
J \°. 14. Warszawa, d. 5 Kwietnia 1885 r. T o m  I V .

TYGODNIK POPULARNY, POŚWIĘCONY NAUKOM PRZYRODNICZYM.
PRENUMERATA „W SZE C H ŚW IA TA .“

W W arszaw ie : rocznie rs. 8 
kw artalnie „ 2 

Z p rze s y łk ą  pocztow ą: rocznie „ 10 
półrocznie „ 5

Prenumerować można w Iledakcyi Wszechświata
i we wszystkich księgarniach w kraju  i zagranicy.

K om itet Redakcyjny stanowią: P. P. Dr. T. Chałubiński, 
J . Aleksandrowicz b. dziekan Uniw., mag. K. Deike, 
mag. S. Kramsztyk, Wł. Kwietniewski, B. Rejchman, 

mag. A. Ślusarski i prof'. A. Wrześniowski.
„Wszechświat" przyjmuje ogłoszenia, których treść 
ma jakikolwiek związek z nauką na następujących 
warunkach: Za 1 wiersz zwykłego druku w szpalcie 
albo jego miejsce pobiera się za pierwszy raz kop. 7 '/a 

za sześć następnych razy kop. C, za dalsze kop. 5.

^.dres X5ed.a,ls:cyl: DPod-̂ a-le IbTr 2.

I POWODO A R T Y K D ŁU :
„K ilka  stów o praktycznej doniosłości badań
gieologicznych dla rolnictw a naszego/ 1 przez 

Józefa Siem iradzkiego ')

napisał

Prof. Dr. J. T rejdosiew icz.

W  literaturze naszej z ostatniego dziesię
ciolecia była już niejednokrotnie zwracana 
uwaga ogółu na przedmiot, bez zaprzeczenia 
bardzo ważny, a stanowiący treść powyżej 
zatytułowanego artykułu. W  tomie II-gim  
Encyklopedyi rolnictica (str. 458 i 548), w ty
godniku Przyroda i Przem ysł (r. 1875, Nr. 
4, 5 i 6) i w Ateneum  (r. 1881, IV , str. 141-— 
154) były zamieszczone rozprawy, wyjaśnia
jące pośrednio lub bezpośrednio ważność 
dokładnych badań i map gieologicznych dla 
naszego rolnictwa i przemysłu. Kiedyśmy 
przeto ujrzeli w Wszechświacie artykuł, po
święcony jeszcze temu samemu przedmioto
wi, mieliśmy nadzieję, że w artykule tym

1 ) Patrz: „W szechświat11 z r. b. Nr. 11.

I znajdziemy już wszystko, co obecnie powie
dzieć można w kwestyi, przez autora nano- 
wo podjętej. Nadzieja nas zawiodła.

A utor zaczyna swój artykuł od złajania 
agronomów, mówiąc, iż „są rzeczy na niebie 
i ziemi, o których się nie śniło naszym agro
nom om /' a jedną z tych rzeczy, która się im 
nawet w marzeniach sennych jeszcze nie 
ukazała, jest „znaczenie praktyczne znajo
mości gieologicznej budowy k ra ju  dla ro l
nictwa w ogólności, a dla racyjonalnej tak- 
sacyi gruntów w szczególności.“ A utor, upo
karzając naszych agronomów, nie zwrócił na 
to uwagi, że każdy agronom, w ścisłem tego 
słowa znaczeniu, posiada ju ż  dokładne poję
cia o racyjonalnej klasyfikacyi gruntów, ich 
taksacyi, a przeto i o znaczeniu praktycznem 
map gieologicznych przy dokonywaniu tych 
czynności. Gdyby zaś pojęć tych nie po
siadał, to nic byłby już  agronomem, a wtedy 
i autor nieby na to poradzić nic umiał. A u
to r  jednak  jest innego zdania. Przekonany 
o nieuctwie naszych agronomów, usiłuje 
on oświecić ich umysł, wypowiadając: że pia
ski bywają różne, nieurodzajne i urodzajne, 
a za przykład ostatnich podaje „piaski wul
kaniczne u stóp W ezuw iusza;" iż podłoże 
bywa przepuszczalne i nieprzepuszczalne;
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że pośród wzgórz piaszczystych lub żwiro
wych może się znaleść pokład „czystej gli- 
ny“, kiedy zaś taki sam pokład położony 
wśród wzgórz wapiennych „będzie zawierał 
znaczny procent w apna.“ I  na tem gaśnie 
ju ż  prom yk światła.

Załatwiwszy się więc prędko z naszymi 
agronomami, au tor robi krótką, wzmiankę
0 istnieniu osobnych komitetów gieologicz
nych w różnych państwach Europy, a także 
gieologów rządowych w krajach bezludnych
1 dalekich od cywilizacyi, ja k  w Chili, P eru  
i innych. A  dalej czytamy, że „nawet ma
lutka M artynika, mająca zaledwie 20 mil 
kwadratowych obszaru, zachęcona pobieżną 
mapką gieologiczną, naszkicowaną przez au
tora — podczas kilkutygodniowego pobytu 
na wyspie, krząta się usilnie około ułożenia 
szczegółowej mapki gieologicznej gruntów, 
mającej wywołać przew rót w tamecznych 
stosunkach ekonomicznych.'' Słowom tym 
chętnie wierzymy, a więc i przyznajemy, że 
polski gieolog na tak odległym punkcie glo
bu dał dobry przykład cudzoziemcom.

