyciekały,. niby źródła, z małych- otworów 
na stokach wulkanów tufowyeh. Wypełniw
szy zagłębienia powierzchni lufowej, wysu
szywszy jeziora, lawy te utworzyły w Isłan- 
dyi równiny wylewu wulkanicznego, śród któ
rych sterczą niezupełnie zanurzone stożki lu
fowe, niby wyspy. Trudno sobie wyobrazić 
coś baidziej dzikiego i pustego jak te islandz
kie. pola lawy zwane tu Hraun: wyglądają one 
to jak stężałe fale czarnego oceanu, to jak 
zczerniałe kry nagromadzone po .burzy; w wie
lu miejscach dzikie te rumowiska składają się 
z tak wielkich i fantastycznych odłamów, źe 
przypominają zwaliska zamków. Tylko z po
mocą wytrwałych koni islandzkich człowiek 
może przebywać te pustynie, lecz i koń musi 
postępować bardzo zwTolna i ostrożnie po tej 
„nierównej a jednak gładkiej” powierzchni. 
Wśród tych pustyń tylko gdzieniegdzie napo
tykają się oazy trawiaste, dostarczające pa
szy dla koni i przez to umożliwiające po
dróż '), są one uwarunkowane w części przez 
ciepłe źródła bijące z lawy (podczas gdy przy

') Ob. Gronlund, Islandische Naturverliali- 
nisse w Die Natur. 1881, Nr 26, 27.

źródłach zimnych i strumieniach lodowco
wych znika wszelka roślinność); prócz tego 
pokrycie lawy morenami, wyjątkowo znacz
niejszy stopień jej zwietrzenia, lub ominięcie 
jakiegoś miejsca przez potok lawy wskutek 
stosunków terenu i t. p. mogą też uwarunko
wać istnienie oazy trawiastej.

Wulkany Islandyi wykazują po wszystkie 
czasy nadzwyczaj spotęgowaną działalność, 
sprowadzającą straszliwe klęski. Najbardziej 
znany wulkan, Hekla, miał w czasach histo
rycznych przynajmniej 18 wybuchów; zresztą 
wybuchy zdarzają się nietylko ze znanych 
gór wulkanicznych, lecz także z nowootwiera- 
jących się szpar, takim był straszliwy wybuch 
1783 r. w okolicy Skaptar Jokull: wówczas to 
powstała na 14 km  długa, prosta jak sznur 
szpara, a na niej utworzyło się 33 kratery, 
z kraterów tych w ciągu 4 i pół miesięcy wy
płynęło 4 '/a miliarda metrów sześciennych 
lawy, które pokryły obszar 900 i z któ
rych możnaby zbudować górę wielkości Mont 
Bliineu. Ilość wyrzucanych popiołów bywa 
też olbrzymią: pokrywa on grubszą, lub cień
szą warstwą nieraz całą wyspę,1 unoszony wia
trami dosięga wysp Orkadzkich, a nawet 
Sztokholmu. Zniszczenia wywołane przez po
piół g$ większe, bo powszechniejsze, niż przez 
lawę; pastwiska ulegają zasypaniu, lub za
truciu, z tego AYynika pomór na bydło, a av na
stępstwie i na człowieka. Popiół spadły do 
rzek zatamowywa je, sprowadza wylewy, za
truwa ryby. Nawet już po spadnięciu popiół 
ten może zagrażać okolicom oszczędzonym 
przez zniszczenie: wraz z piaskiem powstałym 
ze zwietrzałego tufu staje się on igraszką wia
trów i zasypuje znaczne przestrzenie, wytwa
rza niby zczerniałe Sahary w miniaturze, 
gdzie wszelki ślad wńet niknie zawiany i gdzie 
ludzie dla niezmylenia drogi wznoszą wysokie 
piramidy kamienne.

Oprócz wulkanów Islandya posiada znacz
ną ilość źródeł gorących, które są w związku 
bądź z wulkanami, bądź z uskokami, najczę
ściej napotykają się one w południowo-zacho
dniej części wyspy (słynne gejzery) oraz na 
północy, szczególniej w okolicach jeziora My- 
vatu. Te zjawiska wulkaniczne przynoszą 
korzyść człowiekowi przy praniu, gotowaniu 
i kąpielach. Bijąc śród morza dostarczają 
rybakom wody do picia, a na wybrzeżach słu
żą do wywarzania soli z wody morskiej. Nie
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gdyś ułatwiły one wprowadzenie chrześcijań
stwa na wyspie, gdyż islandczycy wzbraniali 
się przyjmowania chrztu zimnego. Według 
dawnego zwyczaju młody islandczyk obowią
zany był ofiarować wybrance swego serca 
oczyszczone przez siebie źródło do kąpieli.

Do okolic wulkanicznych i do uskoków przy
wiązane też są w Islandyi trzęsienia ziemi, 
należą więc one tutaj poczęści do kategoryj 
wulkanicznych, poczęści do tektonicznych.

Na utworach wulkanicznych przedlodowych 
leży druga część składowa Islandyi: utwory 
lodowcowe epoki lodowej. Islandya w epoce 
tej była pokryta skorupą lodową, podobnie 
jak  dzisiaj Grenlandya i tylko pojedyńcze 
szczyty gór sterczały z pod tej pokrywy, jak 
grenlandzkie „nunatakar”. Śladami tej epoki 
są moreny, głazy narzutowe, baranie łby 
(Rundhocter) cypli i szramy na wygładzonej 
powierzchni skał (obok wygładzeń i szram lo
dowcowych dają się też napotykać wietrzane, 
wytworzone przez masy lotnego piasku mio
tanego wichrami '). I  obecne lodowce zaj
mują jeszcze dość znaczne obszary ( '/, wy
spy); w zetknięciu z utworami wulkanicznemi 
przyjmują one czasami barwę czarną, niby 
pokłady antracytu. Szczególniej znaczne ob- I 
szary zajmują lodowce w południowej wil
gotniejszej części kraju, mianowicie w grupie 
Yatna Jokull, która zdała wydaje się niby 
„płachta śmiertelna na ciele olbrzyma”; lo
dowce tej grupy w peryodzie przyrostu do
sięgają morza. W alka ogni wulkanicznych 
z lodowcami sprowadza rówTnieź straszne klę
ski na nieszczęśliwą wyspę: wybuchy wulka
nów, lub tylko wzmożenie się ich działalności 
rozgrzewającej, wywołują nagłe topnienie 
wielkich mas lodu (Jokulhlaup) i wtedy sze
rokie potoki wody, błota i brył lodowych za
lewają kraj; gdy w roku 1861 zdarzyły się 
„subglacyalne” wybuchy na Yatna Jokull, 
to od topniejących firnów i lodów cały połu
dniowy pas nadbrzeżny został zalany, a okrę
ty angielskie w odległości 130 km  od brzegu

') Fakt ten, zaczerpnięty od takiego znawcy 
Islandyi jak Tlioroddsen (Petermanns Mitteilun- 
gen, 1885 s. 330) dowodzi, że erozya wietrzana 
nie ogranicza się bynajmniej jedynie na klimatach 
suchych, jak to zdawało się panu J. Siemiradz
kiemu.

musiały z trudem przebywać prąd wody bło
tnistej na 50 km  szeroki ‘).

Osady potoków lodowcowych tak dawnych 
jak i dzisiejszych składają się z piasku i sza
bru i noszą w Islandyi nazwę saudr. Na ich 
powierzchni napotykają się lejkowate zagłę
bienia; są to miejsca, gdzie dłużej utrzymy
wały się odłamy lodowców porwane i uniesio
ne podczas jokullhlaup. Saudr, pochodzące 
z dawnych lodowców, zmieniły po większej 
części swój charakter pierwotny: pokryły się 
trawą, lub torfowiskami 2).

Wody Islandyi zasilane obficie lodowcami 
spływają głównie na północ i południe (na 
zachód i wschód płyną tylko drobne rzeczki 
nadbrzeżne), albowiem główny dział wodny 
biegnie linią falistą z zachodu na wschód 
przez okolice najznaczniejszych obszarów lo
dowcowych (Lang-Jokull, Hofs-Jokull, Yat- 
na-Jokull. Jokull=lodowiec). Rzeki poźło- 
biły tu sobie tak w tufach jak  w bazaltach 
głębokie kanionowe łożyska i często tworzą 
wodospady (twardość skał, młodość rzek, po
dobnie jak w Skandynawii). Jeziora, pomi
nąwszy laguny nadbrzeżne, o których genezie 
jużeśmy wspominali, pochodzą bądź z powodu 
zatamowań lodowcowych, bądź zapadnięć wul
kanicznych. Jeziora te nie są wielkie, ale 
bardzo liczne: jak w Irlandyi tak i tutaj z nie
jednego wzgórza można naraz objąć wzro
kiem niezliczone zwierciadła jezior: jedne 
błyszczące w świetle pośród zieleni łąk, inne 
ciemne jakby bez życia, zaledwie dostrzeżone 
śród również czarnych skał, lub torfowisk. 
Wiele z tych jezior nie ma odpływu, jednak 
woda ich nie jest słona, bądź dlatego, że brak 
odpływu jest tylko pozorny (odpływ podziem
ny), bądź dla tego, że lawy okoliczne trudno 
się rozkładają, wTięc woda nie może od nich 
otrzymać cząstek soli. Jeziora Islandyi są 
utworami bardzo zmiennemi: potoki lawy, lub 
zaspy lotnego piasku i popiołu dzielą je na 
części, lub całkiem wypełniają.

Poznawszy tym sposobem główne czynniki, 
warunkujące wogóle skład gruntu i kształt 
powierzchni Islandyi, warunkujące jej cha-

J) Ob. A. Heim, Gletscherkunde, 1885.
2) Ob. K. Keilhack, Deutsche geographishe 

i Blśitter, 1886.



N r 10.

rakter krajobrazowy, przyjrzyjmy się teraz 
poszczególe ważniejszym jej okolicom, które 
po większej części dopiero w ostatnich cza
sach zostały bliżej poznane, dzięki niezmor
dowanej podróżniczej i badawczej działalno
ści islandczyka, Thoroddsena, słusznie nazwa
nego Saussurem swej ojczyzny.

Południowa nizina Islandyi ') jest na pół- 
noco-zackodzie ograniczona górami, ciągną- 
cemi się od przylądka Reykjanes do Lang 
Jokull, granicę tę wyznaczają linie zapadnięć, 
wzdłuż których zdarzają się trzęsienia ziemi, 
występują stare wulkany i źródła gorące, mię
dzy niemi znane gejzery oraz wodospady na 
rzekach. W  pobliżu gejzerów nizina wdzie
ra się najdalej we wnętrze wyspy, a jednak 
wznosi się tu tylko na 120 m nad poziom mo
rza. N a południo - wschód od rz. Tkjorsa 
między Burtell i Heklą nizina przechodzi bez
pośrednio w wyżynę wnętrza bez odgrani- 
czeń, a to z wielką szkodą dla pierwszej, 
albowiem przy silnych wiatrach popiół wulka
niczny i pył pumeksowy, pokrywające pusty
nie wnętrza, znajdują łatwy dostęp na nizinę 
i zasypują chaty i łąki.

Podłoże niziny południowej składa się z pa- 
lagonitowego tufu i brekczyi z rozrzuconemi 
żyłami i gniazdami bazaltu. Podłoże to wy
skakuje tu i owdzie z pod młodszej formacyi 
(pokrycia dyluwialnego), w kształcie odoso
bnionych wyniosłości brekczyowych, które no
szą zwykle pokrywę bazaltową ze szramami 
lodowcowemi; pokrywa ta  uchroniła wynio
słości od denudacyi. W  epoce lodowej nizi
na południowa była wielką zatoką, w której 
osadził się muł przynoszony przez niezliczone 
potoki lodowcowe. Obecnie nizinę tę skra- 
piają dwie rzeki: Tkjorsa i Hvita (południo
wa), wypływające z lodowców Hofs Jokull; 
druga z nich przedstawia zadziwiające zjawi
sko: woda jej już po wielekroć prawie znikała 
tak, że po niektórych częściach łożyska mo
żna było chodzić suchą nogą, widocznie przy 
jakichś nieznanych warunkach rzeka znajduje 
ujście do szczelin podziemnych. Mieszkańcy 
okoliczni utrzymują, że tu  pod ziemią prze
bywa smok, który czasami opuszcza swą ja
skinię i wtedy woda wlewa się do niej.

