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O WYBUCHACH

W  K O P A L N I A C H  W Ę G L A
skreślił

H. K ond ratow icz.

Inż. górniczy.

W ypadki, tak często zdarzające się w ko
palniach węgla, wskutek gazów wybuchają
cych, jakie się tam w mniejszej lub większej 
ilości wydzielają, już od przeszłego wieku 
zwracały na siebie powszechną uwagę; pomi
mo jednak prac najznakomitszych uczonych, 
dotąd jeszcze niewiele w tej kwestyi zrobiono. 
Rokrocznie tysiące górników w kopalniach 
węgla ginie, a nauka nie może znaleść środ
ków, któreby ludzkość od tych nieszczęść u- 
chronić mogły. Dosyć powiedzieć, źe jedna 
Anglija corocznie w kopalniach węgla od 900 
do 1 100 ludzi traci, a w maleńkiej Belgii 
liczba ofiar do 300 dochodzi.

W edług statystycznych danych, zebranych

! w ostatnich czasach, każdy milijon ton węgla, 
wydobytego w latach między rokiem 1871 
i 1880 był opłacony życiem:

w Saksonii . . . 17,09 górników ’)
Belgii . . . .  16,80 „
Aus t r yi . . . .  14,88 „
Fr ancyi . . . .  13,69 „
P rusach. . . . 12,97 „
Wielkiej B rytanii 8,53 „

Oprócz zabitych byli naturalnie i ranni, o 
których się tu  nie wspomina, a liczba których 
zwykle jest bezporównania większą.

Jedną z ważniejszych przyczyn, powodują
cych te wypadki, są eksplozyje gazu, jak i się 
prawie zawsze z pokładów węgla wydziela.— 
Gaz ten składa się z węgla i wodoru, jest bez
barwnym, z bardzo słabym i nieokreślonym 
zapachem, po którym go jednak wprawni 
górnicy z łatwością poznają; oddychania nie 
podtrzymuje, istoty żyjące w nim duszą się, a 
zmięszany w znaczniejszej ilości z powietrzem,

') Annales des mines, huitiemesćrie, tom  XII, 18 83 , 
str. 4 4 8.
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powoduje pewnego rodzaju osłabienie, ból gło
wy a czasami i jakieś szczególne kłucie w o- 
czach. Lżejszy jest od powietrza, wsku
tek czego nazwany został węglowodorem lek
kim (cięż. wł. 0,558), nazywają go jeszcze me
tanem a także i gazem błotnym, ponieważ 
zawsze tworzy się w bagniskach i trzęsawis
kach, na dnie których następuje rozkład ma- 
teryj roślinnych wodą zalanych.

Każdem u zapewne zdarzało się widzieć bań
ki gazu, wydzielające się, gdy dno trzęsawis
ka laską poruszać będziemy. Bańki te są 
właśnie napełnione tym samym gazem, jaki 
się z pokładów węgla wydziela.

Zdaje się, że gaz błotny inaczej załamuje 
światło aniżeli powietrze, przynajmniej tem 
objaśniają zjawisko oddawna zauważane w ko
palniach węgla, w których gaz ten w więk
szych ilościach się wydziela. Tam czasami 
patrzącemu zdaje się jakby widział w powie
trzu rozciągniętą pajęczynę: zapewne pocho
dzi to stąd, że gaz wydzielając się, jako lżej
szy od powietrza, unosi się w górę w postaci 
cieniutkich strumieni, niejako nitek gazowych, 
zajmując górne warstwy chodników. Inni 
znowu zjawisko to objaśniają zgęszczeniem 
się pary wodnej, następującem wskutek zniże
nia temperatury, spowodowanego rozszerza
niem się gazu, który wydzielając się pod pe- 
wnem, zwykle dość znacznem ciśnieniem, 
zwiększa swoją objętość, póki prężność jego 
nie wyrówna ciśnieniu jednej atmosfery.

Przy zetknięciu się z ciałem płonącem gaz 
błotny zapala się, płonąc bladym niebieska
wym płomieniem, żelazo jednak rozpalone do 
czerwoności, jak  również i inne ciała stałe, 
chociażby nagrzane do bardzo wysokiej tem 
peratury, zapalić go nie są w stanie (?). P ro 
duktami spalenia gazu błotnego s ą : dwutle
nek węgla i woda, a jeżeli przystęp powietrza 
był niedostatecznym, to dwutlenek węgla, tle
nek węgla i woda. Zmięszany z pewną ilością 
powietrza gaz błotny wybucha, przy czem siła 
wybuchu zależy od stosunku w jakim  gaz 
wchodzi w skład mięszaniny.

Gaz błotny spotyka się nader często w na
turze; oprócz bagnisk dostarczających go w 
mniejszej lub większej ilości, wydziela się jesz
cze w wielu miejscowościach, z wnętrza ziemi, 
z niewiadomej głębokości, ze szczelin natural
nych albo też z otworów sztucznie zrobionych. 
Zjawisko takie daje się spostrzegać w niektó

rych miejscowościach we Włoszech, na archi
pelagu Greckim i na wybrzeżach morza K as
pijskiego, szczególnie około Baku, gdzie do
tąd istnieje świątynia czcicieli ognia. W  Chi
nach gaz błotny wydziela się z wielu otworów 
świdrowych, zrobionych tam  w celu eksploa- 
tacyi wód słonych. W  tych razach Chińczy
cy używają go za m ateiyjał opałowy przy wy
parowywaniu tych wód. Trafia się czasem 
w niektórych kopalniach soli kuchennej, w ło
mach wapienia i łupku bitumicznego. Lecz 
jakkolwiek znacznem bywa w tych miejscowo
ściach wydzielanie się metanu, jes t ono jesz
cze niczem w porównaniu z tą  ogromną ilością 
gazu błotnego, jaka się zawiera w pokładach 
węgla, gdzie on stanowi przyczynę najwięk
szego niebezpieczeństwa, na jakie są w ysta
wieni górnicy. Objaśnić skąd się takie masy 
gazu błotnego w pokładach węgla nagroma
dziły, może tylko teoryja tworzenia się węgli 
kamiennych, o niej więc kilka słów powiedzieć 
trzeba.

Wogóle wszystkie węgle kopalne powstały 
wskutek rozkładu materyj roślinnych, a jak 
kolwiek dziwnem się dzisiaj wydawać może, 
skąd się te masy roślin, niezbędnych do u- 
tworzenia ogromnych pokładów węgla brać 
mogły, jednak przeniósłszy się myślą w tę 
epokę kiedy się węgle tworzyły, łatwo wytłu
maczenie zjawiska znajdziemy.

W  owej niezmiernie oddalonej epoce, gdy 
wody się zaledwie od lądów oddzieliły, na po
wierzchni ziemi były ogromne bagniska, czyli 
laguny. Prawdopodobnie miały one formę 
lejka, z nadzwyczajnie mało pochyłemi brze
gami; atmosfera była wtedy przesycona wil
gocią, a  średnia tem peratura tak  wysoka, że 
dostateczna ilość pary wodnej dla całkowitego 
nasycenia nią powietrza ciągle się wytwarzała. 
N a całej kuli ziemskiej klimat był jednostaj
ny, do dzisiejszego klimatu podzwrotnikowego 
najbardziej zbliżony, a flora całej Europy 
składała się prawie wyłącznie z typu ogro
mnej wielkości roślin skrytokwiatowych, z 
liśćmi nigdy nieopadającemi. Naturalnie, że 
przy takich warunkach wzrost tych roślin po
stępował nader szybko, a umierające osobniki 
natychmiast przez młode zastępowane były. 
W takioh-to lagunach tworzyły się pokłady 
węgla. Zeschłe i przez burze połamane ro
śliny padały na ziemię i pod wpływem wilgoci 
i powietrza częściowo się rozkładały. W oda
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deszczowa, która w owej epoce w ogromnych 
ilościach spadać musiała, ściekając po pochy
łościach otaczających laguny, unosiła te na- 
wpół rozłożone rośliny do najniższej części 
bagniska, gdzie następował dalszy ich rozkład 
pod wodą. W  tych razach, gdy powódź była 
większą, wody płynące przerywały naturalne 
groble, otaczające laguny, a powstający stąd 
ił, przyniesiony pędem wody, pokrywał war
stwę gnijących roślin. Tym sposobem tworzyły 
się łupki i piaskowce zawsze pokładom węgla 
towarzyszące. Na świeżym ile, po przejściu 
pory deszczowej, powstawała nowa roślinność, 
a rozkład starej przez ił zamulonej dalej po
stępował.

Przy takiem gniciu, podobnie jak  to i dzi
siaj ma miejsce w bagniskach gdzie torfy się 
tworzą, wydzielał się między innemi produk
tami rozkładu gaz błotny. Otóż należy przy
puszczać, że w pewnych razach gaz ten, mając 
swobodne ujście, wydzielał się na powierz
chnię ziemi i węgle kamienne powstałe w ta 
kich warunkach wcale lub też tylko bardzo 
niewiele go zawierają; w innych znowu wy
padkach rozkład roślin mógł postępować pod 
grubą warstwą iłu, szczelnie gnijącą masę po
krywającego. wskutek czego gaz, niemogąc 
się wydzielać na zewnątrz i niemając żadnego 
ujścia, wypełniał jaknajdokładniej wszystkie 
pory tworzącego się węgla. Ponieważ zaś 
w miarę tego jak  się zwiększała ilość warstw 
iłu, pokrywającego gnijącą masę, wydzielają
cy się gaz znajdował się pod coraz większem 
ciśnieniem, mógł więc w porach węgla prze
chodzić nietylko w stan płynny ale i stały. 
Wiele danych za tem przypuszczeniem prze
mawia. Tak np. zwykle wybuchom gazu to
warzyszy wyrzucenie ogromnej ilości miału 
węglowego, który czasami całe galeryje dzie
siątki metrów długie zawala. Były wypadki 
gdy objętość wyrzuconego przy wybuchu mia
łu węglowego do 420 m3 (około 21 000 q) 
dochodziła O- Często bardzo zjawisku takie
mu towarzyszy ogromne zniżenie temperatury, 
a wyrzucony miał węglowy, nawet po upływie 
pewnego czasu, bywa zimny jak  lód. N aresz
cie gdyby gaz błotny nie był nawet zawarty 
w pokładach węgla w stanie płynnym lub