I  cieszylibyśmy się prawdziwie z tego do
brego przykładu, gdyby nie smutny obraz, 
jak i sam slutor stawia zaraz przed oczy na
sze, mówiąc, że „cała przestrzeń na prawym  
brzegu W isły, gdzie praw ie od podstaw roz
poczynać trzeba, leży dotychczas odłogiem." 
W  tymże samym końcowym ustępie, poświę
conym naszym gieologom, autor j  eszcze utrzy- 
muje, że „od czasów Staszica i jego  dzielne
go współpracownika Puscha, pod względem 
gieologicznego badania k ra ju  nie zrobiliśmy 
nic prawie." W yniki badań Zejsznera, J u r 
kiewicza, Kosińskiego, Kontkiewicza, M i
chalskiego i innych uważa za „prace luźne," 
które ograniczają się głównie do okręgów 
górniczych gubernij południowych K róle
stwa Polskiego i „niewiele przynoszą no
wych szczegółów do ziemioznawstwa k ra jo 
wego." Ile w słowach powyższych je s t pra
wdy? •— postaramy się to obecnie wyja
śnić.

Miejsce pierwsze należy się tym, którzy 
ju ż  nie żyją, a pozostała po nich tylko wdzię
czna pamięć, a więc naprzód Staszicowi. 
Imię to, czczone przez cały naród, przypo
mina nam postać wielkiego obywatela. P ra 
wda jednak  nakazuje wyznać, iż ze wszyst
kich prac Staszica, pozostawionych nam

w spuściźnie, najsłabszem dziełem jest jego 
opis gieologiczny kraju: O ziemior o dziwie
Karpatów i innych gór i równin Polski, albo
wiem nie odpowiadał on całemu owoczesne- 
mu stanowi nauki i posiada nomenklaturę, 
u trudniającą bardzo wiele zrozumienie sa
mej treści. Lecz opis ten, będąc wyrazem 
wielostronności umysłu autora i skali jego 
uczuć dla ziemi ojczystej, ma i zawsze miee 
będzie dla nas niezaprzeczoną wartość h i
storyczną.

Na niemałą również wdzięczność kraju , 
zasłużył Jerzy  Bogumił Pusch, który umiał 
ukochać ziemię naszę ja k  swoję i dla je j po
znania wiele trudów  poświęcił. Jako „dziel
ny" raczej wykonawca niektórych myśli Sta
szica, nie zaś „jego współpracownik;" jako  
znakomity gieolog i paleontolog, w dwuto- 
mowem dziele Geognostische Beschreibung 
von Polen etc. i w dołączonym doń atlasie 
gieognostycznym położył on pierwsze i zgo
dne z owoczesnym stanem nauki fundamen
ty dla gieologii Polski. Już  blisko półstu- 
lecia ubiega od wydania całego powyższego 
dzieła i atlasu, a mimo to, pracę te nie u tra 
ciły i dzisiaj wartości naukowej i nie prze
stały być podstawą do dalszych badań kra ju  
pod względem gieologicznym. Lecz składa
jąc  hołd prawdziwej a wielkiej zasłudze 
Puscha, nie możemy zamilczyć i o tem, że 
badając różne strony k ra ju  i szukając wska
zówek w wyżwyinienionych jego pracach, 
dostrzegliśmy niejednokrotnie w wynikach 
obserwacyj Puscha niezgodność z istotnym 
stanem rzeczy na miejscu. I  ta niezgodność 
nie była dla nas niespodzianką, a przeciwnie, 
wypadałoby się tedy dziwić, gdyby tak  nie 
było. Pusch bowiem i niektórzy po nim 
następcy prowadzili badania gieologiczne 
w k ra ju  nie ciągle i nie systematycznie. Pusch 
nadto obserwował większe obszary kraju, 
a przeto nie starczyło mu czasu na dokładne 
ich zbadanie pod względem gieologicznym.

Nie wiemy napewno, co autor nazywa 
„luźnemi pracami," lecz zdaje nam się, że 
zalicza on do nich wszystkie prace, które 
obejmują część, a nie całość kraju . Jeżeli 
tak, to wyżej stawiamy wyniki szczegóło
wych i dokładnych badań nad częścią, a na
wet cząstką kraju , aniżeli rezultatyobserwa- 
cyj powierzchownych, ale odnoszących się 
do jego całości. I  dlatego prace pierwsze,
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nazwane przez autora „luźnemi,“ wnieść mo
gą. więcej do nauki, aniżeli ostatnie: Zejszner, 
który w bardzo licznych rosprawach zamie
ścił swoje spostrzeżenia gieologiczne, badał 
tylko niektóre części kraju , a przecież niemi 
niemało wzbogacił gieologiją krajową,. Je 
mu bowiem zawdzięczamy: wykrycie forma- 
cyi sylurycznej w Królestwie Polskiem, m ia
nowicie w gubernii Kieleckiej i Radomskiej; 
okazanie środkowego piętra dewońskiego, 
na skałach występujących w okolicach Bo
dzentyna i Nowej Słupi; oznaczenie forma- 
cyi do jakićj odnieść należy'węgieł kopalny, 
znajdujący się pomiędzy Siewierzem i K ro- 
mołowem w powiecie Będzińskim; objaśnie
nie kolejności układania się warstw  ju ra j-  
skich w Polsce, oraz okazanie środkowego 
czyli kimmerydzkiego ogniwa Ju ry  białej, 
na wapieniach około Małogoszczy i pod wsią 
Korytnicą w powiecie Jędrzejowskim; nako- 
niec oznaczenie właściwej formacyi, do j a 
kiej należą gipsy, występujące około Skalb
mierza, Proszowic i przy Staszowie, oraz 
siarka w Cza rko wach.