') Ob. Th. Tlioroddsen, Zwei Reise ins Innere 
von Island w Peterm. Mitt. 1892.

149 _

Na wschodzie niziny wyżyna wnętrza, ogra
niczona z południa przez znaną już nam 
śnieżną grupę Yatna Jokull, dosięga prawie 
wybrzeża morskiego; tutaj pozostaje tylko 
wązki pas nadbrzeżny piaszczysty (saudr) 
z jego deltami i lagunami. Pas ten utworzo
ny jest, jak wiadomo, z napływów osadowych 

| przez potoki lodowcowe; potoki te często zmie
niają swe łożyska, wzbierają i czynią ten pas 
tak niebezpiecznym dla człowieka, że miesz
kańcy wschodniego wybrzeża wyspy, udający 
się do .Reykjavik, wolą omijać ten pas długą 
drogą okolną na północ od grupy Yatna Jó- 
kull. Pas ten jest dzisiejszym utworem ana
logicznym do pasa piaszczystego, ciągnącego 
się na południe właściwej krainy morenowej 
Pojezierza Bałtyckiego i zawdzięczającego 
swe powstanie takimże potokom lodowcowym, 
które spływały niegdyś z krawędzi dyluwial
nego lodowca skandynawskiego ■).

Zachodnia nizina Islandyi, przytykająca do 
Taxafiordr, nosi charakter podobny do niziny 
południowej: składa się z osadów morskich 
dyluwiałnych (pokrytych w części torfowiska
mi), śród nich wznoszą się odosobnione wzgó
rza bazaltowe, na których leżą osady ludz
kie. Nizinę tę skrapia rzeka Hvita (zacho
dnia), wypływająca z lodowców Lang Jokull 
i z licznych jezior na północo-zachód odeń le
żących (Fiskivatu 2).

Na północ od niziny południowej i w nie
wielkiej od niej odległości, śród wyżyny is
landzkiej, wznoszą się wspominane już dwie 
wielkie masy lodowcowe: Lang Jokull i Hofs 
Jokull z najwspanialszemi w Islandyi solfata- 
rami i wulkanami błotnemi, których nieznane 
okolice zbadał Thoroddsen w 1888 roku 3). 
"VY pobliżu Hofs Jokull wznosi się tutaj 
grzbiet gór ciągnący się z południa na północ 
zwany Kerlingarfjoll, który swemi szczytami 
i ścianami o najrozmaitszych barwach bru
natnej, czerwonej, zielonej, żółtej i białej 
czyni silne wrażenie, wyjątkowe szczególniej 
w Islandyi, gdzie wszędzie prawie spotykamy 
jedynie ponure skały czarne. Góry te są

') Ob. K. Keilhack w Petermanns Mitteilungen, 
1891.

2) Ob. K. Keillback, Islands Natur w Deutsche 
Geographische Blatter, 1886.

3) Ob. Th. Thoroddsen, Neue Solfataren und 
Schlammvulkane in Island w Ausland 1889, Nr 9.
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utworzone prawie wyłącznie, z liparytu, który 
przebił brekczyą palągonitową, stanowiącą 
i tutaj fundament.

Orograficznie góry Kerlingarfjoll składają 
się z dwu równoległych łańcuchów rozdzielo
nych rzeczką Kerlingara, która wyżłobiła 
głęboki dziki kanjon w liparycie i brekczyi 
palagonitowej; ściany i krawędzie tego kanjo- 
nu są pokrajane w niezliczone strome brózdy ] 
wypłukane przez wody deszczowe, tak, że i 
w wielu miejscach dolina zmieniła się w labi- j  

rynt gór erozyjnych o najdziwaczniejszych 
kształtach. Ściany kanionu są wszędzie tak 
strome, że człowiek nie byłby w stanie wdra
pać się po nich, a cała dolina jest zupełnie 
pozbawiona roślinności, zupełnie naga, widać 
tu tylko jasne usypiska stoczone z sąsiednich 
gór liparytowych.

Ze szczytów gór Kerlingarfjoll (11 000 m 
i wyżej) można objąć wzrokiem całą Islandyą 
w poprzek z południa na północ. Na połu
dnie widać wyraźnie część wyżyny pokrajaną 
licznemi dolinami; dalej rozpościera się nizina 
południowa, śród której z powodu odległości 
nie widać juź szczegółów, z wyjątkiem znacz
niejszych wyżej wspomnianych odosobnionych 
gór z bazaltowem pokryciem, wreszcie ogra
niczające tę nizinę z południa morze zlewa 
się z niebem na mglistym skraju horyzontu. 
N a północ widać wyżynę, rozciągającą się aż 
do morza, gdzie rozpada się ona na części po
krajane dolinami rzek i fiordami. Samo mo
rze Lodowate ukrywa się przed wzrokiem za 
mleczno-białą zasłoną mgły, wytworem pływa
jących lodów, która wysyła we wnętrze wy
spy wzdłuż dolin rzecznych liczne odnogi, na- 
kształt ramion polipa. W  pobliżu gór roz
tacza się wspaniały widok na świat lodowco
wy Lang Jokull i Hofs Jokull, które swemi 
błyszczącemi kopułami lodu nadają cudnej 
okolicy piętno absolutnej martwoty.

Same góry Kerlingarfjoll przedstawiają 
się jako labirynt skał porozrzynanych głębo- 
kiemi dolinami jootoków, spływających z każ
dego zagłębienia wyższej części gór, napeł
nionego śniegiem; nigdzie wzrok nie spotka 
śladu roślinności, ale zato ściany gór i zbocza 
dolin pstrzą się najjaskrawszemi barwemi ra- 
źącemi oczy swą dysharmonią. Z  każdego 
otworu, lub szczeliny skalnej wznoszą sic 
większe, lub mniejsze strumienie pary, a z głę
bi ziemi wydobywają się jęki i świsty, co

wszystko dowodzi, że tutaj bóg Wulkan ma 
jeden z większych swych warsztatów, gdzie 
dniem i nocą odbywa się energiczna praca. 
W oń siarkowodoru rozchodzi się daleko.

Podróż po dolinach tych gór jest bardzo 
niebezpieczna, albowiem wrące a głębokie 
gliniaste błoto, tworzące tu kałuże, pokryte 
jest w wielu miejscach skorupą, która pod 
ciężarem człowieka może się załamać. K a
łuże, te i przyległe im zbocza wyniosłości ma
ją  najrozmaitsze barwy, z tych to kałuż try
skaj ą strumienie par siarczanych i wybucha 
błoto, z którego powstają dokoła okrągłe 
wały.

(C. d. nast.).

Wacław Nałkowski.

O W A R U N K A C H

S P R Z Y J A J Ą C Y C H  I N I E P R Z Y J A Z N Y C H  

dla kwitnięcia roślin.

U wszystkich roślin wyższych podczas pe
wnego stopnia ich rozwoju powstają organy, 
mające za zadanie utrzymywanie i rozprze
strzenienie gatunku i zazwyczaj założone 
w kwiatach. Kwiaty najczęściej różnią się 
tak znacznie od wszystkich innych części ro
śliny, że na pierwsze juź spojrzenie można 
ocenić, czy roślina kwitnie, lub nie. To co 
się przedewszystkiem rzuca w oczy są to 
okrywy kwiatowe, odznaczające się właści
wym kształtem i odrębną barwą, chociaż nie- 
zawsze ma to miejsce, ponieważ istnieje Avielą 
gatunków i rodzin roślinnych, u których 
okryw takich prawie że wcale niema, a istnie
ją  tylko same, narządy płciowe: pręciki i słup
ki. Wszystkie rośliny wyższe obdarzone po- 
wyższemi narządami Linneusz skupił pod 
nazwą jawnokwiatowych i przeciwstawił ro
ślinom skrytokwiatowym, albo nieposiada- 
jącym wcale narządów płciowych (jak  niektó
re grzyby), albo też wytwarzającym je ró
wnież, ale w zupełnie innej postaci i mającym 
inne znaczenie morfologiczne. Wprawdzie 
pewne wyższe skrytokwiatowe, np. widłaki
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i skrzypy posiadają narządy rodzajne, przy
pominające na pierwszy rzut oka kwiaty nie
których roślin jawnokwiatowych, jednakże 
podobieństwo to jest tylko pozorne, bliższe 
rozpatrzenie rzeczy pozwala nam poznać do
kładnie różnicę pomiędzy jednemi a dru- 
giemi.

Owocowanie nie jest ściśle zależne od mniej, 
lub więcej obfitego rozkwitu rośliny, często
kroć bowiem zdarza się, że więle kwiatów zo
staje niezapłodnionych, wskutek czego nie- 
przychodzi do zawiązania się owocu, albo też 
ten ostatni przepada w zalążku, lub marnieje 
przed dojściem do dojrzałości z powodu róż
nych przyczyn zewnętrznych, jak  np. mrozu, 
suszy i t. p. Ponieważ do rozmnażania się 
roślin koniecznem jest dojrzewanie ich owo
ców i nasion, przeto zmarnienie tych osta
tnich ma dla nich zupełnie to samo znaczenie, 
jak gdyby wcale nie kwitły. Toż samo można 
powiedzieć o roślinach uprawianych przez nas 
na polach i ogrodach, których samo, nawet 
najobfitsze kwitnięcie, jeśli nie zawiążą owo
ców nie przyniesie nam żadnej korzyści., Z te
go to powodu juź oddąwna zajmowano się 
zbadaniem warunków, mających wpływ .na 
rozwój i dojrzewanie owoców i nasion, a na
tomiast mało uwagi zwracano na przyczyny, 
od których zależy samo tylko mniej albo wię
cej obfite kwitnięcie. Dopiero w najnowszym 
czasie ukazała się ściślejsza praca w tym ro
dzaju p. M. Mobiusa, botanika heidelberskie- 
go, napisana na szczególne zaproszenie dy
rektora stacyi doświadczalnej hodowli trzci
ny cukrowej w Klaten na Jawie ‘). Artykuł 
.niniejszy jest streszczeniem tej właśnie ,pracy.

Wiadomo, że jedne rośliny kwitną tylko 
w pewnym określonym, zwykle dość krótkim 
czasie, kiedy tymczasem inne, szczególniej 
w krajach zwrotnikowych kwitną prawie nie
przerwanie; w hodowli jedne łatwo wydają 
kwiaty, inne bardzo jest trudno zmusić do , 
kwitnięcia. Nawet jedna i ta sama roślina ! 
zachowuje się często odmiennie; kwitnąca np.

') W „Biologisclies Centralblatt”, 1892 roku, 
■str. 609 i 673

| ' łatwo w swojej ojczyźnie, po przeniesieniu do 
| innych warunków, chociażby jej klimat wcale 

nie szkodził, częstokroć nie kwitnie zupełnie, 
albo też kwitnie w niektórych latach bardzo 
obficie, a  w innych wcale nie. Do tych osta- 

| tnich roślin należy znana powszechnie trzcina 
| cukrowa (Saęcharum officinarum).