' )  Commission du grisou. Rapport de M . Haton dc 
la Gonpillier, Paryż 1 8 8 0 , str. 2 7.

stałym, to w każdym razie ciśnienie, pod ja 
kiem się on tam znajduje o wiele przewyższa 
atmosferyczne; na to są liczne dowody. Tak 
jeżeli włożyć kawałek węgla, świeżo dobytego 
z pokładów wydzielających metan, pod szklan
kę napełnioną wodą i przewróconą dnem do 
góry, w tej chwili zacznie wydzielać się gaz, 
objętość którego będzie przynajmniej 2 do 3 
razy większą od objętości kawałka węgla, 
z którego się wydzielił. Już ta  objętość gazu, 
na zasadzie prawa M ariottea, odpowiada ci
śnieniu 3 ch atmosfer, w rzeczywistości jednak 
ciśnienie to jest daleko większem, bo przecież 
gaz zawarty w węglu nie mógł zajmować ta 
kiej objętości, jak  objętość samego węgla, 
a tylko objętość porów w tym kawałku węgla 
znajdujących się, ta  ostatnia zaś jest bezpo- 
równania mniejszą, aniżeli objętość całego 
kawałka. Nie trzeba przytem zapominać, 
że węgiel wprzód nim zostanie użytym do do
świadczenia, zawsze musi stracić pewną i to 
dosyć znaczną ilość gazu. Węgiel kamienny, 
jak  dowiodły doświadczenia robione w tym 
celu, nie przestaje wydzielać z siebie gazu na
wet i pod ciśnieniem 5-ciu atmosfer. Zauwa
żono również, że gaz wydzielał się w kopal
niach z dolnych pięter zalanych wodą, przebi
jając słup wody 12 m  wysoki, a inżynier bel
gijski Laguesse skonstatował wydzielanie się 
gazu błotnego pod ciśnieniem 16 atmosfer ').

Czasami zdarza się, że wskutek ciśnienia 
gazu zawartego w pokładzie, ogromne bryły 
węgla same przez się od obnażonej ściany po
kładu odpadają. W  kopalniach węgla Bou- 
bier około Charleroi (w Belgii) w 1862 roku 
odwaliło się 40 m3 węgla i zjawisko to tylko 
prężności gazów zawartych w pokładzie przy- 
pisanem być może. Niektóre piaskowce są 
do takiego stopnia przesńjknięte gazami, że 
ściany zrobionego w nich szybu czasami się 
same przez się zawalają.

Zupełnie też same skutki, co gaz błotny, 
sprawia i dwutlenek węgla, który niekiedy 
podobnie jak  i metan bywa w porach węgla 
uwięziony. F ak t ten spostrzeżono jeszcze 
w przeszłym wieku we Francyi. Wybuch 
dwutlenku węgla miał także miejsce w roku 
1879 w Bochebelle we Francyi, a oprócz tego

Annales des mincs, 7 sćrie, t. X V , 1 87 9 rt} 
str. 5 7 9.
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podobnego rodzaju zjawiska były jeszcze zau
ważone w formacyi trzeciorzędowej w A u- 
vergne.

Gaz błotny wydziela się z pokładów węgla 
trojakim sposobem: albo wywiązuje się jedno
stajnie ze wszystkich porów węgla, w miarę 
tego jak  postępuje eksploatacyja pokładu; al
bo wydziela się ze szczelin, tworząc fontanny 
gazowe (souffłards); lub też wyrywa się mo
m entalnie w ogromnych ilościach z tak zwa
nych worków gazowych (sacs de grisou). 
Pierwszy sposób wydzielania się jest najpos
politszym, dwa drugie na szczęście rzadziej 
się przytrafiają; one-to bywają przyczyną naj
straszniejszych wypadków, jakie się w kopal
niach węgla zdarzają.

Zwykle gaz błotny, jak  wyżej powiedziano 
jest ściśle przemięszany z węglem, wypełnia
jąc jaknajdokładniej wszystkie jego pory, 
w tych warunkach gaz wydziela się z masy 
dobywanego węgla ciągle i mniej więcej jed
nostajnie, w miarę tego jak  górnicy coraz 
dalej i coraz więcej pokład obnażają. W y
dzielający się gaz wydaje przytem pewnego 
rodzaju szmer (nazwany przez francuskich 
górników chant du grisou), podobny do te 
go, jaki słyszymy podczas padającego desz
czu, lub jaki wydaje woda na chwilę przed 
jej zagotowaniem się. Szmer ten powstaje 
wskutek roztrzaskiwania się masy drobnych 
cząsteczek węgla, w których gaz był uwięziony. 
Podobny trzask słyszymy także niekiedy i 
przy rozpuszczaniu w wodzie soli kuchennej, 
która w porach swoich czasami takież same 
gazy zawiera. Sól taka znajduje się u nas 
w Wieliczce, gdzie nazwę trzeszczącej otrzy
mała. Zależy to od tego, że ścianki otacza
jące przestrzeń napełnioną gazem, rozpuszcza
jąc  się w wodzie, robią się coraz cieńszemi 
i nakoniec następuje chwila, w której ciśnie
nie gazu jest większem aniżeli opór jaki ścian
ka przedstawić mu może, wskutek czego ta 
ostatnia pęka i gaz nazewnątrz się wydziela.

Czasami zdarza się, że sam pokład węgla 
lub też skały go ograniczające zawierają 
w sobie przestrzenie, niejako rezerwoary, cał- 

Os kowicie wypełnione gazem błotnym, znajdują
cym się tam pod bardzo wysokiem ciśnieniem. 
Jeżeli skały otaczające taką przestrzeń są po
pękane i szpary w tych skałach dochodzą do 
samego rezerwoaru, to jak  tylko roboty gór
nicze którejkolwiek ze szczelin dosięgną, gaz

nagromadzony w rezerwoarze natychmiast 
z ogromną gwałtownością wydzielać się za
czyna. W tedy wydaje on świst podobny do 
tego, jaki słyszymy, gdy parę wodną z kotłów 
wypuszczają. Takiego rodzaju fontanny ga
zowe nazywają we Francyi i Belgii soufflards. 
Ilość gazu wydzielającego się z takiej szczeli
ny, jak  również i przeciąg czasu, przez który 
gaz się wydziela, bywa bardzo rozmaitą, cza
sami gaz wydziela się tylko przez kilka minut, 
a czasami przez kilka, kilkanaście a nawet i 
kilkadziesiąt lat. Zależy to od wielkości zbior
nika zawierającego gaz; jeżeli zbiornik jest 
niewielki, gaz wkrótce wydzielać się przesta
nie, przeciwnie jeżeli rozmiary jego są znacz
ne, a szczególnie jeżeli ma przez szczeliny 
komunikacyją z pokładami przęsiąkniętemi 
gazem błotnym, wtedy wywiązywanie się gazu 
może trwać całe dziesiątki lat. W  kopalni 
W allsend w Anglii fontanna gazowa dostar
czała do 120 stóp sześciennych gazu błotnego 
na minutę, a w Wellesweiler (Saarbruck) gaz 
wydzielał się w ciągu lat 50-ciu ').

W  niektórych kopalniach gaz wydzielający 
się w ten sposób zbierano i używano do oświe
tlania, Ponson w swojem znakomitem dziele 
„T raite d’exploitation des mines de houille‘‘ 
wspomina, że gaz wywiązujący się ze szczeliny 
w kopalni Wilmington w Anglii zbierano pod 
kloszem, a następnie odprowadzano żelaznemi 
ruram i na powierzchnię ziemi, gdzie nim o- 
świetlano budynki podczas robót nocnych. 
Oświetlenie to było wprowadzonem w 1831 
roku i gaz palił się jeszcze w 1835 r. W  za
głębiu zaś Newcastle gaz palił się przez ciąg 
lat 19-stu.

Nakoniec zdarza się, że w samych pokła
dach węgla, lub też w skałach ograniczających 
je  bywają przestrzenie hermetycznie zamknię
te i całkowicie nader zgęszczonym gazem wy
pełnione. Takie rezerwoary górnicy francus
cy nazywają workami gazowemi (sacs de gri
sou). N aturalnie, że jeżeli roboty podziemne 
spotkają na swej drodze podobny zbiornik, 
czego nigdy przewidzieć nie można, to w m ia
rę jak  się będą do niego zbliżały, ściany ogra
niczające zbiornik, a przynajmniej jedna 
z nich (najbliższa prowadzonego chodnika), 
będzie się robiła coraz cieńszą, musi więc na-

' )  W Smytha La houillo, Paryż 1 8 7 2, str. 2 73
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stąpić chwila, gdy ściana ta  nie będzie juź 
w stanie wytrzymać ciśnienia, jakie gaz za
warty w zbiorniku na nią wywiera. W tedy- 
to następuje najstraszniejszy i najbardziej 
niebezpieczny wybuch. Gaz prężnością swoją 
ściankę odgraniczającą go od chodnika roz- 
miażdża, przez zrobiony otwór wpada do ko
palni, całkowicie najbliższe chodniki zapełnia 
i niszczy wszystko, co na swej drodze spotka. 
Na szczęście podobne wybuchy zdarzają się 
bardzo rzadko, inaczej ekspłoatacyja pokła
dów nasiąkniętych gazami byłaby niemo- 
żebną.

(d. c. n.).

W OGÓLNOŚCI.

K ilka u w ag  nad  rozm ieszczen iem  

p tak ów  ek w a d o rsk ich  i p eru w ijań sk ich .

skreślił

Jan Sztolcman.

(Ciąg dalszy,).

3. Przyczyny topograficzne,—należy dosko
nale rozróżnić od przyczyn orograficznych, 
gdy bowiem w poprzednim szeregu objęliśmy 
te wypadki zmian w tworach zwierzęcych, 
które spowodowane są przez rozmaite wznie
sienia nad poziomem morza, tu podciągniemy 
różnorodne rozmiesEczenie form stosownie 
do tego, czy zamieszkują ten lub ów skłon 
pewnego pasma gór, lub ten lub ów skłon 
pewnej głębokiej doliny, dzielącej dwa łańcu
chy jednakowej orograficznej doniosłości. 
Idzie więc nam tu o formy zamieszkujące od
powiednie zupełnie strefy, położone prawie 
zawsze na tejże samej wysokości z tą  różnicą, 
że się znajdują po jednej lub po drugiej stro 
nie łańcucha gór, lub na jednym z dwu skło
nów doliny; gdy przeciwnie zmiany wywołane 
rożnem wzniesieniem nad poziomem morza 
pociągają za sobą początkowo zmianę w śre
dniej temperaturze m iejscowości, która spro
wadzając bezpośrednio zmiany we florze, po

woduje pośrednio i zmienność typów zwie
rzęcych.