Zawcześnie dla kra ju  zmarły, zasłużony 
górnik, Kosiński, zaliczony został także do 
tego samego grona gieologów polskich co 
i Zejszner. Widocznie autor nawet nie zaj
rzał do IV-go tomu Pamiętnika fizyjografi- 
cznego, a szkoda, boby się dowiedział, że 
w roku 1880, pod kierunkiem tegoż Kosiń
skiego, były poraź pierwszy w naszym kraju  
prowadzone ju ż  systematyczne badania gie
ologiczne, wprawdzie nie nad całością nasze
go kraju, gdyż na ukończenie takich studyj ów 
życia pojedyńczego człowieka zamało, ale 
nad jego częścią. W yniki tej pracy i dołą
czone do niej mapy gieologiczne w tomach 
11-im i IY-ym  l ‘amiętnika fizyjograjicznego 
są bardzo cennym nabytkiem dla gieolo- 
gicznego ziemioznawstwa Polski. Wnoszą 
one do nauki wcale „nie luźne wiadomości,“ 
ale przeciwnie owoce badań umiejętnie i do
kładnie prowadzonych, obok dokładnych 
i szczegółowych map gieologicznych .zbada
nego obszaru kraju. Autoram i tych prac 
są również wymienieni przez autora gieolo- 
gowie polsey: Kontkiewicz i Michalski.

A utor utrzym uje, że „cała przestrzeń na 
prawym brzegu W isły leży dotychczas odło- 
giem.“ I  tu możemy się także nie zgodzić 
z autorem, bo przecież po Puschu, prof, Ju r-
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ldcwicz był pierwszym, który badania swo
je  gieologiczne prowadził w gubernii Lubel
skiej, a temu chyba trudno przeczyć, iż gu- 
bernija ta leży na prawym brzegu W isły. 
Rezultatem badań prof. Jurkiew icza są dwie 
rozprawy: Pierwotny las dębowy w gubernii 
Lubelskiej i Formacyja kredaica w gubernii 
Lubelskiej. Ta ostatnia jest pracą, za którą 
prof. Jurkiew icz otrzymał od uniwersytetu 
św. W łodzimierza w Kijowie stopień dokto
ra  mineralogii i gieologii.

W  samym ju ż  końcu autor stawia wreszcie 
kilka pytań, na które wprawdzie sam nie 
daje nam odpowiedzi, ale między temi py
taniami jes t jedno, dla którego postawienia 
nie miał najmniejszej podstawy. „Czyja 
w tem wina“—pyta auto r—„czy nielicznych 
gieologów naszych, którzy ziemi swych ojców 
poznać niechcąc, otwierają praktycznym są
siadom z nad Sprei szerokie do działania po
le.“ Po tem, cośmy już o pracach uczonych 
polskich powiedzieli, postawienie takiego 
pytania przez kogokolwiekbądź wydałoby się 
nam conajmniej niewłaściwem: a postawie
nie go przez autora jest niczem dla nas nie- 
wytłumaczonem. Wszakże, autor czyniąc 
pierwsze kroki na drodze samoistnych ba
dań, w celu zebrania m ateryjału naukowego 
dla swojej rozprawy na stopień magistra, 
szukał tego materyjału nie we własnym k ra
ju , ale za morzami. Autor, który badał Mar
tynikę a nie ziemię polską i teraz zadaje po
wyżej przytoczone pytanie, stawia i nas tak
że w konieczności zapytania go: do jak ich  
się on sam geologów zalicza?

A utor pragnie, ażeby rzucone przez niego 
„ziarnko myśli“ jaknaj prędzej w czyn we
szło; my zaś dodamy, że chcąc być pewnym 
pomyślnego plonu, siać zawsze należy tylko 
ziarna dojrzałe.

O WYBUCHACH

skreślił
H .  K o n d r a t o w ic z .

Inż. górniczy.

(Dalszy ci%g).

