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O ZN A CZEN IU  

t ł u s z c z ó w  w  p o ż y w i e n m .

N a jednern z zeszłorocznych posiedzeń to
warzystwa fizyczno-lekarskiego w W iirzbur- 
gu przedstawił prof. A. Fick, znany badacz 
na polu fizyki i chemii fizyologicznej, poglądy 
swoje na znaczenie tłuszczów w pokarmach 
naszych. Jasność, z jaką autor rzecz tę 
przedstawił, dozwala nam ją  tu  bez istotnej 
zmiany powtórzyć.

Pokarm y nasze, jak  wiadomo, riależą do 
trzech grup związków węglowych, a mianowi
cie do grupy ciał białkowatych, do grupy 
wodanów węgla i do grupy tłuszczów. Nie
jednokrotnie starano się rozstrzygnąć pytanie 
zasadnicze, jakie zadanie szczegółowe spełnia 
w gospodarstwie zwierzęcem każdy z powyż
szych rodzajów substancyj pożywnych, odpo
wiedzi wszakże stanowczej na pytanie to do
tąd nie posiadamy. Oo do białka tylko, wy
daje się rzeczą jasną, że dowóz tego mate- 
ryału niezbędny jest do budowy nowych ko
mórek i do wynagradzania straty ciał azoto-

[ wych, jaką ponoszą komórki dawne; ale i co 
do tej kwestyi niemożna bynajmniej twier
dzić z pewnością, by wszystka ilość białka, 
doprowadzana w pożywieniu, do tego tylko 

, celu służyć miała. Przyjm uje się nadto 
w ogólności, że materyały opałowe, służące 
do wytwarzania pracy mechanicznej i ciepła,

, niezbędnego dla organizmu, przygotowuje on 
! sobie przeważnie z wodanów węgla i tłuszczów, 

niewątpliwie wszakże zdobywać je  może i z ciał 
białkowatych.

Zwykłe pożywienie różnych rodzajów zwie
rząt i różnych warstw społeczeństw ludzkich 
ma skład bardzo różnorodny, a to pozwala 
wnosić, że organizm zwierzęcy posiada moż- 
ność wytwarzania całego, potrzebnego mu 
zasobu bezazotowego m ateryału opałowego 
z każdej z osobna z trzech grup pokarmów. 
Zwierzę mięsożerne, gdy je  wyłącznie mię- 

; so w tłuszcz ubogie, musi m ateryał swój opa
łowy wydobywać jedynie z ciał białkowatych. 

: Człowiek w strefie podbiegunowej otrzymywać 
' go może przedewszystkiem z tłuszczu, a w pod

rzędnej części może i z białka. Zwierzę tra- 
woźerne albo człowiek w okolicach zwrotniko
wych, który głównie ryżem żyje, potrzebny 
mu m ateryał opałowy otrzymywać musi wy
łącznie prawie z wodanów węgla. Niepodo
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bna tódy powątpiewać, że ostatecznie orga
nizm zwierzęcy całe zapotrzebowanie mate- 
ryału opałowego zaspakajać może zarówno 
tłuszczami jak  i wodanami węgla; pomimo to 
wszakże przypuszczać należy, że w normalnem 
lub idealnie prowadzonem gospodarstwie zwie- 
rzęcem tłuszcze i wodany węgla spełniają 
rolę odrębną; czyli, innemi słowy, źe istnieją 
dwa rodzaje spalenia organicznego, tak, że 
do jednego z nicli m ateryał przygotowuje się 
korzystniej z tłuszczu, do drugiego zaś z wo- 
danów węgla.

Z a  przypuszczeniem tem przemawia już ta  
okoliczność, że wszyscy prawie ludzie, o ile 
pod względem doboru swych pokarmów, nie 
są ograniczeni względami ekonomicznemi, 
obok niezbędnych substancyj białkowatych, 
poszukują też tłuszczów i wodanów węgla. 
W skazuje nam  to wyraźnie i przyroda sama, 
mleko bowiem, które, jako pokarm dla istoty 
nowonarodzonej przygotowany, jest niewątpli
wie pożywieniem bezwzględnie celowi odpo- 
wiadającem, zawiera obok białka i ciała nale
żące do dwu innych grup—tłuszczów i woda
nów węgla. Stosunek ilości tłuszczu do ilości 
cukru w mleku jest u różnych zwierząt różny. 
Po większej części, u człowieka w szczególno
ści, zawartość cukru znaczniejsza jest, aniżeli 
tłuszczu, zasada ta  wszakże nie jest powsze
chną. P rzed  niewielu laty wykrył chemik 
Purdy w St. Andrews, że mleko wielorybie 
zawiera ogromną obfitość tłuszczu, około 40 
odsetek. Z  punktu widzenia celowości roz
maity stosunek ilości tłuszczu i cukru w mleku 
byłby zgoła niezrozumiałym, gdyby obu tym 
substancyom nie przypadało odmienne zada
nie w przeobrażeniu m ateryi, choć w razie 
potrzeby przejąć może cukier zadanie tłusz
czu, a tłuszcz zadanie cukru.

W edług ogólnego zdania fizyologów, mate- 
ryałem  opalowym, który w mięśniach wytwa
rza pracę mechaniczną, jest związek należący 
do grupy wodanów węgla, glikogen, albo 
przynajmniej substancya do niego bardzo 
zbliżona, przy pracy bowiem lub przy ogło- 
dzeniu związek ten niknie z mięśni zupełnie 
lub częściowo. Prawdopodobnie też spalanie 
tegoż samego m ateryału  służy i do utrzymy
wania czynności w protoplazmie innych komó
rek, ujawniających żywą działalność, jak  
w nerwach lub gruczołach; kwestya ta  nie 
przedstawia tu  wszakże istotnego znaczenia,,

w ogólnej bowiem przemianie materyi nerwy 
i komórki gruczołowe słaby tylko, w stosunku 
do mięśni, przyjm ują udział.

Przy spalaniu wodanów węgla w mięśniu, 
obok wytworzonej stąd pracy mechanicznej 
wywiązuje się też statecznie i znaczna ilość 
ciepła, k tórą krew z mięśnia odpływająca 
rozprowadza po calem ciele i która służy do 
utrzymywania tem peratury ciała. Ciepło to 
jest zatem jakby produktem ubocznym, zy
skanym przy wytwarzaniu pracy; można zaś 
przypuścić, że w pewnych okolicznościach wy
starczyć już ono może do utrzymywania tem
peratury ciała w wysokości normalnej. Być 
też wszakże może, źe w okolicznościach od- 

: miennych ilość ta  ciepła jest zbyt drobną, 
a  w takim razie celem zachowania należytej 
tem peratury ciała zachodzić muszą w orga
nizmie inne jeszcze procesy palenia.

Pod tym względem porównać można ciało 
zwierzęce do domu, w którym pracuje maszy
na parowa i w którym nadto wszystkie izby 
utrzymywane być m ają w pewnej oznaczonej 

| tem peraturze. Maszyna ta  parowa odpowia
da układowi mięśniowemu organizmu. W  do- 

! mu tym ognisko pod kotłem parowym wy- 
! tw arza obok pracy mechanicznej i ciepło swo

bodne, które służyć może do należytego 
! ogrzewania całego domu, a  w odpowiednich 
i  warunkach wystarcza do tego zupełnie. Gdy 
l wszakże tem peratura powietrza otaczającego 

bardzo jest nizka, albo też, gdy materyały,
; z których dom jest zbudowany, są dobremi 

przewodnikami ciepła i na zbytnie narażają 
go oziębianie, wtedy ilość ciepła, powstająca 
jako produkt uboczny przy opalaniu kotła, 
do ogrzewania domu ju ż  nie wystarcza, a do 
tego celu istnieć muszą oddzielne jeszcze pie
ce, które również opalać należy. W  takim 

| zaś razie być dalej może, że piece w izbach 
posiadają konstrukcyą odmienną, aniżeli ogni
sko kotła i wymagają innego m ateryału opa
łowego, dom przeto zaopatrywać trzeba 

| w dwojaki m ateryał opałowy.
Przez porównanie to wyraża więc autor 

domysł, że do opalania kotłów w organizmie 
zwierzęcym służą najlepiej wodany węgla, 
w pokarmach zawarte; obok tego wszakże 
najczęściej niezbędne jest i opalanie pieców, 
które w najwłaściwszy sposób zasila się tłu 
szczami. Z a przypuszczeniem tem przem a
wia przedewszystkiem ta  okoliczność, że za-
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wartość tłuszczu jest zwłaszcza znaczną w po
karmach osobników żyjących w warunkach 
takich, w których zachodzi wyraźna potrzeba 
umyślnego opalania dla utrzymywania tempe
ratury ciała. Dotyczę to zwłaszcza niemo
wląt, których mięśnie nieznaczną zaledwie 
wykonywają pracę. W  organizmie zatem 
niemowląt ilość ciepła, występująca jako pro
dukt uboczny przy wykonywaniu pracy, jest 
oczywiście bardzo drobna, przy małej zaś 
objętości ciała dziecka powierzchnia narażana 
na oziębianie jest stosunkowo znaczna, a stąd 
zachodzi silna potrzeba „opalania” ciała dla 
utrzymywania tem peratury normalnej. Temu 
właśnie odpowiada pokarm przez przyrodę 
dla niemowląt przyrządzany, mleko bowiem 
najczęściej zawiera tyleż prawie tłuszczu, za
tem m ateryału opałowego, co i cukru, to jest 
m ateryału palnego, służącego do wytwarzania 
pracy mechanicznej. Uderzający pod tym 
względem przykład daje nam wspomniana 
już  wyżej, tak  olbrzymia zawartość tłuszczu 
w mleku wielorybiem, uprzytomnić tu  sobie 
bowiem należy, na jak  znaczną u tra tę  ciepła 
narażone jest drobne stosunkowo ciało mło
dego wieloryba w zimnych wodach mórz pod
biegunowych.

Znany jest dalej fakt. że ludzie spożywają
cy statecznie znaczne ilości alkoholu, m ają 
skłonność do obfitego gromadzenia w orga
nizmie swoim tłuszczu. W edług hipotezy 
powyższej, objaw ten możnaby w następujący 
sposób wytłumaczyć. Alkohol nie może słu
żyć wprawdzie jako m ateryał opałowy do za
silania działalności komórek mięśniowych 
i nerwowych, być może jednak, że w przy
puszczalnych piecach organizmu ludzkiego 
nadaje się jako m ateryał opałowy, a  w takim 
razie spalenie alkoholu mogłoby zastępować 
spalenie odpowiedniej ilości tłuszczu, któryby 
się tedy w tkankach odkładał. Tłumaczenie 
takie wydaje się niezgodnem ze znanem spo
strzeżeniem, że alkohol wr okolicach podbiegu
nowych bardzo szkodliwie działa. Pozorna 
ta  wszakże sprzeczność ustępuje, jeżeli zwa
żymy, że alkohol, którego palenie w każdym 
razie niewątpliwie jest źródłem ciepła, sprzy
ja  zarazem silnie odpływowi ciepła z organi
zmu. Jeżeli zastosujemy tu dalej poprzednie 
zestawienie ciała zwierzęcego z domem, po
wiedzieć można, że dowóz alkoholu działa tak,

jakbyśmy do pieca dokładali węgli, alo zara
zem otwierali drzwi i okna izby.