Ażeby zrozumieć dokładnie znaczenie, jakie 
należy dawać przyczynom topograficznym, po
wodującym zjawianie się form zastępczych za
wisłe od topografii kraju, niezbędną jest zna
jomość orografii kraju, w którym badamy roz
mieszczenie pewnej grupy zwierząt. Pozwolę 
więc sobie nakreślić krótki szkic rozkładu gór 
w tej części Ekwadoru i Peru, którą sam 
zbadałem.

Pasmo Kordylijerów tworzy w szerokości 
12° połud. szer. węzeł Cerro-de-Pasco, który 
rozbija się na 3 równoległe łańcuchy, biegną
ce z południa ku północy; z tych jednak naj
bardziej na wschód położone, jako zupełnie 
nieznane i dzikie, żadnego dla nas znaczenia 
nie ma, pominięte więc przez nas zostanie. 
Pozostałe zaś dwa czyli zachodnie lub przy
morskie pasmo i wschodnie lub jak  je naz
wiemy amazońskie, przedzielone są bardzo 
głęboką doliną górnego Marańonu, która już 
w szerokości 8° połud. posiada zaledwie tysiąc 
kilkaset stóp wzniesienia nad poziomem mo
rza, co przy średniej wysokości obu pasm, 
przypuszczalnie obliczonej przezemnie na 
12 000', daje nam różnicę w poziomie doliny 
i w poziomie grzbietu Kordylijerów przeszło 
10 000'. Rzeka Maranon płynąca od swych 
źródeł stale ku północy z lekkiem odchyleniem 
ku zachodowi, skręca gwałtownie pod 5° szer. 
połud. na wschód, a przebiwszy się przez pa
smo amazońskie szeregiem bystrzyn (pongos), 
wydostaje się na obszerne równiny May nas, 
posiadające bardzo nieznaczne wzniesienie 
nad poziomem morza. Pasmo zaś wschodnie, 
przeciąwszy M aranon łączy się ku północy 
w węźle Asuay z pasmem zachodniem i tu  
już Kordylijery biegną jednym łańcuchem ku 
północy. Są i tu wprawdzie rozgałęzienia, 
lecz tak nieznaczne i tak niemające wpływu 
na zmiany w rozmieszczeniu ptaków, że ich 
w podobnej pracy jak  moja na uwagę brać 
nie można, zostawiamy więc je gieologom. aby 
w nich gieologicznych różnic szukali.

Przypuśćmy teraz, że przecinamy Kordy
lijery z zachodu na wschód pod 6° szer. połu
dniowej np., jak  to ja  w mej pierwszej podró
ży do Ameryki dokonałem. Z gorącego więc 
i suchego Pomorza wzniesiemy się stopniowo 
po zachodnim stoku przymorskiego pasma, 
spotkamy na wysokości około 6 000' obszar
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lasu, który się ciągnie w górę aż do wysokości 
10 000' lub 1L 000' n. p. m., poczem dostanie
my się do regijonu pastwisk alpejskich zwane
go ,,P una“ lub „Param o“. N a wysokości 
12 000' lub 13 000' przetniemy grzbiet przy
morskiego pasma, stanowiącego liniją wodo- 
rozdziału między Atlantykiem i Pacyfikiem, 
poczem zaczniemy się spuszczać wschodnim 
skłonem ku dolinie M aranonu. Znów na 
wysokości 10 000' spotkamy obszar lasu, k tó 
rym spuszczać się będziemy aż do wys. 5 000', 
poczem znów napotkamy szeroki, stosunkowo 
jałowy, pas doliny Maraiionu, który wreszcie 
przebywamy na wysokości I 500' n. p. m., 
ażeby się zacząć wznosić po zachodnim skło
nie amazońskiego łańcucha. Opuściwszy ja-

strzenienia się niektórych gatunków, właści
wych strefom umiarkowanym.

Porównywając teraz avifauny skłonów A  
i B  znajdziemy, że najbardziej izolowanemi 
częściami będą dolne jałowe piętra obu skło
nów, a mianowicie ubogi stosunkowo w roślin
ność pas przymorski poniżej 5 000' i odpo
wiadający mu zupełnie charakterem gorący 
i suchy pas doliny Maraiionu, położony rów
nież poniżej 5 000'. W  samej rzeczy pomi
mo wspólności typu, jaki między ptakami obu 
tych okolic spotykamy, różnice gatunkowe są 
największe. Na ogólną liczbę 76 gatunków, 
zdobytych przezemnie w dolinie Maranonu 
i w dolinie rzeki Chota (jeden z dopływów 
Maranonu), znalazłem wprawdzie 26 gatun-
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łowy marańoński pas, przebywamy znów ob
szary lasu i Puny, przecinamy grzbiet K or- 
dylijerów na wysokości kilkunastu tysięcy 
stóp i spuszczamy się po wschodnim skłonie 
wschodniego łańcucha, aby dostawszy się na 
właściwej granicy do obszaru lasów nie wyjść 
z nich aż poza P ara  na brzegu oceanu A tlan 
tyckiego.

Załączony schematyczny przekrój Kordy- 
lijerów pod 6° mniej więcej szer. połud. po
zwoli nam zrozumieć łatwiej rozkład lasów 
na różnych skłonach, które odpowiednio lite
rami A , B, C, D  oznaczyłem; uprzystępni nam 
jednocześnie zrozumienie stosunku, jak i może, 
zachodzić między faunami ornitologicznemi 
każdego z nich. Widzimy tu 3 naturalne za
grody (barrieres), a mianowicie dwa grzbiety 
Z  i W , stanowiące ważną przeszkodę dla ga
tunków stref gorących dzięki swemu ostremu, 
punowemu klimatowi; oraz głęboką dolinę 
Maranonu, k tóra przeciwnie posiadając kli
m at nadzwyczaj gorący je s t tam ą dla rozprze-

ków spotykających się także i na pomorzu, 
większość jednak pomiędzy niemi należy do 
gatunków o szerokiem gieogralicznem rozmie
szczeniu, nie może przeto stanowić charakte
rystycznego rysu danej fauny. Za to spoty
kamy 14 gatunków zastępczych właśnie po
między formami najbardziej charakterystycz- 
nemi dla tego typu okolic. Pozostałych 36 
gatunków nie spotyka się na pomorzu i są 
naleciałością z pobliskich obszarów leśnych 
lub ze Sierry.

W  miarę, jak  coraz to wyższe piętra obu 
skłonów A i B  porównywać ze sobą będziemy, 
różnice w gatunkach ptaków będą coraz to 
mniejsze, tak, że powyżej granicy lasu (10 500') 
czyli w obszarze punowym spotkamy może 
zaledwie kilka gatunków charakterystycznych 
dla każdego z dwu skłonów, co głównie mniej
szej izolacyi zawdzięczać należy.

Przeciwny wypadek zajdzie przy porówny
waniu ayifauny skłonów B  i C, tu  bowiem 
przegrodą naturalną będzie nie strefa chłodna
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lecz przeciwnie gorący, suchy pas; formy więc 
najniżej zamieszkujące oba skłony będą do 
siebie najwięcej zbliżone, gdy przeciwnie im 
bardziej w górę piąć się będziemy, coraz to 
większe różnice napotkamy. Porównywając 
gatunki zdobyte lub obserwowane na skłonie 
O w granicach od 6 000' do 9 000' z gatunka
mi odpowiednich wysokości skłonu B, znaj
dziemy na ogólną liczbę 70 gatunków, 47 j  
wspólnych obu skłonom, a tylko 7 zastęp
czych; lecz zato wykaz uczy nas, że na skło
nie C przebywa pozostałe 16 gatunków, które 
są właśnie dlań bardzo charakterystycznemi, 
a których brak zupełnie na skłonie B, gdzie 
takowe nie są nawet reprezentowane przez 
formy zastępcze. Ten zaś charakter negaty
wny jest równej doniosłości, jak  i znajdowanie 
się gatunków zastępczych.

Jeżeli wreszcie przejdziemy do porównania 
skłonów G i D, powtórzy się nam tu tenże 
wypadek co i ze skłonami A  i B, t. j . że for
my górnych p iątr mniej się będą różnić mię
dzy sobą, a dolnych więcej. Dodam nadto, 
że porównanie skłonów C i D poniżej 5 000' 
jest już niemożliwe, gdy bowiem w kotlinie 
Maranonu w strefie gorącej, jak  to wyżej po
wiedziałem ciągnie się pas jałowy i suchy, na 
odpowiednich wysokościach skłonu D  spotka
my już jednociągłe lasy wilgotne, fauny więc 
tu są zupełnie różnego typu i porównywane 
być nie mogą.