Na Jawie zdarzają się lata, w których 
1 trzcina cukrowa kwitnie nader obficie, tak, 
j  że już zdaleka po niezliczonych tysiącach 

kwiatostanów można poznać pola, obsadzone 
\ tą  rośliną. Wtedy to pola niekwitnące na- 
; leżą do rzadkości. W  innych latach widać 

tylko niewiele kwiatostanów, a w innych jesz
cze można spotkać pola, gdzie niemal każde 
źdźbło zakończone jest kwiatem, a w ich naj- 

i  bliższem nieraz sąsiedztwie takie, na któ
rych długo trzeba szukać jednej kwitnącej 
rośliny ').

Także i inne trawy, jak np. bambusy, kwi
tną bardzo nieprawidłowo, w pewnych latach 
bardzo obficie, a potem wcale nie po kilka lat 
z rzędu.

Objawy takie trudno byłoby juź dzisiaj 
objaśnić naukowo, dlatego wypada naprzód 
rozpatrzyć warunki, mające wpływ na kwi
tnięcie roślin, przez co sprawa ta  będzie dla 
nas zrozumiałszą. Przekonamy się, że z jednej 
strony znaczenie tu mają wewnętrzne właści
wości danego gatunku rośliny, z drugiej zaś 
także i wpływy zewnętrzne. Jaki jednak 

| związek pozostaje pomiędzy jednemi i dru- 
j  giemi, na to objaśnienia jeszcze nie mamy. 

Jeśli bowiem wilgoć wpływa na rozwój wzro
stowych części rośliny, wstrzymując jedno
cześnie jej kwitnięcie, to należy sądzić, że to 
jest Wynikiem samej istoty tej ostatniej, że 

! ona w podobny sposób iia wilgoć oddziaływa. 
Przytem chodzi tu  nietyle 0 wynalezienie wy
łącznych właściwości pod tym względem'pew
nych tylko gatunków, lecz o poznanie praw, 
mających ważność dla całych szeregów ro
ślin. Znajomość praw takich pozwoli wycią
gać wnioski co do tego, jak należy postępo
wać w niektórych ‘ razach z roślinami, pozo-

1) Hodowcy są bardzo niezadowoleni, kiedy 
trzcina cukrowa zakwita, ponieważ wtedy tylko 
stare między węźla grubieją i rosną, wypuszczanie 
zaś młodych źdźbeł, z których głównie otrzymuje 
się cukier— nie ma wcale miejsca.



152 WSZECHSWIAT. Nr 10.

stającemi w hodowli. Tylko niestety, że tru
dno byłoby nieraz przeistoczyć warunki ze
wnętrzne, jak ciepło, wilgoć, światło w takim 
stopniu, jakby należało, szczególniej dla ro
ślin uprawianych gromadnie po polach.

Kwitnięcie należy uważać za pewien stan 
rozwoju rośliny, następujący w ściśle określo
nym czasie z powodu przyczyn wewnętrznych, 
ustalonych dziedzicznie. Rozwój rozmaitych 
roślin jest tak niejednakowy, że stan powyż
szy następuje u jednych raz tylko, czy to 
wcześniej, czy później, u innych zaś powtarza 
się w pewnych, mniej lub więcej określonych 
odstępach czasu. W edług tego można po
dzielić wszystkie rośliny na dwie gromady, 
t. j. kwitnące raz jeden tylko i wiele razy, 
czyli na jednokrotnie i wielokrotnie owocujące 
(Monocarpeae i polycarpeae).

Rośliny jednokrotnie wydające owoce na
leży rozróżniać podług czasu, jakiego potrze
bują od kiełkowania aż do kwitnięcia, na je
dnoroczne, dwuroczne i wieloletnie.

Jednoroczne zaczynają i kończą swoje ży
cie podczas jednego okresu wzrostowego; wy
dawszy w jesieni owoc giną i tylko ich nasio
na przechowują się przez zimę, ażeby z wio
sną dać początek nowym roślinom. Do tego 
rzędu należy mnóstwo roślin pasów umiarko- j  

wanych i wogóle takich krajów, w których j  

występują wybitne różnice pomiędzy porami i  

roku, gdzie mróz albo susza kładzie tamę 
wszelkiemu wzrostowi roślin. Tu zaliczyć na
leży wszystkie nasze zboża uprawiane po po
lach.

Niektóre rośliny, rodzące tylko raz jeden 
owoce, nie potrzebują do swego rozwoju całe
go lata, ale części jego tylko, jak  np. zwy
czajny muchotrzew (Stellaria media), wyda
jący w ciągu jednego roku wiele następują
cych po sobie pokoleń.

Rośliny dwuletnie rozwijają w pierwszym 
roku po zasianiu tylko swoje narządy wzro
stowe, a kwitną i wydają owoc dopiero w ro
ku następnym, poozem tak samo giną jak 
i rośliny jednoroczne. Do nich należy mnó
stwo gatunków roślin krzyżowych, okółko
wych, trędownikowatych. i innych, z których 
wiele hoduje się po polach i w ogrodach, jak  
np. marchew, pasternak, pietruszka, rzodkiew, 
rzepa, kapusta i t. p.

Wieloletnie potrzebują dłuższego szeregu 
lat, ażeby wreszcie zakwitnąć i wydać owoce .

i aby potem znowu tak samo zamrzeć jak  
roczne i dwuletnie, Z  tego szeregu przyto
czymy tylko z okółkowych dwie rośliny ste
pów perskich, Scorodosma foetidum i Dorema 
Ammoniacum i oprócz tego znaną wszystkim 
agawę (Agave americana), żyjącą nieraz 20, 
30 a nawet 100 lat zanim zakwitnie i wy
da owoce, ażeby następnie zmarnieć do 
szczętu.

Do roślin kwitnących wielokrotnie należą 
naprzód takie, których korzeń wprawdzie jest 
trwały, ale łodyga tylko roczna albo dwu
letnia i w tym ostatnim wypadku dopiero 
w drugim roku przynosząca owoce (np. ma-: 
liny, jeżyny), albo wieloletnia, ja k 'u  niektó
rych bananów (np. Musa Ensete), wymaga
jąca kilku lat rozwoju, zanim zakwitnie, po- 
czem marnieje jak i poprzednie.

Najwybitniejszy szereg roślin wielokrotnie 
owocujących składają właściwe podkrzewyr 
krzewy i drzewa. Wydają one najczęściej 
kwiaty dopiero po pewnej liczbie lat, kiedy 
się już dobrze wzmocnią i podrosną. Jednak 
i między niemi zdarzają się pewne rodzaje, 
kwitnące już w pierwszym roku, jak naprzy- 
kład kleszczowina (Ricinus), którą u nas uwa
żają za roślinę jednoroczną, ponieważ w je
sieni z powodu zimna obumiera.

Z drzew i krzewów naszych zakwitają zwy
kle poraź pierwszy od czasu ich zasiania >): 
modrzew, na nizinach w 15—20, na górach 
w 20—30 roku; sosna na suchej, ciepłej ziemi 
w zwarciu w 30—40 roku; cis w 20 roku, 
świerk w 30—40, jodła dopiero w 60, lesz
czyna w 10 roku, brzoza w 15—20, grab, 
osina około 20 roku, olsza w .12—20, w lesie 
wysokopiennym dopiero w 40 roku, buk 
w zwarciu dopiero w 60 roku, pojedyńczo sto
jący o 20 lat wcześniej, dąb szypułkowy po
między 60 a 80 rokiem życia.

Ponieważ wiek, w którym drzewa wymie
nione kwitną nie jest ściśle określony i może 
się czasem wahać o lat dwadzieścia, jestto 
poprostu wynikiem zewnętrznych przyczyn,, 
o czem jednak później pomówimy. Należy 
jednak wspomnieć, że prawidła powyższe nie 
są bez wyjątku, zdarza się bowiem, że w szkół
kach dęby i niebodrzewie (Ailanthus glandu-

*) Podług Nordlingera „Forstbotanik” 2 tom.. 
Stuttgart, 1876.
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losa) zakwitają juź w pierwszym, drugim, 
lub trzecim roku *) po zasianiu, następnie je
dnak wkrótce giną.

U roślin drzewiastych mamy jeszcze z in- 
nem zjawiskiem do czynienia, mianowicie 
z tem, źe nietylko zwykły zakwitać poraź 
pierwszy dopiero wtenczas, kiedy dosięgną 
pewnego wieku, ale źe i potem nie kwitną 
rok rocznie, ale w odstępach czasu znacznie 
dłuższych po kilka, lat wynoszących. Tak 
np. cis i jałowiec kwitną coroku, ale już jodła 
co 2—5 lat w okolicy cieplejszej, w chłodnej 
zaś co 6—8 lat, sosna co 3—5, świerk co
3—4, brzoza co 3 lata, a dąb szypułkowy co
4— 6 lat. Nawet niektóre drzewa w krajach 
gorących zachowują się tak samo pod tym 
ATZględem, jak  np. smokowiec (Dracaena 
Draco), zakwitający na wyspie Teneryfie tyl
ko w niektórych latach.

Przyczyny, na zasadzie których pewne ro
śliny zakwitają już w pierwszym, inne w dru
gim roku, a inne znowu po dłuższym szeregu 
lat, spoczywają w wewnętrznych właściwo
ściach rośliny, a te trudne są do poznania. 
Wprawdzie nie są one zawsze stałemi w każ
dej roślinie i mogą się do pewnego stopnia 
zmieniać pod wpływem warunków zewnętrz
nych, w jakich roślina się znajduje, dlatego 
warunki fce należy podzielić i rozpatrzeć sto
sownie do powyższych właściwości.

Każdy gatunek rośliny wydaje kwiaty czy 
to raz jeden, czy więcej razy, właściwość ta 
jest mu wrodzona i ustalona dziedzicznie, jest 
jednak tak samo zależna od wpływów ze
wnętrznych, jak: ciepła, światła, wilgoci i ro
dzaju gleby i t. p., jak  wogóle i całe życie 
rośliny. Dlatego kwitnięcie może być nie
tylko wstrzymane, ale nawet zagłuszone 
w pewnych granicach zarówno przez zjawiska 
mające pierwszorzędne znaczenie w przy-ro
dzie, jak i przez sztucznie za wolą człowieka 
działające przyczyny. Dobrym tego przykła
dem może być zboże ozime, zmuszone do 
długiej przerwy w swoim rozwoju i wydające

') Drzewa iglaste, zasiewane w ogrodach mu
szą zapewne o wiele wcześniej kwitnąć, aniżeli 
wyżej podano; tak bowiem np. z zasianych prze- 
zemnie w r. 1876, modrzewie wydały pierwsze 
kwiaty i szyszki już w r. 1883, a pierwsze cisy 
w 1885 r. (inne w parę lat później) i od tej pory 
wszystkie corok owocują.

z tego powodu kwiaty po czasie bez porówna
nia dłuższym, licząc od czasu swego zasiania, 
aniżeli zboże jare.

Poznanie dokładne przyczyn, pobudzają
cych albo powstrzymujących kwitnięcie roślin, 
jest z tego względu bardzo trudne, źe nie 
działa tu zwykle jakiś czynnik pojedynczy: 
ciepło, światło czy wilgoć, ale zawsze kilka 
takich czynników razem. Jeśli np. jedna i ta 
sama roślina kwitnie w pewnym klimacie pra
widłowo, a w innym wcale nie kwitnie, albo 
tylko z truciem, to i tu mogą działać różne 
czynniki, otóż który z nich ma najważniejsze 
znaczenie? Zbadamy naprzód wpływ świa
tła, o ile on jest koniecznym do rozkwitu ro
śliny.