Pogląd swój przedstawia profesor Fick 
jako hipotezę jedynie, której słabym punktem 
jest to zwłaszcza, że nie możemy zgoła wska
zać, gdzie mieszczą się w organizmie owe 
piece przypuszczalne, w których dokonywa się 
palenie, służące jedynie do ogrzewania ciała. 
Pod tym względem to chyba możnaby powie
dzieć, że proces ten nie zachodzi zapewne we 
krwi, podobnie bowiem, jak  palenie materya- 
łów wytwarzających pracę mechaniczną, od
bywać się musi koniecznie pod regulującą 

! władzą nerwów.
Zbadanie więc dokładne procesu tego musi 

być przedmiotem dalszych badań; zanim jed- 
I nak niezbędne to uzasadnienie zdobyć zdoła,
| hipoteza F icka pozwala nam choć tymczaso- 
| wo zdawać sobie sprawę z zagadkowych do

tąd  pytań fizyologii pokarmów.
T. K.

W  D O R Z E C Z U

R I O  N E G R  O
(P ftT A G O  N  i A),

(Dokończenie).

Drugiego stycznia wyruszamy dalej. K a
rawana uszczuplona nieco, gdyż jeden z koni 
nabytych w Czoele-Czoel padł w drodze, 
a  Hempel, mający zamiar powrócenia do Bue
nos Aires z kolonii Pocą dyliżansem, sprzedał 
swego wierzchowca po drodze.

W  miejscu tem brzeg doliny zbliża się do 
rzeki tak dalece, że droga do następnego 
przystanku prowadzi górą przez piaszczysty 
step patagoński. Zaprzęgam  co się dało, sam 
na dzielnym kasztanku moim zajmuję miej
sce forysia i w pięć bachmatów zaprzężony 
wózek galopem wciągamy na górę, około 150 

| metrów wysoką i stromą. U pał doskwiera 
; i pragnienie męczy, wody bowiem ani kropli 

nie mamy nadziei spotkać przed przybyciem 
do Cziczinal. Około 4-ej po południu, uje
chawszy dobrych mil 8, po piekielnej drodze,
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wśród ziejących przepaści, zjeżdżamy szczę
śliwie na dół do widniejącej w oddali chałupy 
i małego jeziorka. Okazuje się niestety, że 
chałupa jest zupełnie opuszczoną, woda w je 
ziorku zgniłą, a do rzeki jeszcze daleko. 
Przez ciernie i krzaki przedzieram się naprzód 
na zwiady, a odkrywszy dość obfitą paszę na 
niewielkiej wysepce, rozbijam namiot na no
cleg.

W e dwa dni później wjeżdżaliśmy do mia
steczka „General R oca,” gdzieśmy się z Hem- 
plem i Łaźniewskim rozstali, a j a  dalszą wypra
wę wgłąb Patagonii miałem przygotować. Mie
ścina mało co lepsza od Czoele-Czoel, może 
liczyć około 1 000 mieszkańców, przeważnie 
wojskowych, a liczne ogrodzone drutem  kwa
draty i rozwalone domki w okolicy, świadczą 
o niefortunnej próbie założenia tu taj kolonii 
rolniczej.

P róba się nie udała całkowicie, chociaż nie 
znaczy to, żeby gleba lub klimat rolnictwu nie 
sprzyjały— zatruły  je  zwykłe choroby połu
dniowo am erykańskie— bezład i złodziejstwa 
urzędników oraz niedołęstwo rządu. Rzecz 
się tak  miała: Ponieważ jedynym brakiem 
klimatycznym kolonii Roca jes t klimat pusty
niowy i nadzwyczajna rzadkość deszczów, 
przeprowadzono kana ł irrygacyjny z rzeki | 
Neuąuen na przestrzeni 50 kilometrów; grunt 
w ten sposób nawodniony podzielono na małe 
działki i sprowadzono niemców kolonistów, 
którym rząd, jak  zwykle, złote g ó iy  obiecy
wał. Tymczasem jednak kanał nieumiejętnie 
przeprowadzony, funkcyonował wadliwie, zwil
żając niektóre tylko działki kolonii, zagarnię
te w skutek tego przez urzędników i oficerów 
załogi, zaś złote góry obietnic rządowych za
pełniły suto kieszenie urzędu kolonizacyjnego, 
niedostawszy się wcale do Roca. Mrący 
z głodu koloniści podali zażalenie do swego 
konsula — który przyrzekłszy im opiekę, 
na przyrzeczeniu poprzestał, za co został prze
niesionym do Japonii -— a koloniści jeden po 
drugim uciekli. Dzisiaj pustki już tylko 
świadczą o nieudanej próbie.

„K olonia” Roca jest stolicą departam entu, 
posiada dwie kompanie załogi, komisarza po- 
licyi, sędziego pokoju, stacyą, pocztowo-tele- 
graficzną, dwie oberże, kilka szynków i stacyą 
dyliżansów kursujących do Pigue. Podczas 
wysokiego stanu wody w rzece, dochodzi tutaj 
również parowiec z Carmen de Patagones. |

Żegluga wszakże trw a tylko 7 miesięcy w ro
ku. S tatek odbywa podróż w górę rzeki 
w przeciągu dni 7— 10, w dół zaś w dni trzy 
zaledwie. Z a  dawniejszych czasów miaste
czko cierpiało wiele od napadów indyan, two- 

I rząc główny punkt linii obronnej, rozciągający 
się wzdłuż lewego brzegu Rio Negro i Lima- 
ju . Dziś dawne posterunki wojskowe, jako 
zbyteczne, zostały opuszczone, a osada istnie
je  jedynie skutkiem ruchu handlowego dość 

I ludnego departam entu górskiego Neućjuen 
ze stolicą Argentyny, jakkolwiek departam ent 
ten cięży bardziej do sąsiedniego Chile, z któ- 
rem prowadzi ożywiony handel bydłem przez 
miasteczko graniczne Chosmalal, Norąuin 
i Jun in  de los Andes.

Nadzieja znalezienia w Roca mułów lub 
koni jucznych zawodzi—karawany chilijskie 
bowiem tak  daleko nie dochodzą, a wozem 
wołowym można się dostać najwyżej do Junin 
de los Andes, co mi nie jest bynajmniej na 
rękę, zwłaszcza, źe posiadam wehikuł niezda
tny do podróży górskiej, a  o woły robocze 
trudniej tu  jeszcze niż o juczne konie.

Nie pozostaje wreszcie nic innego, jak , zre
dukowawszy bagaże do najniezbędniejszego 
minimum, rozdzielić je  na małe ładunki co 
spokojniejszym koniom, mniej ujeżdżone lub 
bardziej rącze pod wierzch zatrzymując.

Z prawdziwym żalem pozostawiam w Roca 
znaczne zapasy amunicyi, przygotowane do 
zbierania okazów zoologicznych, skrzynki 
i słoje, zbywającą zaś część bagaży osobistych 
razem z rzeczami moich towarzyszów wysyłam 
dyliżansem do Buenos A ires— co prawda, 
m ając słabą nadzieję ujrzenia wszystkiego za 
powrotem — obyczajem bowiem tutejszym 
wrzuca się odnośne pakunki zaadresowane do 
dyliżansu, nieotrzymując w zamian żadnego 
pokwitowania— jest to zatem rzeczą dobrej 
woli konduktora, czy je  odstawi lub nie do 
kolei. Najpewniejszy jeszcze sposób polega 
na tem, aby przesyłkę ekspedyować na koszt 
odbierającego.

Łaźniewski i Hempel odjechali po kilko
dniowym pobycie w Roca przez Kordyliery 
do los Angeles ze znajomym kupcem, a we 

| dwa dni po nich wyruszyła i karawana moja, 
do której przyplątał się w ostatniej chwili ja 
kiś agent amerykańskiego towarzystwa rozda
wania biblij, częstujący patagończyków mo- 
ralnemi powiastkami biblijnej treści wniezro-
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zumiałym dla nich języku. Dopóty płakał 
i lamentował, aż w końcu, pomimo bardzo 
szczupłej liczby koni—miałem ich 10 zaledwie, 
przyrzekłem zabrać go do Kollon-Kura ze 
sobą. Żałowałem tego później, bo jeżdżący 
po łacinie misyonarz dwa dobre konie mi oka
leczył, ale żal był po niewczasie. K araw anę 
składali oprócz mnie i misyonarza, Filipiak 
i chłopak do koni, urugwajczyk, Luis.

Pierwszego dnia podróży dojeżdżamy do 
przeprawy przez Neuąuen. Dzięki kanałowi 
irrygacyjnemn i wysokiemu w tej chwili sta
nowi wody— zielenią się gdzieniegdzie pola lu
cerny, oraz lichej pszenicy, kukurydzy i ję 
czmienia, wszystko nawpół zjedzone przez 
szarańczę, której mniej tu  jednak, niż dalej 
ku wschodowi. Okolica dość ludna, mieszka 
tu trochę basków owczarzy, a w kilku więk
szych estancyach oficerowie załogi z Pocą. 
Z a rzeką wznosi się wciąż stromy, nagi mur 
skalisty, którego biała dotychczas barwa prze
chodzi stopniowo w żywo czerwoną. N aprze
ciw Boca, na granicy białego i czerwonego 
piaskowca znajdują się liczne pnie drzew ska
mieniałych, których wiek geologiczny ozna
czono jako oligoceński.

W icher, unoszący tumany piasku, niekiedy 
gorący jak  samum afrykański, bije nas 
w oczy, utrudniając wielce posuwanie się na
przód.

Je s t to ten sam wiatr zachodni, który tak 
ożywcze wywiera działanie na piękne wybrze
ża A raukanii i patagońskie Kordyliery. Z ja
wisko analogiczne do fonu alpejskiego polega 
na tem, źe wilgotny i ciepły wiatr zachodni, 
któremu Patagonia chilijska narówni z Ziemią 
ogniową i wyspami Chiloe zawdzięczają swoje 
nieprzebyte, dziewicze lasy mirtowe, bukowe, 
przechodząc przez śnieżne szczyty Andów 
traci cały zapas swej wilgoci, a schodząc na 
wschodni stok gór jest już suchy i gorący, na
bierając charakteru wiatru pustyniowego. 
W  zimie mrozy m ają tu taj dochodzić do 
15%  C., czemu wszakże trudno mi uwierzyć, 
w każdym razie lekkie mrozy panują tu  pod
czas zimy stale, nieznanemi są natomiast let
nie przymrozki prowincyj wschodnich. Śniegi 
z powodu suchości klimatu są nader rzadkie.