Niewątpliwie izolacyjne znaczenie czyto 
pasma gór, czyto głębokiej doliny jest bardzo 
ważne, szczególniej przy braku przelotów, o 
którym wspominałem już uprzednio; ptaki 
bowiem niemające potrzeby emigrowania do 
sąsiednich okolic, łatwiej wyradzać się mogą 
w różne gatunki, odmiany lub rasy miejscowe. 
Pakty jednak nauczyły mnie, że różnice jakie 
napotykamy w faunach dwu różnych skłonów 
niekoniecznie absolutnej izolacyi dwu gatun
ków przypisać należy. Do najwybitniejszych 
przykładów, stwierdzających właśnie działanie 
innych jakichś przyczyn, zaliczyć można znaj
dowanie się dwu gatunków bliskich (zastęp
czych) z rodzaju Hypsibemon (rodzina For- 
micariidae) na dwu skłonach pasma amazoń
skiego: H. albiloris Tacz. zamieszkuje skłon 
zachodni (C), a H . Przewalskii Tacz.—skłon 
wschodni (D). Oba te gatunki sięgają w roz
mieszczeniu swem orograficznem wysokości 
10 000', czyli górnej granicy lasu. Po drodze

zaś z miasta Chachapoyas do doliny H uaya- 
bamba przebywa się grzbiet Kordylijerów 
(wschodniego pasma) zaledwie na wysokości 
7 800'; widoczną więc jest rzeczą, że dla ż a 
dnego z dwu gatunków wysokość grzbietu nie 
może stanowić pizeszkody nieprzebytej. Iw  sa
mej rzeczy słyszałem w miejscowości E l 
Tio położonej na linii wodorozdziału głosy 
obu tych gatunków, różniące się nieco między 
sobą; widocznie więc stykają się one ze sobą, 
a jednakowoż żaden z nich nie zapędzi się 
dalej po skłonie zamieszkanym przez swego 
współrodzajowca. A  przykład to niejedyny, 
mnóstwoby ich się znalazło. Weźmy choćby 
dolinę Maraiionu. Stojąc na skłonie C, na 
wysokości 6 000' n. p. m. widzimy w odległo
ści kilkunastu wiorst zaledwie skłon przeci
wny, z lasami tegoż samego charakteru, a je 
dnak ta  odległość kilkunastu wiorst zdaje się 
być nieprzebytą zagrodą dla wielu gatunków. 
Tam na skłonie C spotykamy leśną kuropa
twę (Tinamus sp.?), skalikurka (Rupicola pe- 
ruviana), pieprzojada (Andigena hypoglauca), 
nocną małpę (Nyctipithecus trm rg atu s) i wie
le innych gatunków, których brak zupełnie na 
przeciwległym, tak pobliskim skłonie B. M ał
pa (Nyctipithecus) spuszcza się nawet na samo 
dno doliny Maranonu, a jednak nie jes t w sta
nie przebyć rzeki mającej w tem miejscu nie- 
więcej nad 100 kroków szerokości. Nawet ko
libry, tak doskonałe latawce i te są jakby 
murem chińskim odseparowane, gdyż i między 
niemi jakże często spotyka się formy zastęp
cze, właściwe temu lub owemu skłonowi.

Szukając przyczyn tej zmienności form, 
wpadałem na myśl, że jedną z najważniejszych 
musi być różnorodność warunków gruntu, po
ciągająca za sobą znaczne różnice we florze, 
od której w pośredniej lub bezpośredniej zale
żności znajdują się ptaki. W  samej rzeczy 
dla powierzchownego nawet badacza bijącem 
w oczy jest pojawianie się lub znikanie pe
wnych roślin w sąsiadujących ze sobą okoli
cach. Tak np. w małej dolince rzeki Limon 
(w zachodnim Ekwadorze) nie widziałem ani 
jednego egzemplarza palmy woskowej (Cero- 
xylon andicola), która zato obfituje, jak  ni
gdzie, na sąsiednich skłonach wąwozu P alla- 
tanga, pomimo, że między obu miejscowościa
mi nie istnieje żadna przegroda, mogąca ta 
mować swobodne propagowanie się rzeczonej 
palmy. PodobDy wypadek zachodzi na obu
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skłonach doliny M arańonu z m ałą palemką, 
zwaną przez miejscowych „sada‘‘. Palem ka 
ta  na skłonie pasma przymorskiego tak  jest 
obfitą, że w wielu miejscach stanowi jedyne 
podszycie lasu, gdy jednocześnie na skłonie 
pasma amazońskiego jest stosunkowo rzadką. 
Prześliczna ponsowa alstromeria (Bomaria for- 
mosissima?), dość często spotykana na skłonie 
C, zdaje się nieznaną zupełnie na skłonie B, 
a ponieważ właśnie na tym głównie kwiecie 
szuka pożywienia kolibr Loddigesia mirabilis, 
więc i p taka tego spotkamy na skłonie C, gdy 
go brak zupełnie na przeciwległym stoku. 
Ponieważ jednak kwestyj a ta  należy już do 
czwartego szeregu przyczyn zmienności form, 
wrócimy więc jeszcze do niej, a tymczasem 
słów kilka dodać muszę o rozmieszczeniu to- 
pograficznem.

Widzieliśmy przedtem, że przyczyny gieo- 
graficzne i orograficzne obok zmienności w 
barwach ptaków, sprowadzają bardzo często 
różnice w wielkości. Inaczej jednak rzecz 
się ma z przyczynami topograficznemi, które 
z jednym tylko wyjątkiem powodują zmien
ność barw jedynie. Dwa więc gatunki za
stępcze, właściwe dwu skłonom jednego pasma 
gór, lub dwu skłonom jednej i tej samej doli
ny różnić się tylko będą ubarwieniem, gdy 
wielkość ich pozostaje niezmienną. Z a przy
kład wziąć możemy Setophaga Bairdi i S. me- 
lanocephala, z których pierwsza, zamieszkują
ca pasmo przymorskie posiada kasztanowatą 
plamę na czubku głowy, gdy druga z amazoń
skiego pasma takowej niema.

Wspomniałem o jednym wyjątku. Ponie
waż wypadek ten i z innych względów jest 
bardzo ciekawym, zasługuje więc na bliższe 
poznanie. Porównywamy dwa skłony (wscho
dni i zachodni) pojedyńczego pasma Kordyli
jerów, jakie na  północ od węzła Asuay prze
cina rzeczplitą Ekwadoru. Lasy na obu skło
nach ciągną się od górnej granicy (10 000' 
do 11 000') aż po równiny. Porównanie je 
dnak obu skłonów przekonało mnie, że fauny 
jednych i tych samych wysokości każdego 
z nich nie odpowiadają sobie. Eksploracyja 
prowadzoną była w sposób następujący. N a 
stoku zachodnim badane były 3 główne sta- 
cyje, a mianowicie: Ohimbo (800'), Cayan- 
deled (4 200'), oraz Cechce i La Uńon (8 000' 
do 10 000')-, na stoku zaś wschodnim: Mapo- 
to i Machay (4 000' do 5 000'), Banos (6 200'), '

oraz San Rafael (9 000' do 10 000'). W ypa
dłoby więc, że należy porównywać Cayande- 
led z Mapoto i Machay, oraz Cechce i La 
Unon z San Rafael, gdy Chimbo nie miałoby 
odpowiedniej okolicy badanej przezemnie na 
wschodnim stoku. Porównanie jednak faun 
wykazało, że miejscowości Mapoto i Machay 
odpowiadają w zupełności fauną swoją stacyi 
Chimbo, pomimo różnicy kilku tysięcy stóp, 
stacyja zaś Banos posiada faunę analogiczną 
z fauną Cayandeled. Odpowiednie spisy wy
gotowane do pracy p. Taczanowskiego, która 
ma być ogłoszona w londyńskich „Procedings“ 
dostatecznie to wykazują. Jednocześnie zaś 
fauna San Rafael odpowiada mniej więcej 
faunom okolic Cechce i L a  Uńon.

Porównanie to wykazuje nam, że wskutek 
różnych warunków klimatycznych granica o- 
rograficznego rozmieszczenia bardziej jes t o- 
bniżona na zachodnim stoku, niż na wscho
dnim, gdy jednocześnie i fauna zachodniego 
stoku jes t uboższą od fauny wschodniego skło
nu. Przyczyną tego ostatniego zjawiska jest 
do pewnego stopnia stromość większa K ordy
lijerów od zachodu, aniżeli od wschodu, łatwo 
bowiem zrozumieć, że im bardziej stromy spa
dek, tern mniejszą przedstawia powierzchnię. 
Jednocześnie zaś i górna granica lasu na za- 
chodnim stoku jes t nieco obniżoną, tak że for
my przebywające na wschodzie w granicach 
9 000' —11 000' n. p. m., tu  będą ograniczo
ne wysokościami 7 000' i 9 000'.

W parze z obniżeniem granic rozmieszcze
nia orograficznego dla licznych gatunków 
zachodniego stoku ekwadorskich Andów, 
idzie pewien ich zanik w stosunku z formami 
wschodniego skłonu. W ypadek ten dotyczy 
głównie większych ptaków, pomimo, że i nie
które mniejsze gatunki to ciekawe zjawisko 
przedstawiają. Porównywając np. następują
ce gatunki zachodniego stoku : Rupicola san- 
guinolenta, Cephalopterus penduliger, Rham- 
phastos ambiguus, Penelope Tschudii i inne 
z ich zastępczemi formami lub pobratymcami 
ze wschodniego stoku: Rupicola peruyiana, 
Cephalopterus ornatus, Rhamphastos tocard, 
Penelope Tschudii i t. d., znajdziemy znaczną 
różnicę w wielkości na korzyść tych ostatnich. 
Ponieważ w innych wypadkach rozmieszcze
nie topograficzne daje nam tylko różnice w u- 
barwieniu, nigdy zaś w wielkości, przyczyny 
więc tego zaniku form zachodnich szukać mu
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simy w innych, niż topograficzne, przyczynach. 
O ile mi się zdaje zachodzi tu  jednoczesne 
działanie dwu naraz czynników,—a mianowi
cie różne rozmiary obszarów leśnych na obu 
skłonach i niejednakowy charakter gruntu.

Lasy wschodniego stoku ciągną się wzdłuż 
Kordylijerów od Yenezueli, przez Kolumbiją, 
Ekwador, P eru  i Boliwiją, aż poniżej Santa 
Cruz de la Sierra jednociągłą nieprzerwaną 
masą, przedstawiając olbrzymi obszar, zajmu
jący kilkadziesiąt stopni gieograficznych. 
Tymczasem lasy stref gorących, zalegające 
zachodnie podnóże Kordylijerów, zaczynają 
się pod 10° szer. półn. koło Panamy, a kończą 
się nieco na południe od Guayaąuilu pod 3'* 
szer. połud., rozciągają się więc na przestrze
ni 13° gieograficznych. Wspomniałem już 
nadto, że dzięki stromości zachodniego skło
nu, pas lasów Kordylijerskich jest daleko 
węższy niż na wschodzie, czyli że lasy zachod
niego skłonu i długością i szerokością pasa 
zajmowanego przez się znakomicie ustępują 
lasom wschodniej części Andów. W skutek 
zaś kompletnej prawie izolacyi obu regijonów 
leśnych, uważać możemy pas zachodni wzglę
dem wschodniego, jaV.o wyspę względem kon
tynentu. Znanym zaś jest faktem, że formy 
wyspiarskie są wogóle mniejsze od form od
powiadających im na lądzie, jak  to ma miej
sce np. z muchołówką Pyrocephalus nanus 
z wysp Galapagos i jój protoplastą P. rubi- 
neus z kontynentu. Przypuszczać więc może
my, że i w danym wypadku zmniejszania się 
form zachodniego skłonu względem gatunków 
odpowiadających im na wschodzie, powtórzyło 
się tylko owo prawo ogólne.