Jeżeli z nasion rośliny, posiadającej liście 
zielone, wyhodujemy w ciemności młode ro
ślinki, to te nie zakwitają, ponieważ wytwa
rzają swoje narządy w okolicznościach nie
właściwych. Takie wypłonione rośliny po
siadają łodygę i liście odrębnej postaci, te 
ostatnie są zwykle drobne i nie zielone, ale 
biało-źółtawe. Roślinka ginie, zużywszy cały 
zapas pokarmu nagromadzonego w nasieniu, 
sama bowiem bez światła nie jest zdolną wy
twarzać ze swego otoczenia związków ustro
jowych. Inaczej rzecz się ma z cebulami 
i kłączami, w których kwiaty istnieją juź 
w założeniu, a jeśli to nie ma miejsca, to i tak 
ilość zawartych w nich zapasów jest tak zna
czna, źe wystarczy najzupełniej do wytworze
nia kwiatów. Kwiaty takie rozwijają się 
w ciemności zupełnie prawidłowo i pięknie 
(np. u tulipanów) i tylko czasami bledszą po
siadają barwę (jak  u hyacyntów niebieskich), 
liście zato są zazwyczaj mniej albo więcej 
wypłonione.

Wogóle światło słoneczne wywiera bez po
równania mniej wpływu na kwiaty, aniżeli na 
liście, o czem można się przekonać zrobiwszy 
następujące doświadczenie. Część jakiej ro
śliny, mającej kwitnąć, a rozwijającej się na 
słońcu wprowadźmy do zupełnie ciemnej prze
strzeni, nieodcinając jej jednak od całości. 
Kiedy czas rozkwitu nadejdzie zobaczymy, że 
liście pędu zaciemnionego są wypłonione i bia
łe, kwiaty natomiast tak samo barwne i pię
kne jak i rozwinięte na słońcu i posiadające 
narządy rodzajne w zupełnym porządku, mo
gące nawet wydać owoc, jeśli nastąpi zapyle
nie. Trzeba jednak w tym wypadku zwa



żyć, że materyał, '/■ którego zbudowały się 
różne narządy pędu zaciemnionego, został mu 
dostarczony przez inne części rośliny, pozo
stawione na świetle słońca, a więc, źe i tu 
bezpośrednią przyczyną wytworzenia się kwia
tów było światło.

Przy dojrzewaniu roślin na otwartem po
wietrzu nie może być mowy o całkowitem ich 
zaciemnianiu, a tylko o mniej lub więcej sil- 
nem oświetlaniu. Lecz i tu pokazuje się wy
raźnie, źe światło wywiera wpływ pobudza
jący na kwitnięcie. Coprawda wniosek ten 
został Wyciągnięty jedynie z doświadczenia, 
źe słabsze światło wpływa na szybszy rozwój 
wzrostowych części rośliny, opóźniając i osła
biając jednocześnie tworzenie się kwiatów 
i owoców, który io ostatni wynik należy przy
pisać z jednej strony słabszemu oświetlaniu, 
z drugiej zaś jirzewadze wzrostu łodygi i li
ści. W  jaki jednak sposób mocniejsze świa
tło wywiera wpływ na pewien wierzchołek 
wzrostowy, że się z niego wytworzy pęd kwia- 
tonośny, podczas tego, kiedyby się tenże w cie
niu rozwinął tylko w gałąź płonną, o tem nie 
mamy najmniejszego pojęcia. Możemy tylko 
wnioskować z otrzymanych faktów, że pro
mienie .słoneczne należy uważać za środek po
budzający zawiązywanie się pędów kwiato- 
nośnyck.

W ypada tu wspomnieć o kilku takich fa
ktach:

Pojedyńcze, rozrosłe zioła i krzewy z jednej 
strony w lecie zacienione, z drugiej oświecone 
przez słońce, wytwarzają na tej pierwszej wy
łącznie, lub przeważnie same pączki liścio
we, na oświeconej zaś przeciwnie, głównie 
pączki na kwiat. Tak samo ma się z rośli
nami, trzymanemi jeden rok w cieniu, a w na
stępnym wyniesionemi na słońce, w tym dru
gim roku kwitną one daleko obficiej, niż 
w pierwszym. Coś podobnego można zauwa
żyć i w lnie. Dopókąd rośliny znajdują się 
w gąszczu drzew i krzewów, dopóty w ciągu 
wielu nieraz lat nie wydają wcale kwiatów, 
rozmnażając się przedewsżystkiem za pomocą 
rozłogów i pączków; lecz skoro tylko gąszcz 
■zostanie przetrzebiony, lub las wycięty wten
czas zaraz zakwitają i wydają owoce. Nie
którzy podróżnicy po dziewiczych lasach zwro
tnikowych twierdzą, że na ziemi w miejscach, 
gdzie gąszcz drzew poplątanych mało prze
puszcza światła, niemożna prawie wcale zna
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leźć roślin kwitnących, a tylko paprocie, mchy. 
grzyby i różne ustroje rozkładające się i pró
chniejące. Toż samo ma miejsce i w naszych 
lasach, tylko że przeciwieństwa rzucające się 
odrazu w oczy, nie są tak rażące, jak tam. 
Ze silne zacienienie stoi na przeszkodzie roz
wojowi kwiatów, na to mamy, między innemi, 
doskonały przykład z wierzbowki wązkolistnej 
(Epilobium angustifolium), rozwijającej swoje 
różowe kwiaty7 tylko w słońcu, a barwa ich 
bywa tem piękniejszą i ciemniejszą, im bar
dziej są wystawione na działanie światła 
słonecznego. Przeciwnie u rośliny, znajdu
jącej się w miejscu mocno ocienionem, pączki 
kwiatowe więdną i marnieją jeszcze przed 
rozwinięciem się i opadają, ż gałązek kwia
tostanu w postaci suchych, białawych ka
wałków.

Ja k  pogodzić tę czułość pewnych roślin 
na cień - ze zjawiskiem przeciwnem, źe inne 
wydają kwiaty zupełnie prawidłowe, nawet 
w zupełnej ciemności, jak to się już powyżej 
nadmieniło? Można mniemać poczęści, że 
różne rośliny zachowują się rozmaicie pod 
tym względem, poczęści da się to objaśnić 
róźnorodnemi warunkami ich wzrostu: tak np. 
w cebulach tulipanów kwiaty były założone 
jeszcze w okolicznościach zwyczajnych, w do
świadczeniu zaś z pędem zaciemnionym, naj
większa część rośliny jest oświecona przez 
słońce, gdy tymczasem cała wierzbówka 
znajduje się w położeniu niedogodnem 
i w takiem też następuje założenie jej kwia
tów.

Ze natężenie światła, niezbędne do roz
woju kwiatów może być rozmaite dla różnych 
gatunków roślin, o tern nie należy wątpić. 
Dla wielu roślin zwrotnikowych światło sło
neczne w środkowej Europie, osłabione-zna
cznie przez obłoki, albo przez szyby w cie
plarniach częstokroć nie wystarcza, ażeby 
mogły wydać kwiaty. To też i ogrodnicy 
wiedzą, że brak światła właśnie stoi na prze
szkodzie zakwitaniu wielu z takich roślin 
u nas, nawet jeśli one bardzo dobrze rosną. 
Gdyby bowiem nie światło, to innym czynni
kom, jako to: brakowi ciepła, lub wilgoci ła
two możnaby było zaradzić.

(Dok. nast.). .
Dr A. Zalewski.

N r  -10.WSZECHSWIAT.
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O C H W IE JN O ŚC I

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

(Dokończenie).

Pozostawał więc tylko ostatni domysł, że j  

to w istocie oś obrotu zmienia swe położenie 
w samej źe ziemi; domysł ten wymagał jednak 
potwierdzenia, które dać mogły jedynie ob
serwacye w sposób odpowiedni przeprowa
dzone. Otóż celowi temu odpowiedzieć mo
gły dostrzeżenia prowadzone współcześnie 
w dwu punktach, położonych na tejże samej 
półkuli północnej, ale różniących się mniej wię
cej o 180,J w długości geograficznej. Pozna
jemy bowiem łatwo, źe gdyby w obu tych 
stanowiskach ujawniły się jednakie zmiany 
szerokości, nie mógłby się już utrzymać do
mysł nasz pierwszy, że przyczyną tych zmian 
są pewne nieprawidłowości w działaniu przy
ciągania ziemskiego. Gdyby się dalej oka
zało, źe zmiany te szerokości wr dwu punktach, j 
przypadających po przeciwległych stronach 
ziemi, zachodzą współcześnie w jednakich 
kierunkach, byłoby to potwierdzeniem przy
puszczenia drugiego, źe mamy tu do czynie
nia z nieznanemi jeszcze zawikłaniami ruchu 
nutacyjnego osi ziemskiej. Jeżeli wszakże 
słuszny jest domysł, że to oś obrotu dzien
nego przesuwa się w samejże ziemi, czyli, 
innemi słowy, że to biegun zmienia położenie 
swe na powierzchni naszej planety, w takim 
razie zmiany współczesne szerokości geogra
ficznej w obu opowiedzianych stanowiskach 
zachodzić muszą w kierunkach przeciwnych; 
jeżeli bowiem, wskutek ruchu osi, równik 
ziemski przechyla się ku jednemu z tych pun
któw, musi się zarazem od drugiego usuwać. 
Gdy przeto dla jednego z tych miejsc szero
kość geograficzna zmniejsza się, wzrasta 
współcześnie dla drugiego, gdy w jednem do
chodzi swej wartości najmniejszej, osięga 
w drugiem swe maximum.

Według tego zatem planu przeprowadzono 
żądane obserwacye. Jednem z dwu stano
wisk pozostał Berlin, drugie zatem, po prze
ciwległej stronie osi ziemskiej, obrać należało

na jednej z wysp oceanu Spokojnego. Ko- 
misya więc międzynarodowa pomiarów ziemi, 
postanowiła w styczniu 1891 roku wysłać wy
prawę astronomiczną do Honolulu na wyspach 
Hawajskich, a kierunek jej powierzyła panu 
Adolfowi Marcuse z obserwatoryum berliń
skiego. Przygotowania, polegające ną do
li ładnem opracowaniu planu dostrzeżeń, na 
wypróbowaniu narzędzi oraz na zaopatrzeniu 
się w całkowite urządzenie i oświetlenie elek
tryczne instrumentów i obserwatoryum, za
jęły kilka miesięcy, a uczestnicy wyprawy od
płynęli z Hamburga d. 1 kwietnia 1891 roku. 
W  Waszyngtonie, z polecenia zarządu ame
rykańskich pomiarów ziemi przyłączył się do 
wyprawy p. Preston, by wraz z nią według 
tegoż samego planu prowadzić oznaczenia 
szerokości geograficznej. Do Honolulu przy
była wyprawa d. 8 maja 1891 r. i obserwato
ryum swe urządziła poza miastem, w pobliżu 
wybrzeża oceanicznego. Z powodu natury 
wulkanicznej wysp Hawajskich zwrócono sta
ranną uwagę na to, by słupy, służące za 
podstawę narzędzi obserwacyjnych, wolne 
były od wstrząśnień; dla osłony zaś od nader 
silnego działania promieni słonecznych zao
patrzono budynek obserwacyjny w ściany 
podwójne z odpowieduiemi wentylatorami. 
Ostrożności te okazały się bardzo przydatne, 
wstrząśnienia bowiem gruntu nie przeszkodzi
ły żadnej obserwacji, temperatura zaś obser- 
watoryum w godzinach nocnych wyrównywała 
temperaturze jjowietrza zewnętrznego, co do
kładności dostrzeżeń bardzo sprzyjało.