Stajemy na noc nad brzegiem Neuąuenu, 
przebywszy pod Pocą przestrzeń około 50 ki
lometrów. Omackiem wśród wierzbowych za
rośli znalazłszy nieco traw y diakoni, po prze

konaniu się, źe zwierzęta nasze jedzą ją  chętnie, 
rozbijamy namiot w dołku osłoniętym wierz
bami i, po zwykłej wieczerzy z baraniny i her
baty, znużeni całodziennym marszem, ułoży
liśmy się do snu. W icher wyjący wśród za
rośli zasnąć mi nie dawał; misyonarz jednak 
zagrzebany w stosy potników i kilimków chra
pie, jak  tylko, mniemałem, szlachcic polski 
chrapać potrafi. Paryski namiot okazał mi 
się za delikatnym dla wiatrów kordylierskieli, 
gdyż w godzinę po ustawieniu pękł jeden ze. 
słupów i cała, lekka szczęściem, budowla ru
nęła mi na głowę, gdy natomiast żelazne osi 
podłużne, podtrzymujące namiot, przygniotły 
głowę misyonarza. Anglik jednak nie obu
dził się nawet i chrapał dalej zawzięcie pod 
przykrywającym go całkowicie stosem płótna.

N azajutrz uskuteczniamy przeprawę. P rze
bywamy nasamprzód wśród kilku pomniej
szych odnóg, błądzimy prZeż pół godziny 
wśród porosłych krzakami wydm piaszczystych 
i zdradliwych, a niebezpiecznych ruchomych 
piasków (guadales) i-wydostajemy się wresz
cie na kamienistą wysepkę, przy głównym 
prądzie rzeki położoną. K oryto główne ma 
około 200 metrów szerokości, posiada prąd 
bardzo bystry i głębię znaczną, łącząc ,w se- 
bie wody całej północnej połowy prówińcy i 
Neuąuen. Ponieważ rzekę tę  zasila ją . wyła? 
cznie topniejące w górach- śniegi, 'stań j«j 
ulega bardzo wielkim zmianom i W pórze1 su
chej ma to być m ała struga, łatwa wszędzie 
do przebycia wbrócł. Wówczas też Kio Negro, 
pozbawione połowy swojej wody, przestaje 
być dostępną dla żeglugi.

Zastajem y kilku gauchosów, usiłujących 
krzykiem i ciskaniem kamieni wpędzić swoje 
konie do wody. Przyłączam y się do nich 
i wspólnemi siłami udaje się szczęśliwie wpław 
konie wszystkie przeprawić. P rąd  tu  nadzwy
czaj bystry, a miejsce wylądowania prawie 
niedostępną stanowi skałę. Obawiałem się 
teź przez chwilę o los dwu swoich rumaków,: 
które wir rzucił pod krzak wierzbowy tak, że 
na chwilę znikły całkowicie pód wodę. Dziel
ne jednak koniki, wychowane nad wodą, nie 
dały się porwać prądowi i całe, choć bardzo- 
zmęczone, wydostały się szczęśliwie na brzeg.

Z  chałupy u przewozu stojącej pojawił się 
teź wkrótce na wołanie nasze przewoźnik 
z dobrą łodzią. Po kwadransie kulbaczyli- 
śmy na nowo konie i, przytroczywszy,juki, wy
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dostaliśmy się po stromej pochyłości ku po
łudniowi na rozległą równinę, utworzoną, 
przez tró jkąt dwu rzek (Neuquen i Limay) 
i wysokiej krawędzi płaskowyżu patagoń
skiego.

Ł ą k a , m ająca około 1 mili kwadratowej 
obszaru, zajmuje widły rzek Neuąuen i Li
m ay, tworzących w tem miejscu Rio Negro, 
kilka ranchos owczarzy widnieje w oddali; 
nad rzeką i na zalewach kępy wierzb świecą 
swą bladą, żółtawą zielenią.

D r. J . S iem iradzki

PRZEMIANY
W  P A Ń S T W IE  R O Ś L IN N E  M 

przez 31. F a u v e l le .

H .

Środowisko powietrzne.

Wodorosty lądowe. Możnaby przypuścić, 
że opuszczenie środowiska płynnego w celu 
przerzucenia się na stały  ląd, nawet naj wil
gotniejszy, stanowi wielką trudność dla wo
dorostów. Jednakże niektóre z nich, na tu 
ralnie niższe, przejścia tego dokonały7. Atoli 
w ostateczności uległy one bardzo różnemu 
losowi, jak  się wkrótce przekonamy. Oczy
wiście, do tych przesiedleńców należą wyłą
cznie tylko te  wodorosty, które przez dłuższy 
lub krótszy przeciąg czasu zamieszkiwały 
wody słodkie, ten pewnego rodzaju przedsio
nek. przez który przeszły wszystkie istoty or
ganizowane, zanim osiedlić się mogły na lą
dzie.

Niektóre wodorosty, wskutek odpływu wo
dy dostawszy się pomiędzy różne szczątki 
istot organicznych i okruchy skał i przez to 
pozbawione światła, straciły swój chlorofil 
i, otoczone pi*zez rozkładające się rośliny, 
poczęły z tych ostatnich otrzymywać prostsze 
związki organiczne, których promienie słone
czne dla nich już nie wytwarzały. Z  tych wo
dorostów utworzył się ród grzybów.

Ten sposób powstania grzybów, wprawdzie 
dotychczas jeszcze doświadczalnie niedowie- 
dziony, wydaje mi się jednakże prawie pe-

i wnym. W  samej rzeczy, grzyby posiadają 
| wszelkie cechy wodorostów słodkowodnych;
| wszystkie składają się z rozmaicie rozgałę

zionych nitek, nawet wówczas, gdy przyjmu
ją  wygląd organu o tkance miąszowej, dla 
którego język profanów zachował miano 
grzyba. Wreszcie u tra ta  chlorofilu i zmiana 
sposobu odżywiania daje się spostrzegać na
wet u jawnokwiatowych, których organizacya 
wszakże nie została przez to widocznie zmie
niona. Doskonałych przykładów w tym wzglę
dzie dostarczają niektóre storczyki i inne ro
śliny jawnokwiatowe.

Wiadomo, że grzyby chciano zbliżyć do 
moner i ameb za pośrednictwem śluzowców, 
których ciało plazmatyczne, pozbawione błon, 
porusza się, odżywia i rozmnaża na wzór 
pierwotniaków. Lecz też same własności po
siada zawartość wszystkich żyjących komó
rek roślinnych, są one w nich jedynie w pe
wnym stopniu ukryte, jakby hamowane przez 
błony7 komórkowe.

Zresztą, jest to tylko chwilowy sposób ży
cia: po okresie wegetacyjnym myxoameby 
układają się obok siebie, otaczają powłoką 
błonnikową i, dopóki trw a okres reprodukcyj
ny, żyją w taki sam sposób, jak  i wszystkie 
inne grzyby.

W ielka ilość tych roślin stała  się wreszcie 
pasorzytami innych istot organizowanych; je 
dnakże zawsze jeszcze mogą one powTrócić do 
pierwotnego sposobu życia, jeżeli otrzymają 
pożywienie, złożone z odpowiednich związ
ków.

Inne wodorosty bezbarwne, znajdujące się 
na najniższym szczeblu rozwoju i przez to 
zbliżone do sinic, również przeżyły wynurze
nie z wody. Są one znane pod wspólnem mia
nem bakteryj.

W  środkowiskach płynnych, gdzie jeszcze 
można je  znaleźć, żyją one kosztem bezpośre
dnich wytworów rozkładu wszelkiego rodzaju 
istot organizowanych, które w końcu zostają 
przez bakterye doprowadzone do stanu ciał 
mineralnych. N a gruncie wynurzonym pro
wadzą one w dalszym ciągu swą czynność 
rozkładową. Lecz niedość na tem: tu taj
wdzierają się w substancyą żyjącą, którą 
szybko o śmierć przyprawiają. Przeważnie 
człowiek i zwierzęta domowe stają  się ofiara
mi tych „mikrobów”; wszak wiemy, jak  liczne

I
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są powodowano przez nie choroby; rzadko 
kiedy umieramy bez ich interwencyi.

N ie będę się tu  rozwodził o ich rozprze
strzenieniu, ich szybkiem rozmnażaniu i nie
zliczonych odmianach, jakim  ulegają, zale
żnie od środka odżywczego, w którym żyją. 
Wspomnę tylko, że pomimo wszelkich sprzy
jających okoliczności, nie przekroczyły one 
nizkiego poziomu rozwojowego. One są ba- 
kteryami i bakteryam i pozostają, również, 
jak  grzyby grzybami pozostały, bez względu 
na pozornie zawiłą budowę ich organów owo
cujących.

Pewna ilość zielenic mogła się zaaklimaty
zować na powierzchni ziemi dostatecznie wil
gotnej i przytem nie straciła chlorofilu. Czy 
wśród nich tedy będziemy poszukiwali począ
tku roślin lądowych?

Są pomiędzy niemi takie, które mogą żyć 
tylko w odosobnieniu i każda ich komórka 
prowadzi samotne i nędzne życie, gdzie tylko 
znajdzie cokolwiek wilgoci. One to nadają 
ów odcień zielonawy skałom, murom naszych 
mieszkań i starym  pniom drzewnym i to zwy
kle z tej strony, na k tórą wiatr napędza 
deszcz. Im  tak  mało trzeba pokarmu!

Inne rośliny, będące w pewnem pokrewień
stwie z grzybami wskutek wspólnego pocho
dzenia, zawarły z niemi „małżeństwo z wyra
chowania”, z którego obie strony ciągną zy- 
skj. Nici grzybne oplatają odosobnione ko
mórki, dostarczają ostatnim roztworu solne
go z podłoża i wzamian otrzymują od nich 
związki organiczne, wytworzone przy pomocy 
ich chlorofilu. Pomimo ścisłego związku, ka
żdy z dwu tych ustrojów zachowuje jednakże 
swój specj alny sposób rozmnażania, tak, że 
można nawet sztucznie zrywać i następnie 
wznawiać te związki. Podobne małżeństwa 
tworzą ważną grupę porostów (Lichenes). 
Rozmaitość postaci tych tworów zależy od 
gatunku grzyba, jako składnika charaktery
stycznego, podczas, gdy zielona komórka za
wsze pozostaje jednakową.

Stosunkowo niedawno niektóre nitkowate 
wodorosty, jeszcze niezdąźywszy rozpaść się 
na pojedyńcze komórki, podczas wychodzenia 
z wody utworzyły analogiczny związek z naj- 
wyższemi roślinami lądowemi. Żyją one 
w przestrzeniach międzykomórkowych tych 
ostatnich i nic im nie zabierają, prócz roztwo
ru  solnego, potrzebnego do odżywiania i re-

produkcyi. Taką jest w szczególności My- 
coidea (o wyglądzie grzyba}, która żyje w li
ściach kamelii. Tego rodzaju pasorzytnictwo 

| jest daleko mniej niebezpiecznem dla gospo- 
! darza, niż napad grzybów, które odbierają 

roślinom wytworzone przez nie związki orga- 
| niczne.