Obok tego jednak przypuszczenia utrzymać 
należy i inne jeszcze, zastrzegając, że oba mo
gą mieć jednocześnie racyją bytu i nie wyklu
czają jedno drugiego. Różne powody skła
niają mnie do przypuszczenia, że lasy zacho
dnie są młodsze od wschodnich, co wkrótce 
obszerniej postaram się rozebrać, przypusz
czalnie więc i warstwa humusu roślinnego, 
który las sam sobie wyrabiać musi jest cień
szą na zachodzie, niż na wschodzie, do czego 
jeszcze przyczyniać się może większa st.ro- 
mość zachodniego skłonu, niż wschodniego i 
łatwiejsze spłókiwanie roślinnego gruntu. Te 
więc drzewa (szczególniej większe gatunki), 
które zdołały się już przedrzeć ze wschodnie
go stoku na zachodni, nie będą w stanie dojść

takiego rozwoju, jak  icli pobratymcy ze wscho
du; prawdopodobnie więc i owoce ich albo nie 
będą tak liczne, albo tak wielkie, albo wresz
cie tak pożywne, jak owoce odpowiednich ga
tunków na wschodzie. Ta więc okoliczność 
może jeszcze wpływać na pewien zanik p ta
ków zachodniego pasma, co zdaje się także 
potwierdzać faktem, że właśnie te ptaki, na 
których udało mi się sprawdzić różnice w wiel
kości należą do gatunków owocożernych.

Fakty powyżej przytoczone ważne posiada
ją  znaczenie wobec coraz to bardziej rozpo
wszechniającego się pogardliwego zapatrywa
nia na systematykę zoologiczną; wskazują 
nam bowiem, że nietylko mikroskopowe ba
dania, lecz i proste mierzenie ptaszków, uwa
żane często za miłą rozrywkę dyletantów, do
prowadzić może do wykrycia praw, bardziej 
ogólne posiadających znaczenie.

(d. n.).

KILKA WIADOMOŚCI Z CHEMII K RW I
podał Zn,

(C iąg dalszy).

Tlen do krwi dostaje się za sprawą oddy
chania. P łuca nasze działają jak  miechy— 
rosszerzają się i wciągają z otaczającej atmo
sfery gazy, a te ostatnie przechodzą przez ca
ły układ rozgałęziających się coraz bardziej 
rurek i nareszcie dostają się do pęcherzyków 
płucnych. Pęcherzyk płucny jest to woreczek, 
składający się z cienkiej błony—wewnątrz 
zawiera powietrze, a na zewnętrznej stronie 
znajdują się na nim drobniutkie naczynia 
krwionośne. Krew zatem nie spotyka się 
w płucach z powietrzem bezpośrednio, ale jest 
od niego odgrodzona cienką błoną pęcherzy
ka i ścianką naczynia krwionośnego. To jed 
nak nie stanowi przeszkody, żeby powietrze 
do krwi przenikać nie miało, gazy bowiem 
z mniejszą lub większą łatwością przechodzą 
przez wszelkie błony, czyli raczej przez ich 
pory t. j. niedojrzane okiem, a nawet dla m i
kroskopu niewidoczne otworki. Przenikanie 
gazów przez błony było dokładnie obserwowa
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ne i studyjowane głównie przez uczonego an
gielskiego Tomasza Graham a, a  niektóre 
szczegóły z tych badań tak  są niezbędne do 
zrozumienia stosunku pomiędzy krwią a gaza
mi, biorącemi udział w oddychaniu, że muszą 
być tutaj przytoczone.

Zdolność do przenikania przez błony różne 
gazy posiadają w rozmaitym stopniu. Graham 
w swoich klasycznych doświadczeniach użył 
następującej prostej metody. Do środka zwy
kłej kauczukowej poduszki, jakiej używają po
dróżni, włożył kawał flaneli, dlatego, żeby jej 
ściany wewnętrzne nie stykały się i nie skle
jały  podczas doświadczenia, poczem otwór po
duszki połączył szczelnie z pompą powietrzną 
Sprengla., pozwalającą osięgać znaczne bar
dzo rozrzedzenia, a nadto—przeprowadzać 
wysysany gaz do przyrządów, w których może 
być dalej badany. Po wypompowaniu powie
trza z poduszki o ile można zupełnem okazało 
się, że przez jej błonę, w której osobnemi do
świadczeniami sprawdzono brak wszelkich 
widzialnych otworów, do środka przyrządu 
zwolna przesącza się gaz. W  ciągu godziny 
gazu owego zebrano 45 cm3 i poddano rozbio
rowi chemicznemu. Gaz w taki sposób prze
sączony składał się w przybliżeniu z 42%  
tlenu, 57%  azotu i 1%  dwutlenku węgla na 
objętość. Z doświadczenia powyższego wy
prowadźmy i zachowajmy w pamięci dwa na
stępujące wnioski: 1) że przenikanie gazów 
przez pory błon różni się stanowczo od prze
chodzenia ich przez małe, ale widzialne o- 
tworki. I  tam wprawdzie szybkość przecho
dzenia dla różnych gazów jest różna, ale znaj
duje się w pewnym stałym stosunku do ich 
ciężarów właściwych, tak, że im gaz lżejszy, 
tem prędzej przechodzi przez otwór. W  po
wietrzu najlżejszym gazem jest azot. 2) że 
powietrze, przesączone przez błonę jest bogat
sze w tlen i dwutlenek węgla od powietrza a- 
tmosferycznego. W  rzeczy samej w powietrzu 
atmosferycznem mamy tylko około 21%  tlenu, 
około 0,04% dwutlenku węgla, a za to ilość 
azotu wynosi prawie 79% na objętość.

Tak więc'z krwią, znajdującą się w naczy
niu krwionośnem, sąsiaduje powietrze we 
wnętrzu pęcherzyka płucnego i jest od niej 
oddzielone cienką błoną. Przez błonę tę na
stępuje przesączanie się powietrza do krwi, 
przyczem tlenu przechodzi stosunkowo więcej, 
gdy azotu stosunkowo mniej, niż jest tych

gazów w składzie normalnego powietrza. Tak 
zmieniona w swym składzie mięszanina gazów, 
teraz we krwi zaczyna się rospuszczać.

Ponieważ najznaczniejszą co do ilości czę
ścią składową krwi jest woda, przeto wydaje 
s ę rzeczą na pierwszy rzut oka najbardziej 
prawdopodobną, że rospuszczalność ciał wszel
kich we krwi powinna być taka sama jak  w 
wodzie. Wiemy, że w wodzie gazy rospusz- 
czają się w mniejszych lub większych ilo
ściach—wszakże rostworem wodnym gazowe
go dwutlenku węgla jest woda sodowa, a zre
sztą tylko dzięki rospuszczalności gazów żyć 
i bujnie krzewić się w wodach mogą istoty 
organiczne. Wogóle nawet rospuszczalność 
gazów w wodzie należy do tych własności, 
które w najżywszy sposób obchodzić muszą 
przyrodnika, ponieważ za sprawą podobnych 
rostworÓAr dzieją się w naturze najrozmaitsze 
zjawiska nader wielkiej wagi. Stąd też oko
liczności, towarzyszące rospuszczaniu się ga
zów, zostały uznane za bardzo godne najści
ślejszego poznania i w rzeczy samej są dosko
nale zbadane. Wiadomo, że różne gazy w ro
zmaitych ilościach rospuszczają się w wodzie, 
ale także cokolwiek pilniejsze zastanowienie 
się nad pospolitemi w codziennem życiu wy
padkami, w których mamy sposobność wi
dzieć rostwory gazów, uczy nas, że rospu
szczalność ta  zależy w najwyższym stopniu od 
ogrzania rostworu i od ciśnienia, jakie gaz 
wywiera. Tak np. woda studzienna świeżo 
przyniesiona do ciepłego pokoju, jest zwykle 
znacznie chłodniejsza od otaczającego ją  po
wietrza, lecz stojąc w karafce zwolna się ogrze
wa, a w miarę im cieplejszą się staje, tem 
więcej wydziela się z niej drobnych pęcherzy
ków gazowych, które zbierają się w części na 
wewnętrznych ściankach karafki. Tak z dru
giej strony rostwory dwutlenku węgla w wo
dzie albo w napojach musujących, np. w pi
wie lub winie szampańskiem, często ciśnieniem 
gazu wysadzają korki a nawet rozrywają bu 
telki, ponieważ w istocie dwutlenek węgla 
jest rospuszczony w tych płynach pod silnem 
ciśnieniem; skoro zaś płyny podobne wylejemy 
ze szczelnie zamkniętej butelki, wielka ilość 
gazu wydziela się z nich ze wzburzeniem. 
Otóż na rospuszczalność gazu w płynie wywie
ra ją  wielki wpływ dwa czynniki fizyczne— 
tem peratura i ciśnienie, ale zawsze najważ
niejsze znaczenie ma tu  chemiczny stosunek
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gazu do płynu, w którym go rospuszczamy. 
Jeżeli, w celu osięgnięcia trwałej podstawy 
do porównania, będziemy zważali, ile pewnych 
jednostek objętości, np. centymetrów sześcien
nych, różnych gazów rospuszcza się w danej 
objętości, np. w stu centymetrach sześcien
nych, wody, to uzyskamy stąd liczby, które 
noszą nazwę współczynników rospuszczal- 
ności.