Powiedzieliśmy wyżej, że gaz błotny przy 
I zetknięciu się z ciałem płonącem zapala się,

WSZECHŚWIAT.
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a zmięszany z odpowiednią ilością powie
trza wybucha. Zjawiska jak ie  się wtedy spo
strzegać dają bywają rozmaite, stosownie do 
stosunku, w jakim gaz błotny wchodzi w skład 
mieszaniny. Jeżeli ilość gazu błotnego w po
wietrzu jest bardzo niewielką, gaz zapala 
się tylko w punkcie zetknięcia się z płomie
niem lampy, lecz płomień się nie rozprze
strzenia, bo produkty spalenia, rozchodząc 
się w otaczającem powietrzu, natychmiast 
się ochładzają. Jeżeli ilość gazu w powie
trzu dochodzi od 3-cli do 6%, płomień lampy 
lub świecy wydłuża się, rozszerza i wydaje 
się jakby  otoczonym jasno błękitną aureolą, 
która staje się tem widoczniejszą, im ilość 
gazu błotnego je s t większą. Po tej aureoli 
wprawni górnicy nietylko rozpoznają obe
cność gazu w kopalni, ale i stosunek, w ja 
kim on w skład powietrza kopalni wchodzi. 
P rzy  7% gazu powietrze zaczyna już  nabie
rać własności mieszaniny wybychającej, przy- 
czem siła wybuchu stopniowo wzrasta, w mia- 
rę tego ja k  ilość gazu błotnego się zwiększa. 
Najsilniejszy i najniebezpieczniejszy wybuch 
następuje wtedy, gdy powietrze zawiera ga
zu błotnego około 10%. P rzy  tym stosunku 
w mięszaninie tyle się właśnie zaw iera tlenu, 
ile go potrzeba, aby wszystek węgiel spalić 
na dwutlenek węgla, a wodor na wodę. 
W  miarę tego ja k  ilość gazu błotnego w po
wietrzu wzrasta, siła wybuchu się zmniejsza; 
przy 30%  gaz pali się ju ż  spokojnie, bez wy
buchu, a powyżej 50%  ciało płonące zanu
rzone w takiej mięszaninie gaśnie, wsku
tek braku tlenu niezbędnego przy procesie 
palenia.

Ilość gazu błotnego wydzielającego się 
w kopalniach bywa bardzo rozmaitą, nie
które pokłady wcale go nie wydzielają, 
inne wydzielają go bardzo niewiele, a jesz
cze inne dostarczają go w ogromnych ilo
ściach. Zdarza się także, że jeden  i ten sam 
pokład, w różnych miejscach i różnych 
okresach czasu, różne ilości gazu wydziela. 
Pod  tym względem nie dostrzeżono żadnej 
prawidłowości i tylko to zdaje się być nie
wątpliwym faktem, że w danym pokładzie, 
im głębokość, na której się prowadzą roboty, 
jest większą, tem pokład więcej gazu wydzie
la. F ak t ten, jeżeliby był ostatecznie stw ier
dzonym, bardzoby przem awiał za tem po
wszechnie dziś przyjętem przypuszczeniem,

że gaz zaw arty w węglu tw orzył się tam je 
dnocześnie z tworzeniem się samego węgla. 
Oczywiście, że w takim razie z wierzchnich 
części pokładu, jako  bliższych powierzchni 
ziemi, gaz z biegiem czasu łatwiej się mógł 
wydzielić, aniżeli z dolnych, pokrytych grub
szą warstwą skał powyżej leżących.

Ilość wydzielającego się gazu zależy 
także od wielkości powierzchni, na jakiej 
pokład je s t obnażony. Im  ta powierzchnia 
jes t większa, to je s t im większą jes t produk- 
cyj a węgla z danego pokładu, tem więcej ga
zu się wydziela i naodwrót. Nareszcie obję
tość wydzielającego się gazu i łatwość z j a 
ką on się wydziela zależy jeszcze do pewne
go stopnia od tem peratury i ciśnienia atmo
sferycznego. W ogólc objętość wydzielają
cego się gazu tem je s t większą, im wyższą 
je s t tem peratura i znowu tem większą, im 
mniejsze jes t ciśnienie atmosferyczne. Gaz 
wydziela się łatwiej podczas upałów letnich, 
aniżeli podczas chłodnych dni zimowych 
i znowu wydziela się go mniej w dzień j a 
sny i pogodny, aniżeli podczas burzy, gdy 
barom etr opada. Chociaż wobec togo ogrom
nego ciśnienia, pod jakiem  gaz się w pokła
dach węgla zawiera, zmiana wysokości baro
m etru na 1 lub i y 2 centym etra nie może spo
wodować zbyt wielkiej różnicy, tem niemniej 
w wyżej wspomnianych kopalniach W ilm ing- 
ton w Anglii, gdzie gaz wydzielający się ze 
szczeliny do oświetlania używano, zauważono 
szczególne zjawisko, że przy zwiększeniu się 
ciśnienia atmosferycznego nietylko gaz wy
dzielać się przestawał, ale przeciwnie powie
trze zewnętrzne wchodziło do szczeliny. 
Lecz jeżeli zmiany w ciśnieniu atmosfery- 
eznem niewielki wpływ wywierają na wy
dzielanie się gazu z pokładów węgla, to zda
je  się niepodobna tego powiedzieć o wpły
wie tegoż ciśnienia na ilość zdarzających się 
wybuchów. W  samej rzeczy w każdej ko
palni są ogromne puste przestrzenie, z któ
rych węgiel wyjętym ju ż  został. Po  większej 
części przestrzenie te z biegiem czasu same 
się pi'zez się zawalają, a niekiedy umyślnie 
je  zasypują, nigdy jednak  nie mogą być one 
szczelnie zasypane. Ponieważ zaś gaz bło
tny nietylko z pokładów węgla lecz i ze 
skał je  ograniczających się wydziela, więc 
z czasem mogą się one zapełnić gazami wy- 
buchającemi. P rzy  normalnem ciśnieniu gazy
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pozostają w równowadze, lecz jaktylko ba
rom etr opadać zacznie, gaz ze starych cho
dników wydzielać się będzie a ilość jego mo
że być tak wielką, że w danem miejscu po
wietrze kopalni w jednej chwili w mięsza- 
ninę wybuchającą zamienionem być może.