Mcliy. Przechodzimy obecnie do ukazania 
się roślinności lądowej. Niema żadnej po
trzeby cofać się przez wszystkie okresy geo
logiczne aż do chwili pierwszych wynurzeń 
lądu z pod wody, gdyż zjawisko to odbywa 
się przed naszemi oczyma we wszystkich swo
ich szczegółach, prócz jednego, o którym ni
żej.

Zarodnik pada na grunt bagnisty, w któ
rym wszystkie szczeliny są wypełnione dro- 
bniutkiemi zbiornikami wody słodkiej. Ze
tknąwszy się z płynem, który zostaje wessa- 
nym, zarodnik występuje ze swej błony 
ochronnej i wytwarza maleńki wodorost zie
lony, najczęściej nitkowaty i rozgałęziony, 
czasami jednakże blaszkowaty, dość nawet 
gruby. Zarodek żyje czas pewien na wzór 
wszystkich tych roślin, o których dotychczas 
mówiliśmy. Lecz płyn, w szczelinach zawar
ty, poczyna znikać; jednakże młoda roślina 
nie ginie. W  tej chwili jedna lub kilka jej 
komórek ulega podziałowi w kierunku prze
ciwnym. niż dotychczasowy. Dwa nowe ciała 
protoplazmatyczne rozmnażają się z kolei 
i tworzą ciało zarodkowe, które łatwo odró
żnić od pozostałej części wodorostu.

Komórki przy zetknięciu z ziemią tracą 
chlorofil i wydłużają się w kształcie włosków, 
które na pewną głębokość przenikają w szcze
liny, wypełnione wodą i w ten sposób umoco
wują roślinę. Tymczasem komórki górne, 
zachowawszy zieloną barwę, mnożą się w kie
runku pionowym i w swym pochodzie ku gó
rze tworzą mniej lub więcej walcowatą łody
gę, zaopatrzoną w przydatki liściaste. P a ro 
wanie wody, w którem te ostatnie organy 
czynny biorą udział, potęguje pochłaniającą 
czynność włosków i wskutek tego odży wczy 
roztwór solny zostaje wciągniętym w kierun
ku najwyżej położonych części rośliny. Po
wstały w ten sposób ciągły prąd wstępujący 
niszczy ciała plazmatyczne w jednym lub kil
ku rzędach komórek wewnętrznych i czasami 
przebija nawet ich ścianki. Ten szkic krąże
nia rozwiązuje zagadkę roślinności lądowej.
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Ponieważ komórka zielona nie pozostaje już 
w zetknięciu z płynem odżywczym, tedy ten 
ostatni sam sta ra  się ją  odszukać.

.Roślina, której rozwój został w tej chwili 
opisany, je s t to mech, najniższa roślina lądo
wa. Otóż w taki prawdopodobnie sposób uka
zała się ona po raz pierwszy, z tą  jedynie ró- j 
żnicą w porównaniu z teraźniejszością, że jej ; 
zarodnik powstał nie z innego mchu, lecz 
z zielonego wodorostu. A  zatem tak  wśród 
roślin, jak  i wśród zwierząt, rozwój osobniko- 
wy dokładnie odtwarza historyą rozwoju ro
dowego.

J a k  wiadomo, mchy rozm nażają się wyłą- i 
cznie za pomocą jajek, te ostatnie zaś dzielą 
się na pewną ilość zarodników, które rozsie
wają się następnie. Co do zarodników bez
płciowych, to one nigdy nie odpadają od ro
śliny i organizm macierzysty odtwarzają 
w postaci gałęzi. Zarodniki po rozsianiu się j 

kiełkują i wydają na świat istotę nitkowatą, ! 
podobną do wodorostu, zwaną przez botani
ków przedroślem (protóneum), czyli splą- 
tkiem. Skoro splątek raz dostanie się na ■ 
grunt bagnisty, zachowuje się ja k  wodorost i 
pierwotny i wydaje na świat jeden lub kilka 
nowych mchów.

Wyżej wskazaliśmy, źe teź same cechy po
siadają najwyższe gatunki krasnorostów. 
Otóż niektórzy botanicy w tem podobieństwie 
znajdowali dowód bezpośredniego pokrewień
stwa pomiędzy dwiema temi grupami. Łatwo i 
teraz zrozumieć, o ile to  zdanie je s t mylne; 
tego rodzaju zmiany nigdy się w naturze nie 
odbywają.

Czyż można przypuścić, że jakaś morska 
roślina, żyjąca na głębokości 50 metrów, mo
że się nagle zaaklimatyzować w środowisku 
powietrznem, nawet na bagnistym gruncie? 
Dwie te grupy rozwinęły się w swoich spe- 
cyalnych sferach i według dwu planów, 
których identyczność zależy od ich wspólnego 
pochodzenia.

W iele gatunków mchów, nawet najwyź- j 

szych, powróciło do środowiska płynnego, nie 
uległszy znacznej zmianie. Zmniejszyło się 
jedynie znaczenie włosków chłonących, które 
umocowywały rośliny w ziemi i którym  w pe
wnym stopniu były pomocne powierzchowne 
komórki łodygi, wskutek czego prądy wstę- I 
pujące soków odżywczych znacznie straciły 
na sile. Ten powrót do ojczyzny przodków j

j  daje się często wśród istot organizowanych 
spostrzegać; jeszcze nieraz zaznaczymy to 
u  roślin, które pozostały nam do rozpatrze
nia, wiadomo również, jak  licznych w tym 
względzie przykładów dostarczają owady, 
gady, ptaki i ssące.

Mchy właściwe, które nas aź do tej chwili 
zajmowały, jak  wszystkie skomplikowane 
ustroje, nie były punktem wyjścia dla żadnej 
innej grupy. Inaczej rzecz się m iała z for
mami najniższego typu, którego rozmaite ga
tunki łączą się wspólnem mianem wątrobow
ców. Te ostatnie przedstawiają się w formie 
prostej blaszki liściastej, leżącej na powierz
chni bagna. • N a stronie, zwróconej do ziemi, 
znajdujemy liczne włoski chłonące, które 
w pierwszych dniach życia rośliny są jej bar
dzo pomocne. Powierzchnia górna jest sie
dliskiem procesów rozmnażania, które się 
w taki sam sposób odbywa, jak  u mchów, 
mianowicie: komórka męzka czyli plemnik, po
sługując się swemi migawkami, odszukuje 
nieruchomą komórkę żeńską (jajko). lizecz 
naturalna, że odbyć się to może tylko wtedy, 
gdy, dzięki warunkom zewnętrznym, roślina 
zostanie pokrytą przez warstewkę wody.

Otóż wątrobowce utworzyły pień rodowy, 
niesłychanie ważny, grupy roślin naczynio
wych, dzięki mechanizmowi analogicznemu 
z tym, jaki spotkaliśmy przy utworzeniu się 
mchów.

Rośliny naczyniowe. 1 ) SJcrytoJcwiatowe 
(Cryptogamae). N apotykają się na gruncie, 
przesiąkniętym wodą, na którym żyją conaj- 
mniej przez pewną część roku; lecz miejsce 
ich zamieszkania nie jest tak  zewsząd okryte, 
jak  mchów i posiada wskutek tego zna
cznie suchsze powietrze. W yobraźmy so
bie, źe jakiś wątrobowiec zabłąkał się do 
wspomnianego nowego środowiska. W tedy , 
jego górna powierzchnia, wystawiona na 
gwałtowne parowanie, twardnieje i przybiera 
wygląd powierzchni zwyczajnych liści; komór
ki zaś (elementy) płciowe (czyli plemniki i ja j
ka) rozwijają się na dolnej powierzchni wśród 
włosków korzeniowych (w rodniach i plem- 
niach) i zapłodnienie odbywa się w zwykły 
sposób. Jednakże w tych nowych warunkach 
jajko nie. rozpada się na mnóstwo drobnych 
ziarenek nasiennych (zarodników), lecz drogą 
podziału wytwarza ciało komórkowe, z które
go powstaje zarodek nowej rośliny—przyszłej



WSZECHŚWIAT. 233

rośliny naczyniowej skry tok wiatowej, jak  nas
0 tem jej rozwój przekonać może.

Jeszcze obecnie proces ten odbywa się 
w taki sam sposób. Zresztą nie należy sądzić, 
że jes t to tylko kwestya pewnego punktu wi
dzenia, gdyż wszyscy botanicy zgadzają się 
na pogląd, źe przedrośle paproci i skrzypów 
stanowi prawdziwy wątrobowiec, który, jak
1 inne pokrewne rośliny, powstał z przedrośla, 
lub nitkowatego wodorostu; podawane przez 
nich rysunki nie pozostawiają w tym wzglę
dzie najmniejszej wątpliwości. Przyznając 
następstwo form, botanicy nie wyprowadzają 
stąd  jednakowoż ostatecznych wniosków; na
tomiast są one zupełnie wyraźne dla zoologów, 
rozpatrujących rozwój osobnikowy zwierzęcia, 
jako powtórzenie wszystkich stadyów jego 
rozwoju rodowego. Z  całą więc słusznością 
możemy twierdzić, źe rośliny skrytokwiatowe 
naczyniowe pochodzą bezpośrednio od mchów 
wątrobowych, zrodzonych z niższych zielenic. 
Oo więcej, nie zadziwiłoby nas, gdyby, wsku
tek postępu w rozwoju, rozpatrywane stadya 
zostały znacznie nawet uproszczone.

Powróćmy obecnie do zarodka rośliny skry- 
tokwiatowej naczyniowej, ukrytego w głębi 
tkanek macierzystego wątrobowca, który 
w zupełności zaspakaja jego pierwsze potrze
by. Potęga jego żywotności staje się dla nas 
zrozumiałą, jeżeli go porównamy z pojedyn
czą komórką wodorostu, z której powstaje 
mech.

W idać więc, jak  zarodek zapuszcza w zie
mię bezbarwny korzonek, którego komórki 
powierzchowne zamieniają się na włoski, pod
czas, gdy ku górze wznosi się zielony pęd, 
z czasem pokrywający się liśćmi. W  miarę, 
jak  pobieranie wody z jednej strony, a paro
wanie z drugiej, odbywają się energiczniej, 
wzmagają się też wstępujące prądy płynów 
odżywczych.

Napotykane po drodze komórki tracą pro- 
toplazmę i zostają przebite w kierunku prą
du, tworząc w taki sposób prawdziwe naczy
nia i ścianki tych ostatnich, wzmocnione 
przez zgrubienia i odpowiednio zmienione, 
otrzym ują nazwę zdrzewniałych.

Jako  nieodzowny skutek szybkich prądów 
wstępujących płynów odżywczych, występuje 
znaczna ilość substancyj organicznych, wy
tworzonych przez zielone komórki liści. Te 
■s-ubstancye organiczne obejmują . niejako

w swe posiadanie podłużne szeregi komórek, 
pochłaniają ich zaródź i przebijają liczne 
otworki w opierających się ściankach poprze
cznych. Tak się tworzą rurki sitkowe, dopeł
niając budowy rośliny naczyniowej.