Obserwacye trwały od końca maja 1891 r. 
do tej samej prawie daty 1892 r., a w ciągu 
tego czasu dokonał p. Marcuse 1800 pra
wie oznaczeń szerokości geograficznej. W spół
cześnie zaś podobne pomiary prowadzone by
ły w obserwatoryum berlińskiem przez dra 
Battermanna, w Pradze przez prof. Weinecka 
i w Strasburgu przez prof. Beckera, a zesta
wienie otrzymanych rezultatów przekonało 
dowodnie, że zmiana szerokości geograficznej 
w Honolulu przebiega w kierunku wręcz 
przeciwnym, aniżeli w Berlinie i innych sta- 
cyach europejskich, tak, źe gdy szerokości 
geograficznych tych ostatnich wzrastają, 
zmniejsza się współcześnie szerokość punktu 
położonego na przeciwległej stronie osi i na
wzajem. W  Berlinie, mianowicie, maximum 
szerokości, 52° 30' 17,7", miało miejsce we
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wrześniu 1891 r., a w tymże czasie w Hono
lulu szerokość geograficzna przechodziła przez 
swe minimum, 21n 16' 24,6"; obszerność wa
hań wynosiła w pierwszem z tych miejsc 
0,58", w drugiem 0,53", a pełny okres tej 
zmienności około 14 miesięcy. W  ten sposób 
zdobyto poraź pierwszy dowód stanowczy, że 
oś obrotu dziennego zmienia swe położenie 
wewnątrz samejźe ziemi, wskutek czego każdy 
z jej biegunów opisuje drobny okrąg o pro
mieniu wynoszącym około 8 metrów.

Gdy teraz zapytamy o przyczynę tej oso
bliwej chwiejności osi ziemskiej, zwraca uwa
gę naszę przedewszystkiem niejednostajny 
rozkład wód i lądów na powierzchni naszej 
planety. Przestrzeń lądów wschodnich jest 
trzykrotnie prawie szersza, aniżeli lądów za
chodnich, natomiast zaś szerokość oceanu 
Spokojnego wynosi 6 000, a oceanu Atlan
tyckiego zaledwie 2 800 mil morskich. Opa
dy więc wodne w strefie umiarkowanej i zi
mnej obciążają silniej obszary lądowe wscho
dnie aniżeli zachodnie; w strefie znów gorącej 
wysychanie lądów zachodzi wyłącznie prawie 
w Azyi i Afryce, zaledwie zaś jakikolwiek 
wpływ wywiera po przeciwległej stronie zie
mi, w Ameryce południowej. Nierównomier
ny ten obieg wód, opadających z powietrza 
i wracających do niego znowu, wiąże się dalej 
ze zmiennością ciśnienia atmosferycznego, co 
sprowadza silniejsze, lub słabsze obciążenie 
lądów, a na oceanach oddziaływa niewątpli
wie na bieg prądów morskich, co również 
wpływa na niejednostajne i zmienne obciąże
nie różnych okolic ziemi, a ogół wszystkich 
tych wpływów, choć z trudnością dałby się 
ująć rachunkiem, mieści w sobie źródło dro
bnej chwiejności, jakiej oś obrotu ziemi 
ulega.

Chwiejność ta  osi ziemskiej daje się zresztą 
uzasadnić teoretycznie, jakkolwiek badania te 
nastręczają wiele trudności i dotąd bynaj
mniej ukończone nie zostały. Rozważanie 
mianowicie ruchów obrotowych ciał polega 
przedewszystkiem na wprowadzeniu wielko
ści, zwanej momentom bezwładności, która 
ma tu  poniekąd znaczenie takie, jak  pojęcie 
masy w ruchu postępowym. Zależnie od osi, 
dokoła której zachodzi ruch obrotowy ciała, 
zmienia się i wielkość tego momentu bezwła
dności, a osią główną ciała nazywa się oś,

której odpowiada największy moment bez
władności.

Otóż, w zeszłym już wieku okazał Euler, 
źe położenie bieguna ulegać musi zmianie, je- 

j  żeli oś obrotu ziemi nie schodzi się ściśle z jej 
osią główną; rachunki jego wykazały miano
wicie, że w razie takim biegun osi obrotu 

I obiega dokoła osi głównej drogę kołową 
w okresie dziesięciomiesięcznym. "W sto lat 
wszakże dopiero później zajęli się astronomo
wie dalszem badaniem tej kwestyi, gdy teore
tyczne swe rozważania połączyć zdołali z re
zultatami swych dostrzeżeń; prace jednak 
Petersa i Nyrena w Pulkowie, Maxwella 
i Downinga w Greenwich, Newcomba w W a
szyngtonie nie doprowadziły do rezultatów 
zgodnych, wykazały tylko, źe w opowiedzia
nym ruchu bieguna zachodzą pewne jeszcze 
nieprawidłowe zboczenia, które wikłają dzie
sięciomiesięczny okres Eulera. Zboczenia 
zaś te, według dalszych badań teoretycznych 
Gyldena, W. Thomsona i Helmerta wypły
wają stąd, źe nietylko biegun osi obrotu krą
ży dokoła osi głównej, ale źe i ta  ostatnia^ 
pod wpływem objawów meteorologicznych,, 
na powierzchni ziemi zachodzących, ulega 
także pewnym wahaniom, które wraz z po- 
wyźszem krążeniem bieguna łączą się w ruch 
dosyć zawiły. Z  jakiego powodu występują 
tu działania meteorologiczne, wspomnieliśmy 
już wyżej, powodują one przenoszenie się mas 
z jednych okolic ziemi w drugie, co sprowa
dza zmianę warunków obrotu, a w szczegól
ności odchylanie się osi głównej. Przyjmu
jąc więc, źe oś główna ulega peryodycznemu 
ruchowi rocznemu, wyprowadził prof. Hel- 
mert na podstawie wywodów matematycz
nych, źe wtedy biegun osi obrotu opisuje do
koła bieguna tej osi głównej linią krzywą, 
która się stopniowo rozszerza tak, że prze
chodzi siedmiokrotnie pierwotne odchylenie 
osi głównej. Widzieliśmy zaś wyżej, źe isto
tne ruchy bieguna posiadają obszerność ’/ 2"; 
jeżeli więc wnioski prof. Helmerta są słuszne, 
to na pierwotne odchylenie osi głównej przy
pada tego siódma część tylko, czyli 0,07". 
Zboczenie to zatem byłoby miarą wpływu, 
jaki wywiera przenoszenie się mas na po
wierzchni ziemi, wywoływane przez objawy 
meteorologiczne.

Najnowsze wreszcie badania tej rzeczy 
przeprowadził p. Chandler, zamierzając na
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podstawie zebranych dotąd, lubo niedosta
tecznych jeszcze dostrzeżeń wyprowadzić pra
wo, któremu ulega zmienność peryodyczna 
szerokości geograficznych. Z  rachunków 
swych wywnioskował, że peryod ruchu tego 
jest wprawdzie zmienny, obszerność jego 
wszakże pozostaje stateczną przez długie sze
regi lat. Rezultatowi temu zaprzeczył jednak 
Newcomb, sądzi on, źe rzecz się ma wręcz 
przeciwnie, źe to obszerność jest zmienna, 
okres zaś pozostaje niezmiennym.

Dotąd więc nie zdołano wykryć prawa, we
dług którego zachodzi zmiana szerokości geo
graficznych, do wyczytania go brak jeszcze 
dostatecznego zasobu dostrzeżeń. Znajomość 
wszakże prawa tego potrzebna jest zarówno 
astronomii, jak  i geodezyi, przy wielu bo
wiem zadaniach należy zmianę szerokości geo
graficznych brać pod rachunek. Dlatego też 
komisya międzynarodowa pomiarów ziemi na 
•ostatniej swej konferencyi, zebranej w Bru
kseli we wrześniu r. z., postanowiła w nieda
lekiej przyszłości przeprowadzić szereg do
strzeżeń w odpowiednio dobranych stanowi
skach. Mają to być mianowicie stanowiska 
rozłożone na jednym równoleżniku, a różnią
ce się w długości geograficznej mniej więcej 
o 180°, obserwacye w trzech tych punktach 
zebrane złożą liczbę równań dostateczną do 
dokładnego oznaczenia ruchu peryodycznego 
szerokości geograficznych, a raczej obiegu 
biegunów na powierzchni kuli ziemskiej.

S. K.

TOWAR ZYSTW O

POPIEBiSli RUSKIEGO PRZETOU I MUŁU.

Posiedzenie 3 w r. 1). Sekcyi chemicznej miało 
miejsce dnia 12 lutego, w budynku Muzeum 
przemysłu i rolnictwa.

1) Protokuł posiedzenia ostatniego został od
czytany i przyjęty.

2) P. W. Trzciński streścił pracę Juillarda nad 
olejami, używanemi w barwierstwie czerwienią 
turecką. Te oleje, które możnaby nazwać ole
jami czerwiennemi, otrzymują się przez działanie 
kwasu siarczanego stężonego na olej rycynowy, 
lub oleinę i są to mydła sodowe, lub amonowe, 
zawierające w roztworze ciała tłuste. Juillard

badał oleje czerwienne, powstające w rozmaitych 
warunkach z kwasów: rycynowego, olejowego 
i ich glicerydów i wydzielił i scharakteryzował 
ich składniki. Są to kwasy rycynowy i produkty 
jego kondensacyi, t. z w. kwasy polirycynowe, ry- 
cynoleina, kwas oksystearowy, kwasy, olej ooksy- 
stearowe i polioksystearowe, ich glicerydy i kwa
sy sulfonowe.

3) P. Leppert rozpatrzył projekt ministeryum 
obłożenia akcyzą soli kuchennej. Produkcya 
soli kuchennej w Rossjd polega na eksploatowa
niu soli z jezior słonych w pobliżu morza Kaspij
skiego. Z nich jezioro Eltońskie i Baskunczak 
są największe i dostarczają prawie połowy soli, 
wydobywanej w Rossyi. Drugiem źródłem soli 
w Rossyi są solanki w gub. Permskiej w oko
licach Solikamska, w guberni Ekaterynosław- 
skiej w okolicach Sławiańska. Sól znajduje się 
także w guberni Warszawskiej w Ciechocin
ku, który w roku 1890 dostarczył 176 000 pu
dów soli. Czwartem źródłem soli w Rossyi są 
kopalnie soli kuchennej w okolicach Bachmutu 
i w gub. Orenburskiej w okolicy Ileckiej -Zaszczy
ty. Ogólne zapotrzebowanie soli przez Rossyą 
wynosiło w r. 1880— 56 milionów pudów. Pra
wie cała ta ilość zużywa się do celów kuchen
nych. Na cele przemysłowe wychodzi w Rossyi 
soli względnie mało, mianowicie do solenia ryb 
zużywa się około 10 milionów pudów, zaś na wy
rób sody około 3 milionów pudów. Ministeryum 
proponuje obłożenie soli akcyzą w ilości 30 kop. 
od puda, co przy zużyciu soli przez ludność 
w stosunku 27 funtów na osobnika wyniesie na 
głowę około 20 kop. P. Leppert znajduje, że 
ten pośredni podatek nie obciąży ludności w spo
sób przykry, zaś, że projekt ministeryalny w tej 
części, która proponuje zwrot akcyzy od soli, 
używanej w przemyśle, niedostatecznie uwzglę
dnia potrzeby przemysłu chemicznego drobnego,, 
mydlarstwa, wyrobu kwasu solnego, szkła i t. d. 
Odpowiednio do tego p. Leppert proponuje przy
gotowanie zbiorowemi siłami podania do mini
steryum o bliższe uwzględnienie przemysłu che
micznego przy ustanawianiu akcyzy od soli ku
chennej .

Na tern posiedzenie zostało ukończone.

Wiadomości bibliograficzne.

—  as. Maryan Raciborski. Desmidya ze
brane przez dra E. Ciastonia w podróży naokoło 
ziemi (z 2 tabl.). Kraków, 1892 r. (Nakładem 
Akad. umiejętności).

We wstępie do swej pracy autor wylicza miej
scowości, w których materyał został zebrany,
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a mianowicie: 1) Albany (Australia zach.), .2)
Sydnej, 3) Churruca Bay na wyspie ziemi ogni- 
stęj „Desolation”, 4). Buenos Ayres, 5). Furnas 
na St. Miquel (Azory).

W dalszym ciągu podaje kolejno miejscowo
ściami gatunki określone w liczbie 123 gat.