Niektórzy uczeni utrzym ują, że gaz bło
tny wypełniający stare chodniki, z biegiem 
czasu, pod wpływem powietrza, ulega roz
kładowi, wskutek czego nie przywiązują 
wielkiej wagi do zmian w składzie powie
trza kopalni, jak ie  wywołuje raptowne opa
danie barometru, inni znow u,jak Callon, po
wiadają *), że ponieważ przy zmniejszeniu się 
wysokości barom etru na jeden centymetr, 
ciśnienie zmniejsza się o */70 to jes t o 0,013, 
to w razie gdy barom etr na jeden centymetr 
opadnie, ze starych chodników wydzieli się 
tyle razy wzięte 13 metrów sześciennych ga
zu błotnego lub zepsutego powietrza, ile ty
sięcy metrów sześciennych zajm ują te prze
strzenie. Zważywszy zaś, że objętość sta
rych i nieuczęszczanych chodników wynosi 
często wiele dziesiątków tysięcy metrów sze
ściennych, trzeba się zgodzić, że wpływ ci
śnienia atmosfery na ilość gazów wydziela
jących się z tych przestrzeni, może być bar
dzo znacznym.

Raptowne zmiany w ciśnieniu powietrza 
mogą jeszcze sprowadzać i innego rodzaju 
niebezpieczeństwa. Wyżej powiedzieliśmy, 
że gaz błotny, jako  lżejszy od powietrza zaj
muje zawsze górne części chodników. Otóż 
w wierzchniej ścianie ograniczającej chodni
ki i umocowanej zwykle drewnianemi rama
mi, wskutek obwałów jak ie  się z czasem sa
me przez się tworzą, jest wiele zagłębień 
najrozmaitszej wielkości i formy, które na
der często całkowicie gazem błotnym są wy
pełnione. P rzy  zmniejszeniu się ciśnienia 
atmosferycznego gaz błotny stamtąd wystę
puje i poziom, na którym  powietrze nabrało 
już własności wybuchających, może się wsku
tek tego znacznie obniżyć, przy  najm niej
szej więc nieostrożności wybuch nastąpi.

Na zasadzie tych wszystkich danych w A n
glii już oddawna na obserwacyje barometry- 
czne szczególną uwagę zwrócono. Tam przy 
każdej kopalni obowiązkowo znajdują się

') Callon, C onrs (l’exploitation (los mines t. 2, str. 
16.

barom etry, zmiany wysokości których nader 
skrupulatnie się zapisują. To też w Anglii 
nietylko stwierdzono faktami, że zmiany 
w ciśnieniu atmosfery wielki wpływ na ilość 
zdarzających się wybuchów w kopalniach 
węgla wywierają, ale nawet oznaczono p ro 
cent wybuchów, jakie się wskutek tej przy
czyny zdarzają.

Następująca tablica wskazuje ilość wybu
chów, jakie się wydarzyły w Anglii od 18fi8 
do 1872 r. z oznaczeniem, ile z nich nastą
piło wskutek zmiany w ciśnieniu atmosfery- 
cznem i ile wskutek podwyższenia się tem
peratury ’).

Lata
Ilość

wybu
chów

Ilość wybuchów, k tóre 
mogą być przypisanemi

■ sstg .■5; ftC o 
2 £'£ «

zmniejszeniu 
się ciśnienia 

atmosfery

podwyższe
niu się tem 

peratury
■» “ 3 S. 9'S* BS 3  g.S

1868 154 47 na 100 27 na 100 26 na 100

1869 200 48 „ - 17 „ . - 35 „ -

18T0 190 50 ., — 24 „ - 20 „ ■

1871 207 55 , — 19 „ - 26 „ -

1872 233 53 ,, — 17 „ — 125 „ -

Jak  widzimy, połowę wypadków jakie się 
w tym czasie wydarzyły, anglicy przypisują 
zmniejszeniu ciśnienia atmosferycznego, '/4 
podwyższeniu tem peratury i '/4 innym do
tąd niezupełnie wyjaśnionym przyczynom. 
Z drugiej znowu strony, komisyjaustanowiona 
we Francyi, w celu dokładnego zbadania 
kwestyi wybuchów i wynalezienia środków 
przeciwko nim, w sprawozdaniu s woj cm po
wiada 2), że nateraz niepodobna jeszcze sta
nowczo rozwiązać kwestyi, jak i wpływ wy
wiera zmniejszenie się ciśnienia atmosfery
cznego na wybuchy w kopalniach. P rzy- 
czem dodaje, że na zasadzie zebranych przez 
nią danych, wpływ ten wydaje się jej conąj- 
mniej wątpliwym.