Takie dzieje przechodzą zarodniki, na li
ściach zrodzone; leżąc na wilgotnej ziemi, da
ją  one początek nitce wodorostu, lub też za
czątkowemu wątrobowcowi. Zarodniki (spo
ry) zaś skrzypów, wprawdzie wyglądem swo
im do pierwszych zbliżone, wytwarzają jedno- 
płciowe plecliy; jednakże zapłodnienie pomię
dzy ostatniemi odbywa się zawsze z łatwością 
skutkiem tego, że przesycona wodą ziemia bez
ustannie je  zwilża. Oto pierwsze kroki do 
wytworzenia roślin jawnok wiato wy cli. U in
nych roślin to dążenie jeszcze bardziej się uwy
datnia. N a maleńkich listkach u wierzchołka 
łodygi tworzą się oddzielnie męzkie mikro- 
spory i żeńskie makrospory, z których po- 
wstają różne przedrośla. Jedne przedrośla 
m ają tylko rodnie (z jajkam i),'inne tylko ple- 
nmie (z plemnikami). Jednocześnie zachodzi 
skrócenie stadyów rozwoju osobnikowego:- po- 
pierwsze, objętość wodorostu i wątrobowca 
zostaje silnie zmniejszona, powtóre, roślina 
przedwcześnie się rozwija. W  ten sposób 
u rodzaju Selaginella początkowe stadya roz
woju odbywają się jeszcze wewnątrz makro- 
śpory (gdzie tworzy się przedrośle), zanim ta  
ostatnia padnie na ziemię. Również u Salvi- 
nia zapłodnienie odbywa się - przed zetknię
ciem zarodnika z ziemią. Lecz u tych roślin 
plemniki są zaopatrzone we włoski migawko
we (komórki męzkie) i mogą dosięgnąć jajek 
(komórki żeńskie) wyłącznie tylko wtedy, gdy 
je  łączy z ostatniemi chociażby najcieńsza 
warstwa wody. Je s t to jedyna cecha cha
rakterystyczna, k tóra najdłużej pozostaje 
u roślin naczyniowych skrytokwiatowych 
i k tóra przypomina wspólność ich błotnistej 
ojczyzny.

2) Rośliny jawnokwMowe. W śród  tej gru
py nic podobnego nie napotykamy. Skrócone 
stadya rozwojowe odbywają się zawsze na ro
ślinie macierzystej, włoski migawkowe plemni
ków (komórek męzkich) znikły zupełnie i śro
dowisko płynne nietylko źe przestało być nie- 
zbędnem dla zapłodnienia, lecz, przeciwnie, 
stało się nawet szkodliwem dla tego procesu. 
T utaj należą te rośliny, które, bez względu 
na ich. los ostateczny, specyalnie przystosowa-



W S 2  E  CHS W I AT. J f o  X5 .234

ly się do życia na suchym gruncie, zwilżanym 
jedynie przez wodę deszczową. Środowisko 
powietrzne stało się jedynym możliwym po
średnikiem pomiędzy ich zarodnikami płcio- 
wemi, z których męski musi je  przebyć, aże
by dosięgnąć żeńskiego.

jSTie będę wspominał o znanych powszechnie 
sposobach zapładniania ja jk a  roślin jawuo- 
kwiatowych. Lecz, aby uwydatnić podobień
stwo pomiędzy organami płciowemi tych 
dwu grup roślin naczyniowych, muszę czę
ściom kwiatu nadać takież nazwy, jakich uży
wamy dla odpowiednich organów roślin skry
tokwiatowych.

Kw iat przedstawia zarodnikonośny wierz
chołek pędu, pokryty zróżnicowanemi liśćmi. 
Pręcik jestto  liść, podtrzymujący organy 
męzkie, pylnik—mikrosporangium, ziarenka 
pyłku—mikrospory. Żeńskie owocolistki w po
łączeniu tworzą słupek, a jajeczko (zalążek) 
na każdym owocolistku stanowi macrosporan- 
gium. Ze wszystkich komórek ostatniego, 
właściwie jedna tylko, woreczek zalążkowy, za
sługuje na miano makrospory. Je j plazma 
dzieli się i tworzy szczątkowe przedrośle 
(bielmo), którego jedna lub kilka komórek 
stanowi w przyszłości ja je  (komórki żeńskie).

Mikrospora czyli ziarno pyłku pada na zna
mię, utworzone przez połączenie wierzchołków 
wszystkich owocolistków; tu taj zostaje ono 
zatrzymane przez pewną lepką substancją, 
służącą jednocześnie za pożywienie dla ziaren- i 

ka, z którego drogą podziału w yrasta mocno j 

zredukowane męzkie przedrośle. Jed n a  ko
mórka ostatniego wydłuża się w rurkę pyłko- j 

wą (łagiewka), za pomocą której jąd ro  męz- j 

kiej komórki czyli plemnika styka się z ja j- j 
kiem i zapładnia je. W  taki sposób zapło- 
dnione jajko, wbrew temu, cośmy widzieli j 

wśród roślin skrytokwiatowych, otacza się j  

błoną, zaczyna się rozrastać, tworzy m aleńką j 
roślinkę, czyli—tak  zwany zarodek (embryo), j 
a cały zalążek (macrosporangium), zamienia 
się na nasienie, które następnie odczepia się 
od organizmu macierzystego.

Niema więc żadnej przerwy pomiędzy dwo
m a działami roślin naczyniowych i właściwie 
tworzą one jednę jedyną grupę.

Zbyt nieliczni dotychczas wśród botaników 
zwolennicy transform izm u nie zrozumieli całej 
doniosłości owego stopniowego przejścia po- | 
między roślinami skrytokwiatowemi a  jawno- j

I kwiatowemi. Zdawało im się, źe powinni 
znaleźć pośrednie formy pomiędzy wodorosta
mi i mchami z jednej, a mchami i skrytokwia
towemi naczyniowe mi z drugiej strony. Z da
wało im się, że ustanowią przejście pomiędzy 
dwiema pierwszemi grupami, uwydatniając 
podobieństwa mchów i najwyższych krasnoro- 
stów. Co zaś dotyczę dwu ostatnich grup, 
to, przeciwnie, sądzili, źe nie m ają ze sobą nic 
wspólnego i widzieli w tem miejscu njczem 
niedającą się wypełnić przepaść.

Ta pomyłka dowodzi braku doświadczenia 
z ich strony w kwestyach zmienności. Nie- 
postrzeżone przejścia mogą istnieć zaledwie 
pomiędzy sąsiedniemi gatunkami jednej i tej 

; samej grupy. Pochodzenie zaś grupy można 
| znaleźć jedynie na drodze badania rozwoju 
I osobnikowego każdego jej członka, co bez- 

watpienia zaprowadzi nas do jednej z najniź- 
j  szych form jakiejś grupy ojczystej. W ypró- 
I bowana już wr zoologii, jest to jedyna praw- 
j  dziwie naukowa metoda.

Do skrytokwiatowych naczyniowych, naj- 
j  bardziej zbliżone są rośliny nagonasienne (do 
j których obecnie zaliczamy rodziny Cycadaceae 
| i Coniferae), których owocolistki jeszcze nie- 

zupełnie się zamknęły dokoła jajeczek czyli 
makrosporangiów. W samej rzeczy, paleon
tologia uczy, że były to pierwsze rośliny kwia
towa i w następstwie dopiero przez dokładne 
zamknięcie powstały rośliny okrytonasienne.

Podział ten więc jest zupełnie uspra
wiedliwionym z punktu widzenia rozwoju ro
dowego.

Przy obecnym stanie nauki nie można tegoż 
samego powiedzieć o podziale okrytonasien
nych na zasadzie ilości liścieni. W  każdym 
razie należy zauważyć, źe, z pomiędzy nago- 
nasiennych, Cycadaceae, bardziej zbliżone do 
skrytokwiatowych, m ają wiele punktów stycz
nych z jeduoliściennemi, podczas gdy rośliny 
iglaste są bardziej podobne do dwuliściennych.

Ja k  mchy, tak  i grupa roślin naczyniowych 
daje nam przykłady powrotu do środowiska, 
już raz przez przodków opuszczonego. Nie
które gatunki przystosowały się pierwotnie do 
gruntów bagnistych; inne przyzwyczaiły się 
do życia w samem środowisku wodnem, nie- 
tracąc jednakże swych charakterystycznych 
cech rośliny skryto lub jawnokwiatowej. Z a 
zwyczaj pęd, ten jakoby system krwionośny, 
najsilniej ulega rozwojowi wstecznemu. A  więc
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łodyga prawie w zupełności zanika u dwu | 
pływających roślin, u Azola wśród skryto- 
kwiatowych i u Lenina czyli rzęsy wodnej, 
rośliny jawnókwiatowej. Obie one rozmna- I 
źają się jakby w nieokreślony sposób drogą 
pączkowania jeszczo przed wytworzeniem za
rodników płciowych i jajka.

Ten powrót do już raz opuszczonego środo
wiska odbywa się zwykle w kierunku zbiorni
ków słodkowodnych. Jednakże Naiadae, ro
śliny jednoliścienne, po pobycie w wodzie 
słodkiej, wydały kilka gatunków, żyjących 
w morzu na niewielkiej głębokości; jestto je 
dyna roślina naczyniowa, która uległa takie- i 
mu losowi, a samo zjawisko sięga okresu trze
ciorzędowego. Jako  dowód służyć może fakt, 
że jeden zupełnie całkowity egzemplarz rośli
ny tego gatunku został niedawno odnaleziony 
przez autora w pokładach kredowych w oko
licy Bicetres.

Morfologia roślin naczyniowych. J ak  wia
domo, wśród roślin naczyniowych nie zauwa
żono nigdy, aby zarodniki bezpłciowe odry
wały się od rośliny macierzystej i zdała od 
niej wytwarzały nową, lecz, przeciwnie, pozo
stają stale przytwierdzone. Botanicy doko
nywali w tym względzie specyalnych badań 
i zarodnikom bezpłciowym nadali miano ko
mórek zaczątkowych, umieszczonych w środku 
wierzchołka wzrostu; opisali nawet drobiazgo
wo wszelkie szczegóły rozwoju rozgałęzień, 
którym one dają początek. Pomimo to żaden 
botanik nie mógł, zdaje się uchwycić związku, 
jaki zachodzi pomiędzy temi komórkami 
a bezpłciowemi zarodnikami wodorostów. J e 
dnakże ich homologia nie ulega najmniejszej 
wątpliwości. K ażdy konar, każda chociażby 
najmniejsza gałązka w zupełności przedsta
wia roślinę, pochodzącą z nasienia. B rak jej 
tylko korzenia, a i tego ostatniego nie zupeł
nie brak, jak  się o tem wkrótce przekonamy.

Rozmnażanie gatunku, będące skutkiem 
zarodników swobodnych, jest niemniej zape
wnione przez zarodniki do organizmu macie
rzystego przytwierdzone. Co rok, na całą 
ilość nowych gałęzi co najmniej 40 na 100 
owocuje, t. j . posiada zdolność wydania mniej
szej lub większej ilości nasion, reszta zaś po
zostaje do przyszłego roku, aby wytworzyć 
gałązki kwiatowe.