Z pierwszej miejscowości podaje 15 gatunków 
(pomiędzy niemi dwa nowe gatunki Cosmarium 
affine i C. pseudospeciosum).

Z drugiej miejscowości (Sydnej) 6 gatunków 
pomiędzy niemi nowe Pleurotaeniopsis Ciastonii, 
Cosmarium sabortliostichum, C. subdistichum.

Z miejscowości Churruca Bay na wyspie Deso
lation, opisuje 6 gatunków, z tych Cosmarium 
magellanicum nowy.

Z Buenos Ayres podaje 27 gatunków, a z tych 
5 nowych, poświęconych różnym botanikom na
szym, a mianowicie: Cosmaricum Eichleri, C. 
Błońskii, C. Gutwińskii, Euastrum Ciastonii i Stau- 
rastrum Kozłowskii.

Wreszcie z-piątej miejscowości (Furnas) opi
suje 5 gatunków.

W końcu znajduje się objaśnienie rysunków, 
umieszczonych na dwu tablicach, rysowanych 
z natury przez autora i wykonanych w, zakładzie 
litograficznym Salba.

—  sil. Maryan A. Baraniecki. Podręcznik 
algebry dla uczniów klas wyższych gimnazyów 
i szkół realnych w Galicyi, napisał . . .  profesor 
uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, 1893 r., 
8-ka większa, str. IV+-3 22. Cena w oprawie 
kartonowanej 2 złr. 25 ct.

Bozkład materyału w tej książce zastosował 
autor do planu obecnie obowiązującego szkoły 
średnie w Austryi. Część I-a, na dziewięć roz
działów podzielona, doprowadza ucznia do nauki 
o równaniach stopnia pierwszego (jeden rozdział 
poświęcony wykładowi początków teoryi wyzna
czników). W części Ii-ej z pięciu rozdziałów 
złożonej przedstawione są; teorya podnoszenia 
do potęg i wyciągania pierwiastków, logarytmy, 
równania stopnia pierwszego z jedną niewiadomą. 
W  części III-ej mamy pięć rozdziałów, traktują
cych o równaniach stopnia 2-go z wieloma nie- 
wiadomemi, o ułamkach ciągłych i równaniach 
nieoznaczonych, postępach, zestawieniach, praw
dopodobieństwie, dwumianie Newtona i liczbach 
zespolonych.

W wykładzie starał się autor o systematycz
ność, o precyzyą w określaniu pojęć stopniowo 
wprowadzanych, o poprawność języka naukowego. 
Określenie algebry podane na końcu książki, gdy 
już uczeń poznał ważniejsze metody elementarne. 
W czterech przypiskach, stanowiących zakończe
nie, autor rozwija niektóre ustępy tekstu, a zwła
szcza zastanawia się bliżej nad ogólną teoryą 
działań. Na zaznaczenie zasługuje wielkie bo
gactwo zadań, dodanych do każdej z trzech czę
ści, tym sposobem książka ta może służyć jedno

cześnie jako pożyteczny zbiór zadań algebraicz
nych. Obszerniejszy rozbiór książki podamy na 
innem miejscu.

KROHIKA NAUKOWA.

—  sk . Linie widmowe wodorc. W rozpra
wie, ogłoszonej w roku 1862 podał Plucker,, że 
płomień wodoru i tlenu, gdy pierwszy z tych ga
zów znajduje się w słabym nadmiarze, okazuje 
dwie linie wodoru Ha i 11(3. Ze względu na po
wagę Pluckera, o spostrzeżeniu tem zgoła nie po
wątpiewano, jakkolwiek nikt z późniejszych ob
serwatorów w płomieniu tlenowodornym linij wo
doru nie widział. Obecnie p. Liveing po długich 
poszukiwaniach doszedł do rezulatu, że w warun
kach przez Pluckera podanych linie wodoru nie 
występują, a fizyk ten widział zapewne linią cyn
ku i linią litynu,oba te metale mogły się łatwo do' 
płomienia dostać. Linie wodoru widziane były 
dotąd jedynie przy elektrycznem oświeceniu gazu. 
(Phil. Mag.).

—  spr. Nadtlenek sodu. Niedawno ukazał 
się w handlu zagranicznym przetwór teń wyrabia
ny na wielką skalę przez jednę z fabryk angiel
skich według sposobu Castnera.

Nadtlenek sodu został już otrzymany w r. ■] 8 10  
przez Thenarda i Gay-Lussaca, następnie w 1862  
badał go i określił wzór Na.20 2 Vernon Harcourt. 
Do ostatnich czasów jednak przetwór ten posia
dał jedynie znaczenie naukowe i figurował tyłka 
w zbiorach związków mineralnych. Otrzymać 
można nadtlenek sodu, ogrzewając sód metaliczny 
umieszczony w srebrnem naczyniu w strumienia 
suchego powietrza a następnie tlenu.

Przy utlenianiu, naczynia, zawierające sód me
taliczny wogóle ulegają znacznemu nagryzaniu,, 
jedynie glin, jak się przekonał Castner, opiera się 
temu wpływowi.

Przyrząd Castnera do przemysłowego otrzymy
wania nadtlenku sodu składa się z pieca, w któ
rym ułożona poziomo żelazna rura o większej 
średnicy może być nagrzaną do 300°. W rurę tę, 
zamykaną na obu końcach hermetycznemi drzwicz
kami, wprowadza się kilka wagoników z glinu 
i umieszcza w tych ostatnich sód metaliczny.

Po rozgrzaniu rury przepuszcza się przez nią 
ponad wagonikami strumień osuszonego powie
trza wolnego od dwutlenku węgla. Przechodząc 
nad stopionym sodem powietrze pozbywa się sto
pniowo tlenu i uchodzi z rury uboga w tlen mię- 
szanina tego ostatniego z azotem.

Przy fabrykacyi należy tak regulować ustawia
nie wagoników, żeby na początku rury gdzie do
chodzi bogate w tlen powietrze znajdował się sód
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częściowo już  utleniony, przy ujściu zaś gazów 1 
wagoniki z Sodem świeżym.

Przetwór ostatecznie otrzymany zawiera około 
20°/0 czynnego tlenu, podczas gdy analogiczny 
dwutlenek barytu zawiera około 8° 0 a handlowa 
woda utleniona około 1,5° 0.

Z tego zestawienia widoczną jest odrazu ko
rzyść, jaką przedstawia nadtlenek sodu, jako prze
twór służący do przygotowania kąpieli bielących, 
których składnikiem działającym jest woda utle
niona. Jak wiadomo ostatnie to ciało o wzorze 
H-2,0.2 z łatwością, rozkłada się i uwalnia luźno 
związany w cząsteczce atom tlenu, który w chwili 
wydzielenia przejawia energicznie swe własności, 
spożytkowane przy bieleniu jedwabiu, wełny, piór, 
kości i t. p.

Dotychczas zwykle otrzymywano takie kąpiele 
bielące, bądź przy łatwym transporcie, z handlo
wej wody utlenionej, bądź też przez rozkład dwu
tlenku barytu kwasami.

Obecnie do tego celu lepiej będzie się nadawał 
dwutlenek sodu zwłaszcza zastosowany w następ- . 
ny sposób zalecany przez wyrabiającą go fabrykę.

Roztwór jednej części nadtlenku sodu mięsza 
się z roztworem 3 części siarczanu magnezu; przy- 
tem następuje rozkład podwójny i otrzymuje się 
siarczan sodu i dwutlenek magnezu.

Ten ostatni sam już bez przygotowania z niego 
wody utlenionej działa bieląco, a nie działa jako 
mniej alkaliczny, gryząco na włókna i t. p., jakby 
to czynił nadtlenek sodu; nad wodą utlenioną ma 
zaś tę przewagę, że nie działa tak gwałtownie, 
lecz przeciwnie zwolna.

Nadtlenek sodu przedstawia się w postaci spie
czonych grudek i proszku barwy żółtawej. Roz
puszcza się w wodzie z wydzieleniem ciepła i pe
wnej ilości tlenu. Jest ciałem wodochłonnem i na
leży chronić je od wilgoei. Nie należy też pozo
stawiać nadtlenku sodu w zetknięciu z materyała- 
mi organicznemi wilgotnemi, co może spowodo
wać silne ich zagrzanie i wreszcie zapalenie. 
Przechowywany w puszkach z białej blachy znosi 
zmiany temperatury i przesyłkę bez szkody. Obe
cnie cena tego przetworu w Niemczech wynosi 
3 marki za kilogr., podczas gdy równoważna ilość 
wody utlenionej kosztuje 6 marek. Wyrobem zaj
muje się The Aluminium Co. Ltd. w Londynie.

—  dr. s. Doświadczenia porównawcze ze 
zbożem. Wiadomo, że dawniej słynęły daleko 
nasze zboża, a zwłaszcza pszenica; dzisiaj utraci
ły one swoję sławę, a ziarno nasze bywa na tar
gach zagranicznych z pewnem lekceważeniem 
przyjmowane. Niejednokrotnie już zwracaliśmy 
uwagę na to, że chcąc dojść do lepszych, plenniej
szych zbóż, należałoby i nas zwrócić baczniejszą 
uwagę na odmiany krajowe, wyróżniające się cen- 
nemi zaletami i rozpocząć pracę około ich uszla
chetniania.

Wtedy dopiero, gdybyśmy przekonali, się, że 
me dają nam tego, czego się od nich spodziewa
liśmy i nie opłacają trudów, podejmowanych oko

ło ich ulepszenia, trzebaby sprowadzić- sposobem 
próby odmiany zagraniczne,, znane z dobroci i od
powiednie dla naszego klimatu. Ażeby j ednakże 
prace, w tym kierunku przedsięwzięte, nie roz
strzeliły się i przyniosły ogółowi istotną korzyść, 
pożądanemby było, ażeby ogólny kierunek pracy 
powierzony został jednej stacyi centralnej, która- 
by zajęła się ułożeniem instrukcyi, schematu, ro
zesłaniem nasienia i opracowaniem sprawozdania.

Takie zbiorowe doświadczenia porównawcze, 
wykonywane pod jednym kierunkiem, według je
dnolitego planu, przez lat kilka, przyczynią się 
niewątpliwie z biegiem czasu do rozwiązania 
ważnego dla praktyki rolniczej pytania, jakie 
odmiany zbóż zasługują na rozpowszechnienie 
w pewnej okolicy.

Podobne doświadczenia u nas rozpoczęte zo
stały we wrześniu przeszłego roku z pszenicą ozi
mą, pod kierunkiem stacyi doświadczalnej w So
bieszynie. . Stacya. sobieszyijska sprowadziła w tym 
celu z najpewniejszych źródeł oryginalne nasienie 
siedmiu odmian pszenicy i rozesłała je 55 rol
nikom.

Dość liczny stosunkowo współudział ziemian 
w rozpoczętych próbach świadczy, że stacya przed
sięwzięła ' rzecz pożyteczną; pożądanem byłoby 
tylko, ażeby wykonywcy, w myśl instrukcyi, ze
chcieli nadesłać stacyi w przyszłym roku, we 
właściwym czasie, z każdej odmiany 20-funtowe 
próby . zebranego ziarna, wraz z wypąłnionemi 
schematami, z ‘których ułożone zostanie ogólne 
sprawozdanie;

Skoro mamy już na miejscu dobre, plenne zbo
ża, to starać się tylko trzeba, ażeby nie utraciły 
swych dobrych przymiotów, do czego dochodzimy 
przez uszlachetnianie, W nasieniu leżą dobre 
i złe własności rośliny,; a nasienie przelewa je 
na potomstwo. Wynika stąd potrzeba ciągłego 
doboru najlepszych osobników do dalszego roz
siewania-

Siejąc ziaj-no, sprzątnięte z całego łanu, wysie
wamy ziarna, obdarzone różnemi przymiotami, 
różnorodne, przedstawiające częstokroć mięsza- 
ninę kilku odmian. W zwykłych warunkach go
spodarczych niepodobna prawię zapobiedz przy
padkowemu zmięszaniu się zbóż. Omłot, doko
nywany młocarnią, bywa nieraz powodem owego 
zanieczyszczenia, gdyż w młocarni znajdują się 
zwykle ziarna odmian, poprzednio na niej młóco
nych. Zboże zanieczyszcza się także łatwo w spi
chlerzu, leżąc na kupach, obok siebie usypanych.