Po tem zboczeniu powróćmy do zajmującej 
nas właściwie rozpuszczalności powietrza we 
krwi. Gdyby krew była czystą wodą, to zna

ją c  współczynniki rozpuszczalności tlenu i azq- 
tu  (inne części składowe powietrza, jako wy
stępujące w ilościach bardzo małych, możemy 
pominąć zupełnie), łatwo obliczylibyśmy ilości 
obu tych gazów rozpuszczalne w danej jej ob
jętości. Sto objętości wody przy tem peratu
rze 0° i ciśnieniu 770 mm rtęci rozpuszcza 
w sobie 4,11 objętości tlenu, oraz 2,03 obję
tości azotu. W  powietrzu jednak stosunek 
zmienia się, ponieważ nie mamy tu ani czy
stego tlenu, ani czystego azotu, lecz mięszani- 
nę tych gazów złożoną w stu objętościach 
z 20,96 obj. tlenu i 79,04 obj. azotu. Rospu- 
szczalność zaś gazu zmienia się razem z ci
śnieniem, jakie ten gaz wywiera na wodę, 
a widoczną je s t rzeczą, że przyjmując ciśnie
nie atmosferyczne za jednostkę, wyrazimy 
ciśnienie tlenu przez ułamek 0,2096, gdy ci
śnienie azotu zostanie przedstawione przez 
ułamek 0,7904 atmosfery. Kiedy woda znaj
duje się w zetknięciu z czystym tlenem, po
siadającym ciśnienie równe atmosferycznemu, 
to ilość rospuszczona przez ten płyn będzie 
(przy 0°) odpowiadała współczynnikowi ro
spuszczalności, ale stykając wodę z powie
trzem atmosferycznem, musimy wprowadzić 
do rachunku to ciśnienie, pod jakiem tlen 
znajduje się w atmosferze, czyli inaczej— 
współczynnik rospuszczalności tego gazu po
mnożyć przez ułamek 0,2096, oznaczający 
częściowe (parcyjalne) ciśnienie tlenu w a t
mosferze. Z  pomnożenia wypada nam liczba 
0,86, wskazująca, że 100 obj. wody rospuszcza 
z powietrza 0,86 obj. tlenu. Przeprowadza
jąc  obliczenie podobne dla azotu, otrzymamy 
liczbę 1,60 jako ilość objętości tego gazu, ro- 
spuszczonego z powietrza w 100 obj. wody 
przy temperaturze 0°. Sto objętości wody 
rospuszcza zatem przy 0° 2,46 obj. powietrza, 
w czem na tlen wypada mniej więcej */3, a na

azot 2/ 3, ale w temperaturach wyższych ro- 
spuszczalność gazów się zmniejsza i woda, 
mająca 20°O. rospuszcza w 100 swoich obję
tościach już tylko 1,69 obj. powietrza, z cze
go znowu ’/ 3 (ściśle 0,59 obj.) przypada na 
tlen. Brakuje mi liczb szczegółowych, w każ
dym jednak razie rospuszczalność ta  jest 
jeszcze mniejsza w temp. około 37,5 C., jaką 
posiada krew, obiegająca w organizmie ludz
kim.

W  poprzednim n-rze naszego pisma na str. 
184 są przytoczone niektóre dane odnoszące 
się do ilości gazów rozpuszczonych we krwi. 
W tej chwili uzupełnimy je rezultatami trzech 
doświadczeń nad składem gazów ze krwi: 
w jednem z nich 100 cm? krwi tętniczej (psa) 
wydzieliło 39,5 cm3 gazu, zmierzonego przy 
0° i 1000 mm ciśnienia, a w tem było 7,9 cm3 
tlenu, 2,6 cm3 azotu, resztę t. j. 29,0 cm3 s ta
nowił dwutlenek węgla (Pfliiger); w drugiem 
takaż sama ilość takiejże krwi dała przy ró
wnych warunkach fizycznych 49,44 cm3 mię- 
szaniny gazów, złożonej z 15,05 cm3 tlenu, 
1,19 cm3 azotu, 33,20 cm3 dwutlenku węgla 
(Setschenow); w trzeciem nakoniec otrzyma
no 48,20 cm3 mięszaniny gazowej, w skład któ
rej wchodziło 16,41 cm? tlenu, 1,20 cm3 azo
tu i 30,69 cm3 dwutlenku węgla (Setschenow). 
Ponieważ, jak  zobaczymy jeszcze dalej, p ra
wie całą ilość dwutlenku węgla we krwi mo
żemy uważać za powstałą w samym organi
zmie, a nie zaabsorbowaną z powietrza przy 
oddychaniu, przeto stosunek tlenu do azotu 
we krwi zmienia się bardzo znacznie na ko
rzyść pierwszego z tych gazów, gdyż, pomija
jąc  dwutlenek węgla, w trzeciem np. doświad
czeniu, znajdziemy, że mięszanina tlenu z azo
tem składała się z 93,18% tlenu a tylko 
6,82%  azotu.

Otóż z zestawienia wszystkich podanych 
szczegółów o rospuszczalności gazów w zwy
kłem znaczeniu słowa z tem, co przed chwilą 
przytoczono o rospuszczalności gazów we 
krwi, widzimy, że w ostatnim wypadku gazy 
odstępują bardzo znacznie od praw rospu
szczalności, a to zarówno ze względu na da
leko większą ilość gazów rospuszczonych we 
krwi, w porównaniu z tem, co w podobnych 
warunkach fizycznych mogłoby rospuścić się 
w wodzie, jakoteż i  ze względu na to, że dla 
krwi nie są wcale obowiązujące współczynni
ki rospuszczalności gazów w wodzie. Prosty
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z powyższego wniosek, że mamy tu  do czynie- | 
nia z jakiemś zjawiskiem sui generis, które 
poznać musimy w bliższych nieco szczegó- j  
łach. {d. c. n )

SPRAWOZDANIE.

Edmund Jankowski. Krzew winny, jego ho
dowla w gruncie i  w budynkach. Z 63 drzewo
rytami i  jedną tablicą. Wydanie, drugie zna

cznie powiększone. Warszawa, 1885.

W drugiem wydaniu, które ukazuje się 
w 8 lat po pierwszem, autor, zasłużony prom o
tor ogrodnictwa krajowego, wprowadził wiele 
zmian, dodatków i poprawek opartych na 8-io 
letniem własnem doświadczeniu, jakoteż na 
doświadczeniu osób zajmujących się u nas 
hodowlą wina. A utor m arzy o zaopatrzeniu 
kraju we własne winogrona, a do urzeczywist
nienia tego marzenia prowadzą: 1) staranny 
wybór odmian krzewu winnego, odpowiednich 
naszemu klimatowi, 2) udoskonalona metoda 
traktow ania winnego krzewu. A utor w swo- 
jem dziełku opracował bardzo gruntownie i 
w sposób jasny hodowlę krzewu winnego. 
Rozpoczynając od wskazania miejscowości, 
w jakich winorośl hodować można, oraz od 
wyboru odmian, przechodzi autor kolejno na
tu rę  gruntu, sposób uprawy, rozmnażanie, sa
dzenie, opisuje kratę czyli szpaler, prowadze
nie winorośli pod parkanami i murami niezbyt 
wysokiemi, jak  również na wysokich ścianach, 
dalej palmetę Hechta. Następnie mówi o 
winorośli w winnicach, o cięciach winorośli 
w ogóle i cięciach na owoc, o robotach wio
sennych, letnich, jesiennych i zimowych, o od
nawianiu i mierzwieniu winorośli, przechowy
waniu winogron. W dalszym ciągu spotyka
my opracowaną winorośl w doniczkach, pę
dzenie winorośli, choroby i szkodniki, wresz
cie opis odmian krzewu winnego, zaleconych 
do hodowli, kończy pracę. Tablica, przed
stawiająca grona ,,Muszkatel czarny hambur- 
ski“, oraz drzeworyty objaśniające opisy tru 
dniejszych czynności, jak  zregulowanie grzę
dy, urządzanie szpalerów, rozpinanie winoro
śli na wysokich ścianach i t. p. wykonane są 
starannie i podwyższają wartość tej pożytecz

nej, sumiennej i zasługującej na uznanie 
pracy. A. S.

Towarzystwo ogrodnicze warszawskie.

Posiedzenie 8 Komisyi staUj ieoryi ogro
dnictwa i  nauk przyrodniczych pomocniczych, 
odbyło się w dniu 19 M arca r. b. w lokalu 
Tow. Ogród., Chmielna N r 8, pod przewodni
ctwem D ra W .  Szokalskiego.

Po odczytaniu protokułu posiedzenia po
przedniego, wywiązała się dyskusyja o spo
sobach oczyszczania wody do picia. N astę
pnie D r. W . Szokalski mówił o błyszczeniu 
się oczów w ciemności u zwierząt. Rozpoczął 
od przytoczenia faktów świecenia się oczów 
u zwierząt ssących, drapieżnych i przeżu
wających, oraz ptaków drapieżnych nocnych 
(sowy), wyraził mniemanie, że opierając się 
na danych anatomicznych, możnaby przypu
szczać, iż oczy ryb błyszczą o zmroku, szcze
gólniej w głębokości, do której słabe tylko 
dochodzi światło. Dalej wyłożył przyczyny 
błyszczenia oczu u zwierząt, za które uważa 
odbijanie się światła rozproszonego w zacie
mnionej przestrzeni, już-to od powierzchni tę 
czy oka błyszczącej, jak  to ma miejsce u sów, 
już też głównie odbicie się światła, od błony 
opatrzonej metalicznym połyskiem, położonej 
wewnątrz oka, k tóra nosi nazwę m akaty (ta- 
petum). W  dalszym ciągu Dr. S. wyłożył 
znaczenie błyszczenia oczów dla samych po
siadaczy tej własności i przyszedł do przeko
nania, że siatkówka oka błyszczącego w cie
mności, odbiera dwa razy podrażnienia, raz 
od św iatła przebiegającego z przodu ku tyło
wi, drugi raz od odbitego od makaty ku przo
dowi. Tym sposobem zwierzęta te mogą wi
dzieć przy bardzo małej ilości światła, t. j. 
takiej, przy której nic nie widzą zwierzęta ze 
zwykłemi oczami. W  końcu dodał Dr. S., że 
świecenie oczów u człowieka zdarza się u al
binosów i jasnych blondynów, u których oczne
go barwnika na błonie naczyniowej albo wca
le niema, albo bardzo mało. Przy silnie 
rozszerzonej źrenicy w oczach takich bywa 
połysk o zmroku albo nawet w salonach oświe
tlonych. P raca D r. Szokalskiego będzie dru
kowana w naszem piśmie.
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Następnie doktor Zygmunt Kramsztyk 
przedstawił kwestyją, tyczącą, się pewnego 
szczegółu co do obrazów rzeczywistych, o- 
trzymywanych zapomocą soczewek. O bra
zy te  rozpatrujemy zwykle, rzucając je  na 
ekran; w takim razie promienie przez o- 
świecone miejsca ekranu tego wysyłane 
rozchodzą się na wszystkie strony i dla tego 
też obraz tak otrzymany widzianym jes t z każ
dego punktu. Obraz ten rzeczywisty można 
wszakże rozpatrywać i bezpośrednio, bez po
mocy ekranu, ale w takim razie oko umiesz
czone być musi na przedłużeniu promieni, 
których skrzyżowanie się wytworzyło obraz. 
Obrazu tego oko nie widzi w miejscu, gdzie 
on powstał, ale odrzuca je  na tło; tłem  takiem 
w tym razie może być jedynie sama soczewka, 
stosownie więc do jej wielkości, widzieć mo
żemy większą lub mniejszą część obrazu. Ten 
sposób rozpatrywania obrazu w narzędziach 
fizycznych zastosowania nie ma i dla tego 
w traktatach fizyki na rzecz tę uwagi się nie 
zwraca; w nowszych jednak oftalmoskopach 
korzysta się właśnie z tego sposobu i to 
zwróciło uwagę D ra K. na ten przedmiot. 
Kwestyja podniesiona przez D ra K . zaintere
sowała żywo zgromadzenie, które wyraziło 
życzenie, aby prelegient wyłożył ją  w którem 
z pism specyjaluych.