Można więc powiedzieć, że większość roślin 
naczyniowych trwałych i wielka ilość jedno

rocznych składa się z połączenia jednako
wych osobników i przedstawia grupy, analogi
czne z tak  zwanemi przez zoologów koloniami 
zwierzęcemi. Ten pogląd na rośliny, jeżeli 
się nie mylę, po raz pierwszy został wygłoszo
ny w „Zasadach biologii” H erberta Spencera. 
Ponieważ jednak filozof angielski, niebędąc 
przyrodnikiem, zapatrywał się na tę  kwestyą 
ze stanowiska ogólno filozoficznego, więc jego 
pomysł nie zwrócił na siebie uwagi bota
ników.

Rzadkie u wodorostów, zjawisko zarodni
ków przytwierdzonych staje się powszechnem 
wśród mchów i wreszcie ustala się u roślin 
naczyniowych, u których w pewien szczególny 
sposób się komplikuje. Korzeń daje początek 
wtórnym korzonkom bocznym i końcowym, 
pochodzącym z zarodników przytwierdzonych 
i odpowiednio do tego łodyga zdwaja i po- 
tra ja  corocznie ilość swych rurek naczynio
wych. Zaiste, byłoby przesadą twierdzić, że 
wszystkie gałęzie drzewa odpowiadają takiej- 
że ilości korzeni i źe w ten sposób drzewo po
winno być uważane za związek takiej ilości 
osobników, połączonych w łodydze i jej roz
gałęzieniach. Jednakże istnieje bądź co bądź 
pewna odpowiedniość pomiędzy podziemnemu 
i napowietrzne mi odnogami rośliny naczynio
wej. U  drzew, rosnących w szpalerze, korzenie 
zwrócone są w tym samym kierunku, co i ga
łęzie i, skoro jakaś gałęź zamiera lub jej od
żywianie jest upośledzone, to można to przy
pisać pewnym zmianom w części łodygi lub 
też w jakiejś odpowiedniej grupie korzeni.

Ogólny rzut oka na rozwój państwa roślin
nego. Wielkie przemiany roślin były spowo
dowane jedynie przez rozmaite środowiska, 
przez które one stopniowo przechodziły. Po 
wyjściu z wody słonej w kształcie wodorostu, 
bez widocznych zmian przedostały się do 

I zbiorników słodkowodnych, skąd wreszcie 
przeszły na stały ląd i w środowisku powietrz - 
nem wytworzyły trzy grupy, zależne od stop
nia wynurzenia ziemi z pod wody: mchy—ro
śliny specyalnie błotne, naczyniowe skryto- 
kwiatowe, żyjące, conajmniej we wczesnym 
okresie swego rozwoju, na bardzo wilgotnym 
gruncie i wreszcie jednokwiatowe, zraszane 
jedynie przez wodę deszczową. J a k  nas uczy 
embryologia, pięć grup roślin możnaby wła
ściwie pomieścić w trzech tylko: wodorostów, 

1 mchów i roślin naczyniowych, które to grupy
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łączą się wzajemnie za pomocą swych najniż
szych członków.

Widzieliśmy też, że różne warunki odży
wiania wytworzyły we wszystkich grupach 
pewne odmiany, które się rozwijały w mniej
szej lub większej zależności od tych warun
ków bytu i przytem w poszczególnych gru
pach wpływ ten okazał się różnym. W  taki 
sposób rozwinęły się zupełnie wyraźne rodzi
ny naturalne, które w swoim przebiegu różni
cowały się pod wpływem tych samych przy
czyn i tworzyły często nadzwyczajnie liczne 
poddziały. P rzy  studyowaniu wodorostów 
prawie zawsze bardzo łatwo odnaleść formę 
pierwotną; nic podobnego nie można twierdzić 
o mchach.

Co zaś dotyczę roślin naczyniowych, to tu 
taj trudności są nierównie większe. Gdyby
śmy, naprzykład, chcieli odszukać początek 
jakiejś rodziny jawnokwiatowej okrytonasien
nej, musielibyśmy, po przejściu nagonasien- 
nych cofnąć się aż do skrytokwiatowych na
czyniowych. Pomimo całego ogromu tej p ra
cy, należy się jednakże spodziewać, źe przy
szłość rozwiąże to zadanie, gdyż dotąd jeszcze 
uwaga botaników nie była w tym kierunku 
zwrócona i być może, że paleontologia przy
gotowuje jeszczeniejednę niespodziankę w tym 
względzie.

Bądź co bądź, twierdzenie, że rozwój oso- 
bnikowy jest wiernym obrazem rozwoju rodo
wego, można uważać za dowiedzione, jak  dla 
zoologii, tak  i dla botaniki.

(dok. n a s t.) .  
tłum. Henryk Lindenfeld.

Na list prof. M. Raciborskiego (zob. W szech
świat z r. b. N r. 9, str. 141), dr. W . Dybowski 
kom unikuje następną odpowiedź.

M ieszkając stale w W ileńskiej gubernii, już  
oddawna zwróciłem uwagę na rośliny wymienione 
w „Panu Tadeuszu,” a  szczególnio na jemiołę 
i buki.

Jemioły rosnącej na dębie poszukuję ju ż  przy
najmniej od la t 15-tu i nietylko sam osobiście, 
lecz dla łatwiejszego osiągnięcia celu, naznaczy

łem dość znaczną nagrodę temu, kto pierwszy dor 
starczy mi jemiołę z gałęzią dębową; pomimo 
tego nie udało mi się dotąd je j odszukać. O je 
miole na dębie rosnącej wspomina tylko B. Jun- 
dził (Opisanie roślin 1791 r. str. 494), następca 
zaś jego J . Jundziłł (Opisanie roślin 1830 str. 64)
0 dębie nie mówi.

Ponieważ jem ioła rośnie na rozmaitych drze
wach (zob. W szechświat z r. b. Nr. 6, str. 89) 
niema więc racyi przypuszczać, że na dębie nie 
rośnie, tembardziej że inny pasorzyt (Loranthus 
europaeus Jacq.) wyłącznic na dębie wyrasta.

Przed ła ty  zebrałem dość znaczną ilość jem io
ły, k tó rą  prof. Dragendorff w Jurjew ie użył do 
swych chemiczno-farmaceutycznych badań; wszyst
kie okazy powyższe pochodziły z brzozy. W  obec
nej chwili obserwowałem bardzo dużo jemioły
1 zawsze na brzozie rosnącej. Na innych drze
wach zdarza się rzadko, widziałem ją : na jabłoni, 
jarzębinie i raz na topoli srebrnej (Populus alba).

Jemioła znana mi je s t z powiatu nowogródzkie
go, mińskiego i oszmiańskiego. Jadąc drogą że
lazną poleską, wiosną póki liści na drzewach nie
ma, można widzieć dość często krzaki jemioły na 
drzewach w blizkości plantu rosnących i im dalej 
na południe, tem częściej; najwięcej jednak wi
działem jej we Lwowie, gdzie na jednem drzewie 
po kilka okazów się znajduje. W kraju  północno- 
zachodnim zdarza się po większej części na jednej 
tylko gałęzi.

W yrasta ona zwykle w tak i sposób, że kilka, 
a na grubszych gałęziach i kilkanaście pędów je 
den obok drugiego z gałęzi żywiciela wychodzi. 
Pędy te są rozmaicie grube i rosną albo na górnej 
tylko powierzchni, albo i wokoło gałęzi; ponieważ 
zachowują kierunek pionowy do powierzchni ga
łęzi i znajdują się prawie na jednej i tej samej 
płaszczyźnie, tw orzą przeto jakby  wieniec, czę
ściowo lub całkiem gałąź żywiciela otaczający; 
stąd  to lud miejscowy nazywa jemiołę: wieniec 
(wianók po białorusku).

Każdy pęd je s t widełkowato (dychotomicznie) 
rozgałęziony i składa się z wielkiej ilości członko- 
watych, przy stawach kolankowato-zgrubiałych 
gałązek; a że gałązki te w jednej płaszczyznie się 
znajdują, pęd więc taki ma wygląd szeroko rozpo
startego wachlarza. Takie wachlarzowate okazy 
są zamieszczone w „Zielniku polskim .” N aj
większy okaz ja k i miałem był następnych rozmia
rów: grubość pnia przy nasadzie: 10 mm. długość 
okazu (od nasady, do wierzchołka): 30 cm. Sze
rokość okazu (z prawa na lewo): 45 cm. J a 
kub W aga (Flora polska Tom 2, str. 655), 
wspomina trójdzielne okazy (ze Szczuczyna); 
takież okazy zdarzają się i tu ta j, a powstają 
w tak i sposób, że gałązki nowe nietylko z kątów 
liści, lecz i z wierzchołków starych gałązek wyra
stają.

Gałąź żywiciela je s t w tem miejscu, z którego 
jemioła wyrasta, guzowato nabrzmiała. Niekiedy 
na jednej gałęzi znajdują się dwa takie guzy, 
z k tó rych  pierwszy je s t daleko większy i jemioła
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na pierwszym rosnąca je s t daleko bujniejsza 
i okazalsza.

O ile jemioły z rozmaitych drzew pochodzące 
różnią się między sobą, nie mogłem dotąd zbadać, 
bo inne ja k  brzozowe są tutaj wielką rzadkością. 
Zdaje mi się jednak, że już  nawet męskie i żeń
skie okazy są od siebie różne.

Ponieważ prof. Raciborski ma zamiar wysiewać 
nasiona jemioły, mogą mu zatem z wielką przyje
mnością służyć tak  nasionami, jako też i suchemi 
jagodami, które z jem ioły brzozowej własnoręcznie 
zebrałem.

Tyle o jemiole; co zaś dotyczę buków na L i
twie, to z pewnością twierdzić mogę, że się one 
w lasach tutejszych wcale nie znajdują.

Ze buki dobrze wytrzymują zimy litewskie, 
najlepszym są dowodem kilkoletnie, przezemnie 
zasiane drzewka, które, po tak  silnych (bo do 
30° C. dochodzących) mrozach, jak ie przeszłej zi
my panowały, są zupełnie zdrowe i dobrze się 
rozwijają pomimo tego, że wcale nie były przy
krywane.

Wiadomości bibliograficzne.

—  w. wr. Dr. Emil Dunikowski. Od Atlantyku 
po za góry Skaliste. Szkice z podróży geologi
cznej po Ameryce Pn.— Kosmos. 1892 zesz. I—  
VIII str. 200 z rycinami i mapką.

Jest to  barwny opis wrażeń z podróży, na tle 
którego autor opisuje geologiczne stosunki Stanów 
Zjednoczonych. Mamy tu  opis statku i podróży 
po Atlantyku, opisy miast, podróż po F lory
dzie. Po zakończeniu obrad V kongresu geolo
gów w Waszyngtonie (1891 r.), autor, wraz 
z członkami zjazdu, odbył geologiczną wycieczkę 
prawdziwie amerykańskich rozmiarów (10854 k i
lom.), z której najciekawszy ustęp końcowy po
święcony je st parkowi narodowemu— słynnej k rai
nie gejzerów. Obfity m ateryał mógłby wystarczyć 
na dwie oddzielne prace— popularną i naukową. 
Żałować wypada, że Sz. profesor nie podał wyni
ków sprawozdania V zjazdu geologów. Nie wszę
dzie też możemy pogodzić się ze słownictwem 
autora, np. z wyrazami gnajs, kenion, lodnilc 
i t. d.