Wskutek tego, na polu, obsianein jedną tylko 
odmianą, można nieraz znaleźć mnóstwo różnych 
typów..

W każdym krzu zboża Są niektóre kłosy buj
niejsze i lepiej wykształcone, aniżeli inne, z tego 
samego pnia wyrosłe.

Otóż najprostszy sposób uszlachetniania pole
ga na systematycznym wyborze najpiękniejszych, 
typowi danej odmiany najbardziej odpowiadają
cych kłosów. Kłosy, pod każdym względem od
powiadające naszym wymaganiom, ścina się od
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dzielnie jeszcze na pniu, przed skoszeniem całego 
łanu, przechowuje je  osobno, a ziarno z nich 
otrzymane, po starannem oczyszczeniu, sieje się 
we właściwej porze, w założonej w tym celu 
szkółce.

W następnym roku, przed sprzętem, zbieramy 
znowu najlepsze kłosy, a ziarno z nich siejemy 
w szkółce, resztę zaś ziarna z całej szkółki wy- 

.siewamy w polu.

Wybierając z ulepszonego już zasiewu najdo
rodniejsze kłosy i ziarna, w ciągu kilku lat mo
żemy znacznie ulepszyć daną odmianę; będzie ona 
plenniejszą, dawać będzie piękniejsze kłosy i do
rodniejsze ziarno. Im skrupulatniej dopełniamy 
doboru, tern prędzej dojdziemy do celu i tem lep
szy osiągniemy skutek.

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 22 do 28 lutego 1893 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w  Warszawie).
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Od dnia 18 do 25 lutego włącznie. Nizkie ciś
nienia barometryczne pokazały się w tym okresie 
ozasu przeważnie nad północno-zachodniemi wy
brzeżami lądu europejskiego oraz nad morzem 
Niemieckiem; wysokie zalegały przeważnie Rossyą 
'wschodnią, południową lub środkową. Około 
d. 21-go wytworzyła się depresya nad kanałem 
La Manche, a posuwając się ku wschodowi i pół
nocy. przeszła d. 22-go nad Warszawą, sprowa
dzając u nas nagły spadek barometru z 21-go na 
22-gi lutego o 13,2 mm w ciągu doby.

Nizkie temperatury notowano w Europie: w Ural- 
sku— 19° d. 20-go, w Sermaksie— 32° i w Peters
burgu— 27° d. 21-go, w Wysznim Wołoczku (Ros- 
sya środkowa)— 34° d. 23-go; w Azyi w Nerczyń- 
sku— 36° d. 20-go, w Czycie— 34° d. 23.

90 1,7

Niebo było nad całą Europą przeważnie za
chmurzone. W wielu punktach obserwacyjnych, 
głównie na zachodzie i południu Europy, notowa
no obfite opady w postaci deszczu (St. Mathieu 
98 mm, Neapol 71 mm, Florencya 22 mm d. 
25-go).

Zaburzenia magnetyczne notowano w Ekate- 
rynburgu w nocy z 20-go na 21-y lutego. Zorzę 
północną obserwowano d. 20-go w Hernozandzie; 
d. 23-go zaś w Uleaborgu i Helzyngforsie. Burzę 
elektryczną z opadem o wysokości 13 mm noto
wano w Konstantynopolu d. 23-go.

W Warszawie obserwowano wieniec naokoło 
księżyca w dniach 25 i 28, wieniec jednocześnie 
z kołem wielkiem dnia 27, koło wielkie naokoło 
słońca o słabem natężeniu d. 28 l 5-— l 50 p. m.

T R E Ś Ć .  Islandya. Zarys geograficzny według najnowszych badań, .napisał Wacław Nałkowski.—  
0  warunkach sprzyjających i nieprzyjaznych dla kwitnięcia roślin, przez dra A. Zalewskiego.— 0  chwiej
ności osi ziemskiej, przez S. K.— Towarzystwo popierania ruskiego przemysłu i handlu.— Wiadomości 

bibliograficzne.— Kronika naukowa.— Buletyn meteorologiczny.

W ydaw ca A Ś ló s a rs k i. Redaktor B r. Z n a to w ic z .

^osBOJieuo IleH3ypoio. B ipuiana, 19 <l>eBpajiii 1893 r. Warszawa. Druk Emila Skiwskiego.
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TYGODNIK POPULARNY

POŚWIĘCONY NAUKOM PRZYRODNICZYM.
ROŚLINY PSIANKOWATE (SOLANEAE),

proponowane do uprawy.

Powiększenie liczby gatunków roślinnych, 
mogących dostarczyć pożywnych jarzyn, na
leży do kwestyi botaniczno-ogrodniczych.

Rozpatrując starannie rozmaite rodziny 
roślin, moźnaby znaleźć niezawodnie pewną 
liczbę gatunków, zdatnych do przyswajania 

I i hodowli; przedewszystkiem zaś należy się 
zwrócić do tych rodzin, które już dostarczyły 

| użytecznych przedstawicieli, a napewno znaj- 
| dzie się jeszcze więcej. Pomiędzy użyteczne-.

Fig. 1. Salpicliroa rliomboidea, Jajko kurze. Fig. 2. Pomidor z Gabonu, Solanum Pierraeantim. 
Fig. 3. Psianka wielko-owocowa, Solanum macrocarpum. Fig. 4. Oliwka z Kongo, Solanum oli- 

vare. Fig. 5. Workorwiśnia peruwiańska, Physalis peniviana.
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mi rodzinami roślin, niepoślednie zajmują, | 
miejsce psiankowate (Solaneae), które nam j  

dostarczają ziemniaków, pomidorów jajkowa- 
tych (Solanum melongene), pieprzu tureckie
go i t. d., 'niemówiąc już o roślinach leczni
czych, jak pokrzyk czyli wilcza jagoda, słocl- 
kogorz, tytuń i t. p. Owoce psiankowatych, 
jeżeli są jagodami, zawierają niekiedy po doj
rzeniu pewną ilość cukru, którą przez uprawę 
można znacznie powiększyć. Z pomiędzy 
psiankowatych, mało znanych, o owocu jago
dzie, mogłyby, przy hodowli starannej, do- ■ 
starczyć jarzyn niektóre z poniżej podanych, 
według „La N aturę” (Nr. 1021, 1892). Sal- | 
pichroa rhomboidea (Fig. 1), zwana „jajem 
kurzem”, rośnie w Brazylii, jest to roślina 
wijąca się, bardzo łatwo rozrastająca się, 
o kwiatach białych; owoce nie przechodzą 
wielkością 2 — 3 cm długości i 1 cm średnicy; 
po zupełnem dojrzeniu owoce przyjmują bia
łą  barwę, co im zjednało nazwę „jajka ku
rzego”. Smak ich kwaskowy czyni je bardzo 
pożądanym owocem, szczególniej na surowo, 
można używać, jak wiśnie.

W  gospodarstwie domowem robią z tych 
owoców także konfitury, przez gotowanie 
w wodzie i dodanie niektórych aromatycznych 
substancyj, jak  skórki cytrynowej i pomarań
czowej i t. p. We Francy i udaje się wcale j  

nieźle, chcąc jednak otrzymać dobry zbiór 
owoców, trzeba rośliny opalikować przy mu
rze, wystawionym na południe. I

Pomidor z Gabonu (Solanum Pierreanum) 
(fig. 2) jest rośliną'roczną, której wszystkie 
organy są pokryte białemi, gwiazdkowatemi 
włoskami. Łodyga dochodzi około metra wy
sokości; kwiatki drobne białe, z odcieniem 
purpurowym. Daje owoce zaokrąglone i spła
szczone nieco, podobne do pomidorów, ale 
mają karby niewyraźne. Te jagody czerwone, 
karminowe, 3 i pół centimetra średnicy ma
jące, są jadalne. W e Francy i pomidor z Ga
bonu uprawia się bardzo dobrze w inspek
tach, ale owoce daje tylko wtedy, gdy jest 
rozpięty na powietrzu.

Owoce tej rośliny, otrzymane z hodowli 
sztucznej, nie są zbyt świetnego smaku, ale 
bez wątpienia mogłyby być ulepszone przez 
uprawę. W każdym razie pomidor gaboński 
jest rośliną ozdobną.

Psianka wielko-owocowa (Solanum macro- 
carpum) (fig- 3) rośnie na Madagaskarze 
i wyspie św. Maurycego. Je s t to roślina okazała,
0 wielkich białych kwiatach; owoce są jagody 
kuliste, z nerwacyą zielonawą, dochodzące 
wielkością do rozmiarów włoskiego orzecha.
W e Francyi owocuje w inspektach. Owoce 
te są podobne i przyrządzają się w ten spo
sób, jak  owoce Solanum melongene. Liście
1 kwiaty tej rośliny są bardzo ozdobne i cała 
roślina może być hodowana i dla ozdoby.

Solanum olivare, Oliwki z Kongo (fig. 4) 
mogą być z korzyścią uprawiane, jako rośliny

ozdobne. Nadto daje jagody zwieszające się,, 
czerwono karminowe, wydłużone i na wierz
chu spłaszczone. W  Kongo owbce te jada
ją  zamiast pieprzu tureckiego; w Europie 
mogłyby służyć do tegoż samego użytku.

Znana jest powszechnie Physalis alkeken- 
gi, Workowiśnia pęcherzowata, która rośnie 
dziko na polach wapiennych w środkowej 
i południowej Europie. Kielich nie opada, 
gdy owoc dojrzeje, nawet dalej się rozrasta, 
zmieniając bardzo kolor. Tworzy on wówczas 
rodzaj ozdobnego pęcherza, zawierającego 
wewnątrz jagodę, która jest jadalną i ma 
smak słodkawy, lekko ściągający. Trzeba się 
strzedz tylko, żeby jagoda nie dotknęła się 
kielicha, bo nabiera przykrego, gorzkiego 
smaku. Używa się także do zabarwiania ma
sła. Uprawiają ją  często, jako roślinę ozdo
bną.

Inny gatunek, mniej znany.' Workowiśnia 
peruwiańska (Physalis Peruviana) (fig. 5). 
prawie zupełnie podobny do poprzedniego eu
ropejskiego gatunku.

Jest on jednak dość trudny do hodowli, 
gdyż zimno mu bardzo szkodzi. Owoc wiel
kości orzecha laskowego ma kolor żółtawy. 
W  Peru i Ziemi Przylądkowej robią z niego 
konfitury, które uchodzą, za bardzo smaczne.

W e Francyi zajęli się niektórzy uprawą 
Physalis peruviana i na południu Francyi 
hodowla tego gatunku byłaby bardzo ko
rzystna.

Gdyby rolnicy pobrzeża Śródziemnego ze
chcieli się temu poświęcić, mogliby, z małemi 
ostrożnościami, przechowywnć przez całą zi
mę owoce, wysyłać je w nieograniczonej ilo
ści do Paryża i sprzedawać z zyskiem. Ga
tunek ten sieje się w marcu pod przykryciem 
lub pod szkłem.

Gdy zaczyna kiełkować, przesadzają go 
w doniczki, zastawiając jednak pod szkłem, 
w odległości stopy jednę doniczkę od drugiej.