KRONIKA NAUKOWA.

( Technologija).

— U z u p e ł n i a j ą c  w i a d o m o ś ć  
podaną w N r 6 „W szechświata" o z e s t a 
l a n i u  o l e j ó w  m i n e r a l n y c h  spo
sobem proponowanym przez p. L. Roth z Bro
oklynu, dodać jeszcze należy, że mydło zwy
czajne lub żywiczne, rozpuszczone w oleju mi
neralnym maszynowym, ogrzanym do 140° C., 
zamienia ten ostatni po ostudzeniu na masę 
jednorodną, mniej lub więcej twardą, a to od
powiednio do ilości użytego mydła i bardzo 
zbliżoną powierzchownie do wytworu nafto
wego, noszącego w handlu nazwę sabonafty 
lub łoju mineralnego.

Własność ta  w połączeniu z tą  okoliczno
ścią, że sabonafta, mająca zastosowanie przy 
smarowaniu czopów osi parowozowych, jest

w handlu droższą od najlepszych olejów mi
neralnych, staje się powodem, iż niesumienna 
praktyka handlowa już od dawna posiłkuje 
się tiamydlonemi olejami mineralnemi gor
szych gatunków zamiast sabonafty.

Wł. K.

(Botanika).

— R u c h y  b a r w n i k ó w  r o ś l i n 
n y c h .  Listki okwiatu (perigonium) Iris 
kamorensis zawierają na wewnętrznej ścian
ce komórek naskórkowych liczne ciałka barw
nikowe żółtego koloru i postaci okrągłej lub 
podłużnej, które po okwitnieniu pęcznieją i 
deformują się. N a ściance zewnętrznej tychże 
komórek znajduje się niewielka ilość tego b ar
wnika, który wyróżnia się tu  swym kształtem 
i obdarzony jest ruchem. Poruszając się a - 
mebowato, ciałka te zmieniają wciąż swą for
mę i budowę, tworzą wyrostki i wciągają je  
napowrót, substancyja zaś ich wydaje się to 
jednorodną, to grubo lub cienko-ziarnistą, to 
nareszcie tworzy siateczkę. A utor zauważył 
również tworzenie się i znikanie wakuol, a 
także dzielenie tych ciałek.

Podobne zjawiska samodzielnego ruchu cia
łek barwnikowych okazują także następują
ce gatunki: Iris sordida, I . Matthioli, Tuli- 
pa elegans i Trollius europaeus. W  każdym 
razie tylko dalsze badanie ciekawych tych i- 
stot może nam wyjaśnić, czy one stanowią 
część składową komórki, za jaką je  autor 
przyjmuje, czy też komórki samodzielne, gdyż 
zachowaniem się swojem, ciałka te przypomi
nają komórki barwnikowe niektórych zwie
rząt, jak  głowonogów, żaby i t. d.—i służą za
pewne do zmiany zabarwienia kwiatów wspo
mnianych roślin. S. Gr.

— W p ł y w  p r ą d u  n a  r o ś l i n y .  
Badania nad wpływem prądu galwanicznego 
na rośliny zyskuje coraz więcej pracowników 
pomiędzy fizyjologami. W  ostatnich czasach 
J .  Brunchorst ogłosił rezultaty swych spo
strzeżeń w tym kierunku robionych. Badania 
dowiodły, że słabsze prądy wywołują zgięcia 
w zanurzonych w wodzie korzeniach, przyczem 
wklęsła strona korzenia jest zwrócona w stro
nę katodu, słabe więc prądy wywołują ,,uje
mne zgięcia'*. Silniejsze prądy także wywo-
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ła ją  zgięcia, ale w stronę przeciwną, t. j. spro
wadzają one ,,dodatnie zgięcia*1, przy których 
strona wklęsła korzenia je s t zwrócona w stro
nę anodu. Jeżeli zaś działanie prądu jest 
pośredniej siły, to korzeń zachowuje pionowe 
położenie, jednak u różnych roślin tworzy on 
przytem rozmaite esowate zagięcia. Granica 
siły prądu wywołującego dodatnie lub ujemne 
zagięcie jest różną. I  tak motylkowate (Pha- 
seolus i Faba) m ają dodatnie zgięcie już przy 
słabym prądzie, zaś krzyżowe (Brassica, L e- 
pidium, Sinapis) tylko przy znacznie silniej- 
szem działaniu prądu. N a pozbawionych 
końca korzeniach zachodzi tylko dodatnie 
zgięcie i to przy działaniu prądu takiej siły, 
jak a  u całych korzeni wywołuje jeszcze zgięcie 
ujemne. Jeżeli cały, t. j. nieucięty na końcu 
korzeń, poddać działaniu prądu o pewnej s ła 
bej sile, to on zgina się ujemnie, jeżeli zaś 
go obciąć na końcu, to zgina się także, ale 
już dodatnio. Ponieważ dodatnie zgięcie po
ciąga za sobą wyraźne zmniejszenie siły we- 
gietacyi i zwykle sprowadza zamieranie końca 
korzeni, autor więc silniejsze dodatnie zgięcia 
uważa jako pewnego rodzaju chorobliwe zja
wiska wywołane przez prąd , słabe zaś zgięcia 
dodatnie i zgięcia ujemne zalicza do kategoryi 
kierunkowych ruchów, do jakich należą np. 
ruchy wywołane gieotropizmem, heliotropiz- 
mem, reotropizmem i t. p. (C entralblat, 1885, 
N r 6). W. M.

— K r y s z t a ł y  r ó ż n y c h  s z e r e 
g ó w  w j e d n e j  k o m ó r c e .  W  naskór
ku (epidermis) licznych przedstawicieli ro
dziny roźdżeńcowatych (Acanthaceae) znalazł 
p. Ad. Weiss kryształy szczawianu wapnia, 
należące do szeregu kwadratowego i monokli- 
nicznego i znajdujące się—wbrew dotychczas 
znanym faktom—w jednej i tej samej komór
ce. K ryształy te zjawiają najpierw we włos
kach, a gdy dojdą w nich zupełnego swego 
rozwoju, zaczynają się tworzyć także w innych 
komórkach naskórka. U  Cheilopsis montana 
kryształy tworzą się we wszystkich komórkach 
naskórka z wyjątkiem komórek, zamykających 
szparki, oprócz tego występują jeszcze w ko
mórkach kory. Rozwój ich poprzedza m ęt
nienie zawartości komórki, poczem w ostat
niej powstają malutkie ziarenka, które rosnąc 
stopniowo krystalizują we wspomniane wyżej 
szeregi, kryształy szeregu kwadratowego

składają się zazwyczaj z pryzmy i piramidy, 
kryształy zaś monokliniczne posiadają po 
większej części kształt igieł lub cienkich pry
zmatów, tworzących często zrostki bliźnia
cze.

Zupełnie rozwinięte kryształy znajdują się 
i u innych roźdżeńcowatych, jak  Acanthus 
lusitanicus i Schottianus, Aphelandra Leopol- 
dii i Sanchezia nobilis, natomiast u bardzo 
wielu gatunków (Acanthus intermedius, mol- 
lis, spinosus, A phelandra Libonica, E ranthe- 
mum nervosum, Phlogacanthus asperulus, 
Salpirantha coccinea) napotykają się ziarenka 
występujące we wszystkich lub też w pojedyń- 
czych komórkach naskórka, w ostatnim razie 
komórki niezawierające ziarenek, mogą po
siadać kryształy, jak to ma miejsce np. u 
Aphelandra Leopoldii.

S. Gr.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— Ze względu na drukującą się obec
nie w piśmie naszem rozprawę o żyjątkach 
pyłkowych, przytaczamy tu ciekawy ustęp 
z księgi X II-e j słynnego dzieła W arrona 
(w ostatnim wieku przed Narodzeniem Chry
stusa) D e re rustica: „Si qua erunt lo-
ca palustra, crescunt animalia ąuaedam minu
ta , quae non possunt oculi conseąui, et per 
aera intus in corpus per os et nares perve- 
niunt atque efficiunt difficiles morbos“. Co 
znaczy: „W  miejscach błotnistych rodzą się
drobne zwierzątka, których oko dostrzedz nie 
zdoła, które się rozprzestrzeniają w powietrzu, 
przenikają do ciał naszych przez usta i no
zdrza i powodują ciężkie choroby". N a ustęp 
ten zwracają uwagę Archiwa Virchowa. Ileż- 
to wieków czekać trzeba było, aby ten do
mysł został przez naukę przyjętym i niewątpli
wie stwierdzonym.

S. K.

— M a s ł o  s z t u c z n e .  W Holandyi 
powstaje towarzystwo, mające na celu czu
wać nad handlem masłem sztucznem, które 
ogłosiło już w r. z. projekt swej ustawy. Mia
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nowicie pragnie ono zwalczać niekorzystny 
wpływ wynikający ze sprzedaży masła sztucz
nego pod nazwą, naturalnego. Towarzystwo 
chce używać dla swych celów wszystkich go
dziwych środków: Obznajmienia publiczności 
z istotną wartością masła sztucznego, rozpi
sania konkursów na podanie najlepszych spo
sobów rozróżniania masła sztucznego od na
turalnego, zobowiązania sprzedających do 
sprzedaży masła sztucznego tylko pod praw- 
dziwem nazwiskiem, wydawania odpowie
dnich do tych celów rozporządzeń i t. d. 
(Milchzeitung, 1884, N r 35).