KRONIKA NAUKOWA.

—  sk. Zaćm ienie całkowite słońca 16 kw iet
nia 1893. Do wiadomości o tem zaćmieniu, przy- 
toczonem w „Kalendarzu astronomicznym” w ze

szłym numerze naszego pisma— dodajemy kilka 
jeszcze szczegółów. Główne okolice, w których 
słońce całkowicie zaćmione będzie, są: Chili (trwa
nie całkowitości 2 min. 56 sek.), rzeczpospolita 
Argentyńska (3 m. 5 s.), wybrzeże wschodnie 
Brazylii (4 m. 40 s.), Senegal i wybrzeżenie za
chodnie Afryki (4 m. 10 s.). W  ogólności w cią
gu roku przypadać może niewięcej nad siedem, 
ani niemniej nad dwa zaćmienia; jeżeli zaś, jak  
to ma miejsce w roku bieżącym, zachodzą dwa 
zaćmienia, są to wyłącznie zaćmienia słońca. Po
nieważ zaś zaćmienia słońca widzialne są tylko 
z ograniczonych okolic ziemi, astronomowie uda
wać się muszą w tamte strony celem obserwacyi tego 
zjawiska. Idzie tu głównie o obserwacye korony 
słonecznej, która w zwykłych warunkach je s t nie
widzialna, protuberaneye bowiem, które . dawniej 
również tylko w czasie zaćmienia całkowitego do
strzegane były, obecnie, zapómocą metod Janssena 
i Lockyera, badać można w każdym czasie. Obser
wacye korony mają na celu badanie je j składu 
chemicznego za pomocą spektroskopu, jakoteż 
ocenę je j natężenia za pośrednictwem fotografii 
i fótometryi.

Aby dobrze skorzystać z kilku zaledwie minut 
trwania całkowitości, astronomowie z góry opra
cowali dokładnie plan swych obserwacyj. Pragną 
oni sprawdzić mianowicie dostrzeżenie Tacchinie- 
go, który wniósł w r. 1883, że zachodzi pewna 
analogia między koroną a kometami, a to z powo
du obecności w widmie jej smug odpowiadających 
węglowodorom; z tego powodu niektórzy astrono
mowie wysnuwają analogią dalszą jeszcze, przyj - 

| mując, że substaneya korony utworzona jest 
z cząstek ulegających sile odpychającej słońca, 
a w takim razie smugi i pręgi korony odpowiada- 

i łyby ogonom komet, owo zaś działanie odpycha
jące mogłoby być następstwem objawów elektry
cznych słońca. W r. 1860 poznał Prażmowski, 
że światło korony jest spolaryzowane, co prowa- 

1 dzi do wniosku, że światło to je s t odbite od sub-
! stancyi otaczającej słońce, ja k  się odbija i rozpra-
I sza w naszej atmosferze ziemskiej; Janssen zaś
| wykazał w świetle korony linią zieloną (linią 1474
J w skali Kirchhoffa), która nie odpowiada żadnemu
{ ze znanych pierwiastków, a k tóra może cechuje

właśnie naturę tej zagadkowej substancyi, tworzą
cej koronę; należy więc rozpatrzeć dokładnie wi
dmo korony. Zestawienie dostrzeżeń różnych 
zaćmień pozwoli dalej rozstrzygnąć domysł Schii- 
berlego, że natężenie blasku korony zależy od 

| zmian peryodycznych, którym ulega obfitość plam.
| i rozwój innych objawów na słońcu.

W yprawa francuska, złożona z pp. Bigourdan 
i Deslandres, udaje się do Joal w Senegambii, za
bierając jiotężną lunetę o otworze 31 centymetrów. 
Anglia wysłała dwie wyprawy, jednę, pod kierun- 

j kiem p. Thorpe, do Fundium również w Senegam
bii w pobliżu Buthurst, drugą, pod przewodnic- 

j twem p. Taylora do P ara— Cura w Brazylii, do-
| kąd też udał się p. Schaeberle ae Stanów Zjedno

czonych.
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Cień księżyca przebiega, tym razem ziemię 
w pasie od Chili do Sahary. Średnica pozorna 
słońca w chwili zjawiska wynosi 31 '55,4", średni- ; 
ca zaś pozorna księżyca, który przypada wtedy 
prawie w swym punkcie przyziemnym, 33'7". Dla | 
Europy, a mianowicie dla południowych jej okolic, 
zaćmienie je s t częścioweńi i nieznacznem. Dla j 
Paryża średnica słońca zakrytą będzie zaledwie 
w części 0,028. Okolic naszych cień księżyca 
fym razem zgoła nie dotyka.

—  sk. Planety odkryte w  r. 1892. W  roku 
1892 odkryto znacznie większą liczbę planetoid, 
aniżeli w którymkolwiek innym roku, a mianowi
cie 28, które oznaczone są liczbami porządko- 
wemi 324— 351. Z ogólnej tej liczby cztery ty l
ko dostrzeżono bezpośrednio, wszystkie inne 
uchwycone zostały na płytach fotograficznych. 
Js łu g i fotografii na tem polu nie ograniczają się 
wyłącznie na samem odkrywaniu nowych planet, 
ułatwia, ona bowiem nadto obliczanie ich dróg. 
Planety nowe z r. 1892 odkryte zostały głównie 
przez M. W olfa i A. Charlois. P. W olf odnalazł 
nadto tą  drogą planetę (163) Erigonę, która nie 
była widzianą od r. 1876, jako  też nader słabą 
planetę (228) Agatę, k tó ra  obserwowaną była je- i 
dynie w r. 1882. Wielkość drobnych planet oce
nia. się z natężenia ich blasku, w przypuszczeniu, 
że wszystkie w jednej mierze światło odbijają. 
Najjaśniejsza z tych planet, W esta posiada śred
nicę około 80 mil geograficznych, a w stosunku 
blasku przypisać należy wspomnianej Agacie 
średnicę zaledwie 2 mil geogr., nieco zatem tylko 
więcej nad tysiączną część średnicy ziemi. D ro
biazg ten planetarny, z tak  znacznej widziany od
ległości, daje miarę potęgi dzisiejszych lunet, od
powiada to bowiem możności dostrzeżenia kuli 
bilardowej w oddaleniu wyrównywającem odległo
ści W arszawy od Krakowa.

—  ss t. Tem peratura luku Wolly. Już w r .  1879
Hossefti zwracał uwagę na, stałość tem peratury, 
panującej w łuku Wolty tudzież na je j niezależ
ność od energii, zużywanej na otrzymanie łuku. 
Obecnie sprawą tą  zajął się fizyk francuski Yiolle 
i wyniki badań zakomunikował na jednem  z ostat
nich posiedzeń Akademii nauk. V. badał luki 
otrzymywane przez prądy od 10 amp. X 50 wolt 
aż do 400 a. X  85 w. Z badań V. widać, że 
tem peratura anodu oraz cząsteczek węgla znajdu
jących się w łuku naprawdę je s t stała, niezależnie 
od energii zużywanej i odpowiadająca tem pera
tu rze parowania (ulatniania się) węgla. Oznnczo- J  

na sposobem kalorymetrycznym równa się 3 500° C. 
Rossetti używając skali term oelektrycznej, podał 
tem peraturę łuku na 4 800° C., a węgla dodatnie
go na 3 900° C.

—  Ibr. Nowy sposób określania ciężaru czą
steczkowego. W. N ernst podał w ostatnich czasach 
nową metodę określania ciężaru cząsteczkowego, 
do wykonania której jedna analiza za pomocą

roztworu mianowanego wystarcza. Niechaj roz
puszczalność jakiegobądź ciała A w ciele B będzie 
a (przy danej temperaturze); jeżeli teraz rozpu
ścimy uprzednio w ciele A ciało C i ten roztwór 
rozpuszczać będziemy w ciele B, to rozpuszczal
ność A w B się zmniejszy i wyniesie naprzykład a f. 
W. Nernstowi na teoretycznej i doświadczalnej 
drodze udało się wykryć prawo, rządzące tem 
zmniejszeniem rozpuszczalności i ująć je  we wzór:

I  =  —  , gdzie n oznacza ilość cząste-
a JN +  n

I czek ciała C, rozpuszczoną w N cząsteczkach cia
ła  A. Prawo to je s t analogiczne do prawa Raoulta 
o prężności pary roztworów i służyć może ja k  
tamto do określania ciężaru cząsteczkowego. Ilość 
cząsteczek bowiem je st proporcyonalną do wagi 
całego ciała, podzielonej przez ciężar cząsteczko

wy, czyli n ~  x ------  i N =  x ^ gdzie
m„ m,v

x je s t niewiadomym współczynnikiem proporcyo- 
nalności. Podstawiwszy:

C
i xa— a mc

a C A
x x ----------

m( mA
a— ar C/mc

a C/mc +  A/mA

W tem równaniu a, a', C, A są dane przez do
świadczenie, znając zatem mA lub me( można 
zawsze jedno z nich z równania określić.

W. Nernst sprawdził swoję metodę, rozpuszcza
ją c  w wodzie naprzód kwas waleryanowy czysty, 
później kwas waleryanowy, w którym  rozpuszczo
no określoną ilość eteru, benzolu, ksylolu i t. d. 
Do oznaczenia rozpuszczalności kwasu walerya- 
nowego trzeba za każdym razem jednej tylko 
analizy mianowanym roztworem ługu. Wyniki 
doświadczeń najzupełniej formułę wyżej przyto
czoną potwierdziły.

Metoda ta, której główną zaletę stanowi ła
twość i szybkość wykonania, daje zupełnie zada- 

! walniające rezultaty  i pozwala oznaczać ciężary 
cząsteczkowe nawet w laboratoryach, nieposia- 
dających złożonych i kosztownych przyrządów, 
niezbędnych przy metodach Raoulta i Beckmanna.

(Ztr. pli. eh.)

—  s s t .  Telefonowanie na znaczną odległość.
Wiadomo ju ż , że między miastami Chicago a No
wym Jorkiem  odległem o 1500 km, założono li
nią telefoniczną, działającą zupełnie prawidłowo 
i wyraźnie dla ucha. Ośmieleni powodzeniem 
tamtej linii inżynierowie amerykańscy dokonali 
w d. 7 lutego r. b. złączenia telefonicznego mię
dzy Bostonem a Chicago linią powietrzną, mającą 
około 1900 km długości i przechodzącą przez 
Nowy Jork; m ała część linii około 3 km idzie pod 
wodą a 5 km pod ziemią. L inią tę  wkrótce za
pewne przedłużą do Minneapolis i St. Louis. Po
nieważ dawniej już połączono telefonicznie Boston
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z Waszyngtonem i Nowy Jork  z Filadelfią tu 
dzież przeprowadzono mnóstwo pomniejszych ga
łęzi, widzimy więc ja k  rozległą, sieć telefonów od
dano w Stanach Zjednoczonych na usługi prze
mysłu.