Na wybuchy w kopalniach węgla także 
wielki wpływ wywiera i kurz, jaki się zaw

*) Demanet, Cours d’exploitation des mines de 
houille t. 1, str. 58.

2) Commission chargee de l’etnde des moyens pro- 
pres a prevenir les explosions du grisou. Paris 18S0 
str. 52.
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sze przy dobywaniu węglu w mniejszej lub 
większej ilości tworzy.

Niektóre pokłady węgla przy ich eksploa- 
tacyi wydzielają bardzo dużo nadzwyczaj dro
bnego pyłu, k tóry  się długo unosi w postaci 
gęstój mgły w powietrzu kopalni. K urz ten na
der źle wpływa na zdrowie robotników, wy
wołując specyjalne choroby płuc, a prócz tego 
w pewnych razach może być przyczyną wy
buchów, zaAvsze zaś następstwa wybuchów 
czyni daleko cięższemi. Pierwszymi, którzy 
zwrócili uwagę na udział pyłu węglowego 
w wybuchach, byli F araday i Lyell. Uczeni 
ci, prowadząc śledztwo po wybuchu, jak i miał 
miejsce w Haswell w 1844 r. zauważyli, że 
grubość w arstwy kurzu na ścianach ograni
czających chodniki i umocowaniaolidrewnia
nych, jak ie  w tych chodnikach były, wzra
stała do pewnych granic w m iarę zbliżenia 
się ich do miejsca, w którem  wybuch nastą
pił i że w niektórych miejscach warstwa ku
rzu dochodziła do '/2 cala, a w innych nawet 
do cala grubości. Gdy zaś zbadali ten kurz 
i porównali go z kurzem  otrzym anym  przez 
utarcie świeżego węgla, spostrzegli, że pierw 
szy z nich był prawie całkowicie pozbawio
nym materyj lotnych, jak ie  się zawsze w wę
glu kamiennym zawierają. Na zasadzie tych 
spostrzeżeń uczeni ci przyszli do wniosku, 
że przy wybuchu, przyczyny którego ba
dali, ogromna ilość pyłu  węglowego była 
podniesioną, że kurz ten był objęty płomie
niem palącego się gazu i że w tej wysokiej 
tem peraturze stracił zawierające się w nim 
części lotne, zwiększając tym sposobem ilość 
gazów wybuchających. Takież same fakty 
były zauważone wkrótce potem we Francyi, 
a wybuchy, jak ie  się w ydarzyły w kopal- j  

niach, w których wydzielanie się gazu nigdy 
zauważonem nie było, naprow adziły uczo- | 
nych badaczy na myśl, że sam pył węglowy, j  

zawieszony w pewnej ilości w powietrzu, 
może utworzyć mięszaninę wybuchającą. 
Przypuszczenie to w zupełności się spraw- 
dziło. F rancuski inżynier T henard  był 
świadkiem wybuchu jak i nastąpił w kadzi, 
w której tłuczono węgiel, gdy robotnik wszedł 
do niej ze świecą; inżynier Veillon zauwa
żył niewielkie elcsplozyje przy tłuczeniu wę
gla, nakoniec wybuchy powietrza przesyco
nego mąką, jak ie  miały miejsce, jeden 9 L ip 
ca  1872 r. w młynie Tradeston około Glasgo-

wa w Anglii i drugi daleko straszniejszy, j a 
ki się w ydarzył 2 M aja 1878 i\ w młynie 
W ashburn w Minneapolis, niedaleko wodo
spadu Mississipi, wskutek którego ten naj
większy młyn w świecie został zniszczony, 
ostatecznie potwierdziły to przypuszczenie. 
Dziś nie ulega już  wątpliwości, że takie ciała 
j ak węgiel, mąka i inne materyj e palne, w po
staci nadzwyczaj drobnego pyłu zawieszone 
w dostatecznej ilości w powietrzu, mogą mu 
nadawać własności wybuchające. Zachodzi 
tylko pytanie, czy wogóle kiedykolwiek 
w powietrzu kopalni znajduje się tyle kurzu, 
ile go potrzeba, aby bez żadnych innych 
przyczyn mógł spowodować wybuch. Zda
nia w tym względzie są podzielone, większość 
jednak  faktów zdaje się przemawiać za tem, 
że sam pył węglowy zawieszony w powie
trzu  kopalni, wybuchów spowodować nie mo
że. Zupełnie jednak  co innego się dzieje w te
dy, gdy powietrze kopalni jest zanieczyszczo
ne gazem błotnym. Doświadczenia p. Gal- 
loway '), k tóry się tą lcwestyjąspecyjalnie zaj
mował, urządzając sztuczne wybuchy mię- 
szaniny gazu błotnego i gazu oświetlającego 
z powietrzem w umyślnie do tego celu spo
rządzonej skrzyni, do której wdmuchiwał 
rozmaite ilości pyłu z węgla, dowiodły, że 
ta ilość gazu błotnego lub oświetlającego, 
która nie może spowodować wybuchu w czy- 
stem powietrzu, sprowadza go zawsze w po
wietrzu mającem kurz w zawieszeniu.