St. Pr.

— N a g r o d a  B r e s s a .  Akademija 
nauk w Turynie przyzna w r. 1887 nagrodę 
12 000 franków, zwaną nagrodą Bressa, uczo
nemu lub wynalascy, jakiejkolwiek narodowo
ści, który w ciągu czterolecia 1883—86 włą
cznie poda odkrycie najbardziej uderzające 
lub też najużyteczniejsze, lub, który napisze 
najsłynniejsze dzieło w dziedzinie nauk fizy
cznych i doświadczalnych, historyi natural
nej, matematyki czystej i stosowanej, chemii, 
fizyjologii, patologii, gieologii, — niewyłącza- 
jąc gieografii, historyi i statystyki. Konkurs 
zamyka się 31 Grudnia 1866 r.

S. K.

— W  W iedniu, poczynając od 1 Paździer
nika b. r. zostaną oświetlone elektrycznem 
światłem cesarski zamek, nowy teatr na
dworny, opera, muzea i cesarskie stajnie. 
Urządzenie w tym celu projektowane jest naj- 
większem spomiędzy dotychczas istniejących 
w Europie. (Chem. Ztg. N r 19, 1885).

— N o w e  ź r ó d ł o  k a u c z u k u .  W  po
łudniowych okolicach Indyj Wschodnich po
znano drzewo, które wydaje gumę podobną do 
kauczuku, jestto  Pram eria glandulifera, zwa
na przez Chińczyków tuchmig. Guma ta  o- 
trzymuje się z kory gałęzi, poprzednio ścię
tych, przy bardziej racyjonaJnem jednak po
stępowaniu wydajność drzewa znacznie powię
kszyć można. Jeżeli rodzaj ten gumy okaże 
się równie dobrym izolatorem, jak  kauczuk, 
odkrycie to będzie bardzo pożytecznem przy 
wzrastających ciągle zastosowaniach elektry
czności. (Rev. sc.) S. K.

Książki i broszury nadesłane do redak- 

cyi Wszechświata 

jako nowość.

—  G o d f r y d  O s s o w s k i .  Zabytki przedhi
storyczne ziem polskich. Seryja I— Prusy królewskie. 
Wydawane staraniem Kom. Archeol. Ak. Um . Zeszyt I 
str. 32 , tabl. X I , zeszyt 2, str. 32 —  6 4 , tabl. X I—  
X X III. Kraków, 188 4.

—  Protokuły 3 — 4 zwykłego oraz nadzwyczajnego 
zebrania kijowskiego Towarzystwa Badaczów Przyrody; 
za Kwiecień, Maj i Wrzesień 188 4 r .,  str. 15.

Do nabycia we wszystkich księgarniach.

ODPOWIEDZ! REDAKCYI.

—  WP. X.  X.  Artykuł o ,,wegietaryjanizm ie<( 
w Nr 21 Neue Dórptsche Zeitnng“  rozbiera rzecz tę ze 
stanowiska praktycznie lekarskiego, nie zaś teoretycznie - 
naukowego, dlatego do pisma naszego zgoła się nie 
nadaje.

—  WP. A.  O. w Morszańsku. Przyczyn ą roz
chodzenia się fal poprzecznych na powierzchni wody jest 
dążność do przywrócenia zakłóconej jej równowagi. 
Rzecz ta doskonale zbadaną została przez braci W ebe
rów 18 25 i wyłożona w słynnej ich rozprawie: ,,W el- 
lenlehre, auf Esperim ente gegriindet“ , w każdym zre
sztą obszerniejszym traktacie fizyki znajdzie W Pan do
stateczne wskazówki.

—  W E .  S. w W.  Co do l )  Różne me
tody oznaczenia równoważnika mechanicznego ciepła 
prowadzą do liczb nieco różnych. Najczęściśj przyjmu
je  się obecnie na wartość jego 4 24 kilogrammetrów.

2) Czas obrotu słońca, według SpOrera, który rezul
taty usilnych swych badań przedstawił na zjeździe przy
rodników niemieckich 188 4  r., wynosi 2 5 ,2 3  dni. 
W  artykule Gaz. W arsz., na który się W Pan powołuje, 
liczba dni 1 5 podaną była zapewne przez pomyłkę.

3) Co do kwestyi nazywania wielkich liczb, to n a j
częściej u nas tysiąc milijonów nazywa się bilijonem, 
tysiąc bilijonów trylijonem; niektórzy jednak pisarze 
według zwyczaju przyjętego w Niemczech dopiero m i- 
lijon milijonów nazywają bilijonem. Kwestyja ta ma 
praktyczne znaczenie w teoryi światła, liczba bowiem 
drgań stanowiących światło wynosi od 4 0 0  do 800  try- 
lijonów. Ujednostajnienie tych nazw byłoby zapewne 
pożądanem.

4 ) Szczątki kopalne Iguanodona wcale nie są rzad
kością.

5) Jeżeli biegun igiełki magnesowej, zwracający 
się ku północy, nazywamy północnym, to mówić nale
ży, że na półkuli północnej ziemi przypada biegun po
łudniowy. Komu zaś umieszczanie bieguna południo
wego ziemi na półkuli północnćj wydaje się niewłaści- 
wem, winien zwracający się na północ biegun igiełki 
nazywać południowym. Jestto tylko kwestyja nazwy.
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—  W P rof. S . K . w Dublanach. Co W Pan rozumie 
przez podwyższanie równoważnika ciepła, nie wiemy, j 
Ciepło w organizmie zwierzęcym zamienia się w prac 
mechaniczną według tegoż samego stosunku liczebnego, 
co w każdym innym motorze. Pogląd ten dzisiejszej 
fizyologii opiera się na teoryi mechanicznej ciepła za
równo jak  i na zasadach termochemii.

OD REDAKCYI.

Redakcyja Przeglądu Tygodniowego pod
jęła  myśl „położenia zbiorowemi siłami skro- j  

mnego kamienia grobowego" nad mogiłą ś. p. 
Pilipa Sulimierskiego i na ten cel zbiera 
składki, wzywając przyjaciół i zwolenników 
zmarłego do wzięcia w nich chociażby naj
szczuplej szego, byle licznego udziału. R edak- ! 
cyja W szechświata ofiaruje chętnie pośredni
ctwo prenumeratorom swego pisma w przesy
łaniu składek na ręce inicyjatorów i ze swej 
strony składa rs. 20.

T r e Ś Ć O  wybuchach w kopalniach węgla skreślił 
H. Kondratowicz Inż. górniczy.— Znaczenie gieografii 
zwierząt w ogólności. Kilka uwag nad rozmieszczeniem 
ptaków ekwadorskich i peruwijańskich, .skreślił" Ja n  
Sztolcman (ciąg dalszy).— Kilka wiadomości z chemii 
krwi podał Zn. (ciąg dalszy).—  Sprawozdanie.— Towa
rzystwo ogrodnicze warszawskie. —  Kronika naukowa.
—  W iadomości bieżąco. —  Książki i broszury nadesłane 
do redakcyi W szechświata.— Odpowiedzi Redakcyi.—
Od Redakcyi. —  Ogłoszenia.

W y d a w c a  E. Dziewulski. R e d a k to r  Br. Znatowicz.

Wydanie z zapomogi Kasy pomocy

D L A  O S Ó B  P R A C U J Ą C Y C H  NA P O L U  N A U K .O W E M .

im ien ia  D ra Józefa  M ian ow sk iego .
wyszło dzieło p. t. :

PROF. J. D. E Y E R E T T

JEDNOSTKI
i

S T A Ł E  F I Z Y C Z N E .
PRZEKŁAD Z I i- g o  WYDANIA ANGIELSKIEGO

d o k o n a n y  p rze z

J. J. BOGUSKIEGO.
wydany

STARANIEM REDAKCYI WSZECHŚWIATA- 
Cena rs. I kop. 20.

Skład główny w Księgarni 
E.  W E N D E G O i  S-ki.

  0—10

Opuścił prasę IY  tom

PAMIĘTNIKA FIZYJOGRAFICZNEGO
za rok 1884.

Tom IV „Pamiętnika Fizyjograficznego1 
zawiera 24 rozprawy napisane przez 22 
autorów, pomieszczone na 4 4 0  stronicach  
formatu wielkiej ósemki i objaśnione 16 ta
blicami litograficznemi oraz 21 drzeworytami 
w tekście. 0— 13

1 8 8 5  6— 6

R O K  X X

GAZETA LEKARSKA
pismo tygodniowe, poświęcone wszystkim gałęziom nauk lekarskich, wychodzi w Warszawie, 
w objętości 1 '/2—2 arkuszy druku tygodniowo przy stałem współpracownictwie następujących

lekarzy, współwłaścicieli Gazety:
L. Andersa, T. Andersa, K. Chełchowskiego, B. Ghrostowskiego, T. Dunina, A. Elsen- 

berga, A. Fabiana, W. Gajkiewicza, B. Gepnera, W . Groszterna, T. Heringa, H. Hoyera, M. 
Jakowskiego, R. Jasińskiego, F. Jawdyńskiego, W . Kamockiego, St. Kondratowicza, E . K or- 
niłowicza, Z. Kramsztyka, S. Kwietniewskiego, A. Malinowskiego, W . Matlakowskiego, W. 
Mayzla, E . Modrzejewskiego, L. Nenckiego, H . Nussbauma, J .  Pawińskiego, J .  Peszkego, E . 
Przewoskiego, J .  Przybylskiego, M. Beichmana, A. Sokołowskiego, T. Żery.

Cena wynosi. W Warszawie rocznie rs. 5, półrocznie rs. 2 kop. 50.
N a prowincyi, w Cesarstwie i Zagranicą: rocznie rs. 6, półrocznie rs. 3.

Wydawca: D r. Stanisław Kondratowicz (W arszawa, ul. Marszałkowska, nr. 49), Redaktor od
powiedzialny: Dr. W ładysław Gajkiewicz (W arszawa, ul. Marszałkowska, nr. 45).

/to3Bojieiio Hcn:iypoio. B apm aua 15 M a p ia  1886 r. D ru k  J .  B ergera , E le k to ra ln a  Nr 14.