- ao- Przed paru  laty byłem proszony o do
konanie rozbioru chemicznego rud żelaznych (łą
kowych), używanych do wytapiania surowca w hu
cie Kleciszcze (niedaleko Wilna). Podaję skład 
tych rud:

że sam nie uważa się za ma,tematyka z zawodu, 
a w jednym z listów do przyjaciela swego Adria
na Romana napisał: „Matematykiem z profesyi 
nie jestem, a tylko w chwilach wolnych matema
tyką; się zabawiam.” Pisał po łacinie. W ielką 
zasługę w zbadaniu życia i dzieł naukowych ma 
inżynier francuski F . Ritter, k tóry tę, pracę rozpo
czął już  w r. 1862. Dziś je s t on w posiadaniu 
wielu ważnych dokumentów, na podstawie których 
przygotowuje nową biografią wielkiego uczonego. 
Stowarzyszenie francuskie postępu nauk na kon
gresie w Pau w roku zeszłym powzięło uchwałę

Nazwa miejscowości, z k tó
rej pochodzi ruda Si O, P a o s P F ejO j Fe Ali Oj Mn 0 Mn Ca O M g  O

0/10 % 0//o °/o 0//o %  ! 0//o % % 0//o

Pierszaja 24.74 2.78 121 52.27 36 .59
i

3.44 | 0.75 0 .5 8 1.27 0.37
Szorsy 14.25 3.58 1.56 60.01 +2.01 3.81 i 0.85 0 .6 6 1.05 0.21
Ejstuchowo 36.34 3.79 1.66 35.41 27 .5 4 8.05 i 1.29 1.00 1.10 0.32
Kleciszcze 17.94 2.00 0 .87 52.88 37 .02 7.00 10.55 0 .4 2 1.35 0.34
Ferbeno 11.67 3.95 1.72 57.27 44 .5 4 N i e o z n a c z o n o
Sadok 17.09 3.76 1 6 4 56.28 3 9 4 0 N i e o z n a c z o u 0
Jałosmycz 23.64 3.96 1.73 46.49 32  54 N i e o z n a c z o n o

Próby rud były mi dostarczone przez b. dyre
ktora huty kleciszewskiej, ś. p. inż. K. Cwirko.

—  st. ch. P . Magnus w 1891 r. w Kissingen 
na Szczodrzenicy gronkowej (Cyfisus Laburnum 
L), złotym deszczem zwanej, znalazł na liściach 
liczne brunatne plamy, wywołane przez nieznany 
dotąd grzybek Perenospora Cytisi, należący do 
rzędu wroślowatych (Perenosporaceae). Wśród 
licznych gonidiów rzadko występowały jajniki 
(oospory). Nowy ten grzybek zasługuje na uwa
gę z tego względu, że dotąd zaledwie na 5 gatun
kach krzewów i drzew' znajdowano wrośle.

(Botanisches Ceritralblatt Nr. 6).

—  s st. Gaz naturalny. Od listopada I-, z. Chi
cago otrzym uje do celów opałowych, między inne- 
mi, i gaz naturalny. Prowadzą go systematem 
ru r  stalowych o średnicy 20-— 25 cm z miejsco
wości Indiania odległej od C. o 200 km zwiększu- 
jąc ciśnienie naturalne gazu pompami tłoczącemi. 
Gaz ten ma posiadać wysoką wartość opałową 
i sprzedawanym je s t po 7,5 pf. 1 m3.

[J. f. Gasbel. 8].

sd. Franciszek Viete w ŚAiet le  naukowych 
badań- Powszechnie wiadomo, że ojcem algebry 
nowożytnej je s t Franciszek Yiete (1540— 1603), 
lecz mało je s t osób, które wiedzą o tem, że mąż 
ten położył wielkie zasługi i w znanych dziedzi
nach matematyki. Był on świetnym geometrą 
i rachmistrzem, znawcą teoryi funkcyj trygonome
trycznych, dla których ułożył tablice w r. 1579, 
pracował w dziedzinie teoryi równań algebraicz
nych, w której wygłosił wiele twierdzeń ogólnych, 
jednem słowem, zalicza się do największych mate
matyków szesnastego stulecia. Rzecz szczególna,

pod formą życzenia, aby dzieła Yietea były wy
dane w języku francuskim przy współdziałaniu 
państwa i ciał naukowych.

—  sk. Działanie na organizm prądów prze
miennych, Słynne doświadczenia fizyka amery
kańskiego p. Tesli, o których w swoim czasie po
daliśmy wiadomość, okazały, że prądy przerywa
ne, które są dla organizmu tak  zabójcze, stają 
się zgoła nieszkodliwe, gdy częstość przebiegają
cych prądów staje się bardzo znaczną.

Podobne badania przeprowadził obecnie p. 
Arsonyal w Paryżu, przepuszczając przez orga
nizm prądy tak  szybko jedne po drugich następu
jące, że częstość dochodzi miliona drgań na se
kundę; natężenie tych prądów przechodziło pięć 
amperów. Doświadczenia te nauczyły, że prądy 
tak  częste nie wywierają żadnego działania na 
czułość ogólną i na kurczliwość mięśni, w pun
ktach zaś, gdzie prąd przenika do organizmu, nie 
sprawia on żadnego bólu. Wymiana materyi 
w organizmie staje się żywszą, o ozem świadczy 
znaczniejsze pochłanianie tlenu i obfitsze wywią
zywanie dwutlenku węgla, przy czem tem peratura 
ciała zgoła się nie podnosi, co tłum aczy się tem, 
że powiększa się ilość ciepła, ja k ą  organizm traci 
przez promieniowanie. Naczynia ulegają silnemu 
rozszerzeniu, o czem świadczy obniżenie się ci
śnienia krwi. Przytacza też p. Arsonval szcze
gólne bardzo doświadczenie. Gdy mianowicie, 
między dwie osoby, zamykające obieg prądu, 
wtrącono siedem lamp elektrycznych, włókienka 
ich węglowe rozżarzyły się, przyczem wspomnia
ne osoby żadnego nie doznały wstrząśnienia. 
Autor sądzi, że doświadczenia te mogą znaleźć 
ważne zastosowanie w terapii.

(Comptes rendus).
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■— . tr . Olej skalny w stanie skrzepłym, według 
„Revue de chimie industrielle” otrzym uje p. Chen- 
lial w sposób następujący: 600 części oleju mi
neralnego ogrzewa się z 300 częściami sody sto
pionej i rozpuszczonej, 10 częściami chlorku wa
pnia w roztworze stężonym i 90 częściami żywi

cy. W skutek ogrzewania mieszanina ta  krzepnie, 
i daje się ugniatać w cegiełki. Przemysł oddawna 
poszukuje sposobu nadawania olejom skalnym po
staci substancj i s*ałej, w formie tej bowiem mogą 
się korzystnie nadawać do wielu zastosowań.

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 29 m arca do 4 kwietnia 1893 r.

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

D
zi

eń
__

__
__

_
1

Barometr
700 mm -j- Tem peratura w st. C.

'02 Kierunek w iatru 
Szybkość w m etrach 

na sekundę

Suma
opadu

U w a g  i.

7 r. 1 p. 9 w. 7 r. | 1 !<• 9 w. Najw. Najn^ £

29 S. 48,5 47,6 48,6 ' 1,6 4,8 3,8 5,o 0.5 84 W*,W*,W* __ pochmurno.
30 c . 49.3 49,2 : 48,9 ! 3,2 7,6 6,1 9,3 2,8 68 ‘ WN*,S*,SWł ' — pochmurno,
3 1 15. 49,6 50,2; 50,9 4,8 9;Q 8,0 10,0 3,1 65 W»,0,NE* — pochmurno,

1 s. 53,2 54,9 : 57,o 2,6 : U.7 7,9 11,8 2 2 61 ES5,S‘2,SE3 — pogodnie,
2 N. 57.7 56,9 56,0 6,0 1 u ,7 10,6 13,2 2,3 66 SE4,SJ,SW3 — pogodnie,
3 P- 54,9 53,9 52,0 10,0 15,7 11,0 15,8 6,8 56 W9,W4,W4 — pogodnie,
4 W. 

.
50,0 50,9 53.21 7,0 7,8 6,8 11.0 5,9 74 W9,NJ,N' o ,3 lo 45a. m.—- l 3#p. m. #

Średnia 52,1 7,6

Od dnia 26— 31 m arca włącznie. Nizkie ci
śnienia barometryczne występowały nad północne- 
mi wybrzeżami lądu europejskiego łub nad Rossyą 
wschodnią, po części zaś nad morzem Kaspij- 
skiem; E uropa środkowTa lub Rossya zachodnia, 
częściowo zaś Europa zachodnia zajęte były przez 
wysokie ciśnienia barometryczne.

Nizkie tem peratury notowano:, w W yszuka Wo- 
łoczku — 15° o. 27-go, w Kozłowie (Kos. środk.) 
— 15° i w Nikołajowie (Kos. SW .) — 8° d. 28-go, 
w Archangelsku — 20u d. 30-go i w Smoleńsku 
— 12° d. 31-go.

Niebo było pochmurne lub półpochmurne, opa
dy wód atmosferycznych w ogólności nieznaczne 
za wyjątkiem kilku punktów  obserwacyjnych (Per- 
pignan 38 mm d. 30-go, Soczi 84 mm d. 31-go). 
Południowa granica powłoki śniegowej przebiega 
z zachodu na wschód przez następujące punkty:

68 0,3

Dorpat, Eubny, ITrjupinskaja, Kazań i Uralsk, 
tworząc w Rossyi Wschodniej znaczne wygięciu 
ku północy. Z obecnego jej kierunku względnie 
do wykreślonego w tygodniu ubiegłym wynika, żo 
powdoka śniegową znikła na zachodzie i częściowo 
na wschodzie Rossyi, podczas gdy w Rossyi SW 
utrzym uje się ja k  poprzednio. Burzę elektryczną 
notowano w Rzymie d. 27-go.

Zaburzenia magnetyczne notowano w Pawłow- 
' sku w dniach 25-ym, 26-tym, 28-ym i 29-ym, 

w Ekaterynburgu w dniach: 25-ym, 26-ym i w no
cy z 28-go na 29-ty marca, wr Irkucku w nocy 
z 2G-go na 27-y marca. Zorzę północną obser
wowano w Ilaparandzie d. 25-go, w Hernozandzie, 
Helzyngforsie, Petrozawodzku, Ąrchangelsku i Ust- 
Sysolsku d. 26-go.

W  Warszawie obserwowano wieniec naokoło 
księżyca w dniach 1-ym i 3-im kwietnia.

T R  E  8 0. 0  znaczeniu tłuszczów w pożywieniu przez T. R. —  W dorzeczu Rio Negro (Patagonia)
przez dr. J. Siemiradzkiego. — Przem iany w państwie roślinnem przez M. Fauyelle. —  Korespondencya 
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