Widzieliśmy wyżej, że poAvietrze kopalni 
wtedy dopiero nabiera własności wybuchają
cych, gdy zawiera więcej niż 6%  gazu bło
tnego, otóż pan Galloway doświadczeniami 
swojemi stwierdził, że w powietrzu przepeł- 
nionem pyłem z węgla, najmniejsza ilość ga
zu błotnego, ta nawet, której dostrzedz tru 
dno, może ju ż  sprowadzić wybuch. U trzy
muje on że % 0 a nawet Vll2 część gazu bło
tnego może ju ż  w pewnych w arunkach wy
buch spowodować. W ypada więc stąd, że 
eksplozyje mogą się przytrafiać tam, gdzie 
się ich najmniej spodziewano. Oprócz tego 
pyl węglowy, podsycając płomień, następstwa 
wybuchu daleko sroższemi czyni. Tak np. 
po wybuchu w Campagnac we Francyi zau

’) Annales des mines t. I, 1-sza livraison z 1682 
r. „Du i ule des poussieres de houille Jarts les accidents de 

I mines
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ważono, że wszyscy górnicy, którzy ucier
pieli od eksplozyi, mieli popalone dolne czę
ści ciała, j ak również poopalane były w dol
nych częściach i ram y drewniane, które słu
żyły do umocowania chodników. Oczywi
ście, że zjawisko to tylko płomieniowi pow
stałemu z palącego się kurzu  przypisać mo
żna. Najbardziej jednak  zgubnym wpływ 
kurzu jes t wtedy, gdy dwa wybuchy jeden  
po drugim  następują,, pierwszy z nich bo
wiem podnosi całe tum any pyłu, a drugi go 
spala. Nareszcie pył węglowy, w tej ogrom
nie wysokiej tem peraturze, j  aka się w czasie 
wybuchu rozwija, wydziela z siebie bardzo 
wiele gazu oświetlającego, zwiększając przy- 
tem siłę wybuchu, a prócz tego paląc się 
przy niedostatecznym przystępie powietrza, 
co prawie zawsze przy wybuchach w kopal
niach ma miejsce, - przechodzi w tlenek wę
gla, gaz działający bardzo trująco na orga
nizm ludzki; ci więc z górników, którzy oca
leli przy wybuchu, giną wskutek otrucia. 
Przynajm niej w ten sposób objaśniają dzi
wne zjawisko, zauważone wielokrotnie po 
wybuchach w różnych kopalniach, a miano
wicie, że znajdowano trupy  górników obok 
palących się lampek, przy których praco
wali. Przyczem  na trupach nie było widać 
żadnych ran  ani uszkodzeń, któremiby nagła 
śmierć tych ludzi wytłumaczoną być mogła.

(D. c. n.)

n\\ i nr/my nur ERZAT
W  OGO LNOSCl.

K i l k a  u w a g  n a d  r o z m i e s z c z e n i e m

PTAKÓW EKW ADORSKICH I  PERUW IAŃSKICH, 

skreślił 

Jan Sztolcman.

(Ciąg dalszy).

4. Fitograficzne przyczyny. Każdemu wia
domo, ja k  wybitne zmiany w faunie danej 
okolicy sprowadza różnorodność charakteru 
roślinności. W  szczególnym wypadku Ame
ryki południowej, jak i nas obecnie zajmuje, 
zależność ta  fauny od flory wybitniejszą jest

może, niż w której ko lwiekbądź części świa
ta, co spowodowanem być musi nieby
wałym rozwojem obszarów leśnych,, niema- 
jących równych sobie na całej kuli ziem
skiej. D la znającego dobrze charakter ró
żnych okolic Ameryki południowej, dość 
jest zobaczyć jakiego ptaszka, aby mógł 
w większej liczbie wypadków zadecydować, 
czy pochodzi on z lasów gorących, czy z la
sów umiarkowanych, czy z alpejskiego re- 
gijonu pastwisk, lub stępowój okolicy Pam - 
pasów. Jałow a nawet pustynia posiada wła
ściwe sobie, choć nieliczne gatunki, na któ
rych kolor piasków lub skał ja k  w zwier
ciadle się odbił.

Ramy niniejszego szkicu nie pozwalają mi 
na szczegółowe dzielenie k ra ju  przezemnie 
badanego na odpowiednie typowe okolice, 
w których charakter roślinności, lub jej 
b rak  główne m ają znaczenie. Koniecznem 
jednak  jes t dla uzupełnienia ogólnego rysu 
zaznajomić się choćby z kapitalnym  podzia
łem na obszary (sub-regions). Całe teryto- 
ryjum  Ekw adoru podzielić można na trzy 
główne typy, odpowiadające do pewnego 
stopnia Wallaceowskiemu podziałowi na 
sub-regiony, a mianowicie: Lasy—odpowia
dające brazylijskiemu obszarowi, P una — 
chilijskiemu i Pomorze (Costa) — które na 
północ od 9° szer. połud. staje się podobnem 
do meksykańskiego obszaru, na południe zaś 
rzeczonego równoleżnika przybiera bardziej 
chilijski charakter, stanowiąc niejako przej
ście między dwoma pijzytoczonemi działami 
W allacea.