Pod koniec maja rozsadzają w gruncie 
na odległościach 1,10 m  w różnych kierun
kach. Ziemię wzruszać potrzeba dwa razy 
w ciągu wiosny i odrzucać wszystkie niższe 
pędy, zostawiając tylko wierzchołkowe.

Zbiór, rozpoczęty we wrześniu, przeciąga 
się do mrozów. Owoce są zupełnie dojrzałe, 
gdy kielich, który je okrywa, uschnie całko
wicie.

Można je jeść na surowo, lecz wtedy nie 
przedstawiają nic szczególnego, przeciwnie 
konfitury, kompoty, soki odznaczają się do
skonałym smakiem i zapachem.

Niezadługo można się spodziewać, że Phy
salis peruviana wejdzie w użytek we Francyi. 
Physalis fioletowy (Physalis philadelphia), 
znany także pod nazwą pomidora z Meksyku, 
o liściach pierzasto dzielnych, pochodzi z Mek
syku i Wirginii.
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Kielich silnie wyrasta, jak u poprzednich 
gatunków, jest zielony, z podłużnemi lioleto- 
werai pręgami.

Jagoda bardzo rozwinięta dochodzi wielko
ści dużej śliwki i wypełnia prawie całkowicie 
kielich.

W e Francyi ten gatunek Physalis uprawia 
się wyłącznie, jak  Solanum melongene. Owo
ce dobrze się przechowują przez zimę i mo- 
źnaby niemi zastępować w porze zimowej po
midory.

Morele antropofagów (Solanum anthropo- 
phagorum) dla tego noszą tę dziwną nazwę, 
że ludożercy przyprawiają temi owocami mię
so ludzkie. Możnaby te owoce używać, jako 
przyprawę do różnych mięs. Owoc jest nieco 
suchy, ale przez uprawę możnaby go uczynić 
soczystszym.

Z innych gatunków (Solanum sisymbrifo- 
lium) daje olbrzymie gałęzie, kolcami najeżo
ne; z korzyścią można ją  uprawiać, jako ro
ślinę ozdobną, owoce mogą służyć do robie
nia konfitur. Solanum nodifiorum istnieje 
w Nowej Kaledonii, gdzie bardzo jest używa
ne na zupy i jarzyny. Solanum muricatum 
mogłaby być bardzo łatwo uprawiana w po
łudniowej Francyi, a szczególniej zaś w Al- 
geryi. Owoce są wydłużone, sznurkowate, 
mięsiste, bardzo soczyste, przypominające 
smakiem melon; mogłyby być używane do 
tych samych celów.

Wreszcie na zakończenie przytoczyć należy 
Cyphomandra betacea, roślinę o owocu słod
kim, soczystym, nieco kwaskowatym, który 
może być używany w ten sam sposób, jak po
midor zwyczajny. Pochodzi z Peru, Meksy
ku i Nowej Grenady. Dobrze się hoduje 
w ciepłych okolicach.

Objawy astronomiczne
w  marcu.

Niebo wieczorne przedstawia w marcu jesz
cze swój charakter zimowy, jakkolwiek naj
okazalsze gwiazdozbiory zachodzą już wcze
śniej. Droga mleczna ciągnie się od połud.- 
zachodu ku północo - wschodowi, ale bliżej 
poziomu północn.-zachodniego.

Wczesnym wieczorem Niedźwiedzica Wiel
ka przypada wysoko, na północ zenitu; na 
północo-zachodzie błyszczą blizko poziomu 
Łabędź, Kasyopea, Andromeda, Perseusz; 
gwiazdozbiór Ryb, do którego zbliża się słoń
ce w pozornym swym biegu rocznym, zacho
dzi bardzo wcześnie, później nieco Baran. 
Na południo-zachodzie uderzają wspaniałemi 
swemi gwiazdami Orion i Byk, na południu

Pies Wielki i na północo-wschód względem 
niego położony Pies mały.

Na stronie wschodniej wznosi się nad po
ziom Panna, którą poprzedza Lew, za dnia 
jeszcze wschodzący, gdy Bliźnięta są wieczo
rem w pobliżu zenitu.

Mars i Jowisz świecą wieczorem na niebie 
zachodniem, Jowisz jednak w gwiazdozbiorze 
Ryb zachodzi wcześnie, gdy Mars widzialny 
jest jeszcze dosyć długo po jego zachodzie. 
Merkury jest również gwiazdą wieczorną 
i można go widzieć w pierwszej połowie mie
siąca przez pół godziny przeszło po zacho
dzie słońca. Aby go odszukać, przedłużyć 
należy ku zachodowi linię, łączącą Mai*sa 
z Jowiszem aż do poziomu, Mars znajduje 
się o kilka stopni na północ względem tej li
nii. Wenus, która była dotąd gwiazdą po
ranną, jest obecnie niewidzialną i dopiero 
w maju wynurzy się z promieni słonecznych, 
jako gwiazda wieczorna. Saturn natomiast, 
w gwiazdozbiorze Panny, wschodzi wczesnym 
wieczorem i widzialny jest przez noc całą; 
dnia 30 marca znajduje się w przeciwleglości 
ze słońcem.

Pełnia księżyca przypada dnia 2, druga 
kwadra dnia 10, nów dnia 18, pierwsza kwa
dra dnia 24; przez węzeł zstępujący przecho
dzi księżyc dnia 6, przez wstępujący dnia 20.

Słońce w początkach miesiąca usunięte 
jest jeszcze o 8° od równika, w drodze swej 
ku północy przekracza go dnia 21, a chwila 
ta  porównania dnia z nocą stanowi początek 
wiosny dla półkuli północnej. Dnia tego prze^ 
biega słońce pozorną swą drogę na równiku 
niebieskim, od wschodniego do zachodniego 
punktu horyzontu.

Zwracamy też uwagę, że w czasie wieczo
rów bezksiężycowych na niebie zachodniem 

j obserwować można światło zwierzyńcowe czy- 
j li zodyakalne.

Drobne wiadomości.

—  Stacya oceny nasion w  Warszawie.
W  ubiegłym roku przesłano stacyi do zba
dania 539 prób nasion, to jest 190 prób koni
czyny, 20 prób lucerny, seradelli i esparcetty 
10 prób, marchwi i końskiego zęba 50 prób, 
buraków 116 prób, zbóż 45 prób, traw łąko
wych-85 prób, nasion leśnych .18 prób i na
sienia morwy 5 prób.

Rolnicy nadesłali ogółem 122 próby, od 
składów nasion pochodziło 417 prób.

Kaniankę (Cuscuta) oznaczano w 236 pró
bach, z tych było zanieczyszczonych Kanian- 
ką 85 prób, to jest 36 prc.
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Koniczyny czerwonej zbadano 174 próby; [ 
z kanianką było 75 .=  43 prc. W  1 kilogra
mie nasienia znaleziono: 
najwięcej najmniej średnio 

24 590 2 395 ziarn kanianki.
Koniczyny szwedzkiej zbadano 9 prób; 

z kanianką było 5 =  55 prc. W  1 kilogramie 
nasienia znaleziono: 
najwięcej najmniej średnio 

30 000 GO 6 496 ziarn kanianki.
Koniczyny białej oceniono 8 prób; z ka

nianką była 1 próba (w 1 kilogr. 60 ziarn)
=  12 prc.

Lucerny zwyczajnej zbadano 17 prób; 
z kanianką były 2 próby; jedna zawierała 5, 
a druga 1 ziarno kanianki w 1 kilogramie.

Nasion buraczanych oceniono 116 prób. 
a mianowicie 66 prób buraków cukrowych 
i 50 prób buraków pastewnych.

Przy burakach cukrowych otrzymano: 
najwięcej najmniej średnio 

Kiełków na 100 
ziarn. . . . 251 51 159

Kiełków z 1-go 
grama . . . 163 27 85

Zanieczyszcze
nia . . . .  8,5 prc. 1 prc. 2,65 prc.
Przy burakach pastewnych:

najwięcej najmniej średnio 
Kiełków na 100 

ziarn . . . 2 7 2  94 181
Kiełków z 1-go 

grama . . . 145 45 88
Zanieczyszcze
nia . . . .  11,2 prc. 0,9 prc. 3,21 prc.

Nasienia buraczanego dostarczała nam do
tąd przeważnie zagranica, a mianowicie 
Niemcy; dzisiaj mamy już u nas w kraju 
dość liczny zastęp sumiennych hodowców, od
dających się z zamiłowaniem produkcyi na
sienia buraków, tak cukrowych, jak i paste
wnych.

W  wielu razach nasienie krajowe prze
wyższa sprowadzone z zagranicy pod wzglę
dem energii i siły kiełkowania.

Rolnicy nasi sprowadzają często różne od
miany zbóż z zagranicy, które jako wyhodo
wane w innym klimacie i w innych warun
kach, wyradzają się zwykle szybko i nie przy
noszą spodziewanych dochodów.

Czas byłby pomyśleć o ulepszeniu, uszla
chetnieniu zaniedbanych dotąd odmian krajo
wych, posiadających nieraz cenne własności.

| Najlepiej kiełkująca i najczystsza z traw 
była brzanka łąkowa, lecz w 24 próbach były 
2 próby z kanianką; w jednej próbie było 
w 1 kilogramie 120, a w drugiej 1 400 ziarn 

| kanianki.
12 składów nasion przesyłało próby do 

oceny, to jest 7 z Warszawy, 2 z Kijowa, 
1 z Siedlec, 1 z Łęczycy i 1 z Lublina.

Oprócz pracy nad badaniem nasion, udzie
lała stacya porady i wskazówek, dotyczących 
nasionoznawstwa, uprawy łąk, produkcyi na
sion, oraz zajmowała się, na żądanie, układa
niem zielników traw i roślin pastewnych.

Pracownia stacyi mieści się w „Muzeum 
P r  lemysłu i Rolnictwa”, Krakowskie-Przed- 

, mieście 66, gdzie należy przesyłać listy i pró- 
j by pod adresem d-ra A. Sempołowskiego, 
i kierownika stacyi.

P M I j T M  F I Z Y O G R m C Z H Y ,
to m  J&LII, za r o k  X8 0 £J,

wyjdzie z druku w ciągu marca r. b. w objętości przeszło 30 arkuszy druku z XVI tablicami rysunków 
litograficznych i drzeworytami w tekście Tom XII zawierać będzie: 

w D z ia le  I. M e te o ro lo g ia  i H id ro g ra fia :
Spostrzeżenia meteorologiczne za rok 1891.
Spostrzeżenia fenologiczne za rok 1891.
J. Słowikowskiego, Charakterystyka Wisły.

w D z ia le  ll. G e o lo g ia  z  Chem ią:
E. Znatowicza, Rozbiory ziemi ornej.

w  D z ia le  I I I .  B o ta n ik a  i Z o o lo g ia :
K. Lapczyńskiego, Zasięgi roślin dennokwiatowych (dokończenie).
K ,Kopczyńskiego, Z powiatu Trockiego do Szczawnicy.
F. Błońskiego, Przyczynek do flory krajowej.
F. Kwiecińskiego, Spis mchów i paprotników z okolic Hańska.
B. Eichlera, Materyały do Flory wodorostów.
J. Eismunda, Studya nad pierwotniakami okolic Warszawy. I. Wymoczki, pasorzytnie żyjące na 

kiełżu zdrojowym.
L. F. Hilda, Materyały do fauny chrząszczów podolskich.

w  D z ia le  IV (A n tro p o lo g ia ) .
A. Zalewskiego, Kilka wiadomości z dziedziny starożytnictwa.

Cena tomu XII w prenumeracie rs. 5, a z przesyłką rs. 5, kop. 50; cena księgarska rs. 7 kop. 50. Prenu- 
meratorowie tego tomu, składający opłatę w redakcyi (Krakowskie-Przedmieście Nr. 66), mają prawo do 

nabywania kompletu 11-stu wydanych dotychczas tomów za rs. 33.
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