L a s y  są najbardziej rozwiniętym typem 
nietylko w P eru  i Ekwadorze, lecz wogóle 
na całym kontynencie południowej Am ery
ki, w nich też życie zwierzęce najbardziej 
się rozwinęło. Charakterystycznym  ich ry 
sem jest niezwykła wilgotność i niepospolita 
rozmaitość form roślinnych i zwierzęcych. 
Te ostatnie tak są osobliwie przystosowane 
do życia w lasach, że z bardzo nielicznemi 
wyjątkami nie spotyka ich się w innych 
dwu obszarach. Nic więc dziwnego, ż e ' 
spotykamy w nich nietylko gatunki lub ro
dzaje, lecz nawet liczne rodziny ptaków im 
tylko właściwych. Do takich rodzin należą 
mianowicie: Coerebidae (ż nielicznemi wy
jątkam i), Tanagridae(z nielicznemi w yjątka
mi), P ipridae (zupełnie), Dendrocolaptidae,
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które posiadają wprawdzie grupę właściwą 
Punowemu obszarowi, przystosowaną doży
cia na ziemi, oraz licznych przedstawicieli 
rodzaju Synallaxis w P un ie  i w Pomorskim 
pasie, całą jednak  masą najcharaktery
styczniej szych form w ystępują w lasach. 
Dalej rodz. Form icariidae z bardzo nielicz- 
nemi w yjątkam i właściwą je s t lasom. Ro
dziny Momotidae, Trogonidae, Galbulidae, 
Bucconidae, Rhamphastidae i Capitonidae 
są czysto leśne. Papugi (Psittacidae) oprócz 
kilku gatunków właściwych obszarowi przy- j  

morskiemu są rodziną leśną. Nadto liczne i 

gatunki, a naw et rodzaje należące do rodzin 
właściwych także i innym regionom posiada
ją  tu  swych przedstawicieli.

O b s z a r  P  u n o w y, choć także bardzo cha
rakterystyczny, ani obfitością osobników, ani 
bogactwem i rozmaitością form nie może się 
równać z poprzednim. Z rodzin, charakte- 
rystycznemi są dlań: europejska rodzina An- 
thidae (świergotki), k tóre zacząwszy od 12° 
szer. połud. występują i na pomorzu peru- 
wijańskiem; rodzina Fringillidae (wróblowa
tę) ma tu także licznych przedstawicieli, głó
wnie zaś z rodzaju  Sycalis,Phrygilus, Cata- 
menia; rodzaj zaś Diuca jes t dlań charakte
rystycznym. Z rodziny Dendrocolaptidae 
właściwe tem u obszarowi są rodzaje Geosit- 
ta, U pucerthia, Cillurus, L eptestanura oraz 
niektóre gatunki rodzaju Synallaxis. Z ob
szernej i szeroko rozmieszczonej rodziny 
Tyrannidae rodzaj e A griornis, Muscisaxico- 
la  i Centriles są właściwe temu obszarowi. 
Spomiędzy kolibrów rodzaje Oreotrochilus 
i Oxypogon tu  się tylko spotykają, ja k  ró
wnież niektóre gatunki rodzaju Rhampho- 
micron. Dzięcioł ziemny (Cołaptes) bardzo 
jest charakterystycznym  dla P uny. Z dra
pieżników Ibycter m egalopterus tu  się tylko 
spotyka, ja k  również spomiędzy wodnych 
liczne kaczki, a szczególniej Erysm alura 
ferruginea. Dodam jeszcze, że M etriopelia 
m elanoptera (z gołębi) Fulicagigantea (z wo
dników —  Rallidae), Oreophilus ruficollis 
(z siewek— Charadriidae), rodzaje Gallinago 
i Phegornis (z bekasów), Theristicus mela- 
nops i Falcinellus ridgw ayi (z ibisów), L a- 
rus serranus (z mew) oraz rodzaj Nothoproc- 
ta  (z amerykańskiej rodziny Tinamida) są 
bardzo charakterystyczne dla Puny. W re
szcie cała rodzina Thinocoridae, którą pan

Taczanowski słusznie uważa za przedstawi
cieli Pteroclesów (kangów) na południowo
amerykańskim lądzie — jest wyłącznie w ła
ściwy temu obszarowi.

Górne piętra Punowego obszaru odzna
czają się brakiem  zupełnym drzewiastej ro
ślinności: rośnie tam tylko dość wysoka tra 
wa kordylijerska (Stipa ichu), pewien gatu
nek wrzosu (Hypericum laricifolium), lub pe
wien krzew ekwadorski, zwany „chuquira- 
gua” (Chuquiragua insignis). Bardziej w dół, 
poniżej 12 000' występują ju ż  niewysokie 
krzaki, szczególniej wzdłuż parowów, które- 
mi płyną niewielkie górskie strumyki.

W  reszcie o b s z a r  p o m o r s k i  (Costa) od
znacza się gorącym klimatem, suchością powie
trza i mniejszą lub większą jałowością grun
tu, który w wielu miejscach zupełnie pusty
niowy charakter przybiera. A kac yj o we ro
śliny i kaktusy stanowią charakterstyczny 
rys botaniczny tego obszaru. Pod  względem 
samoistności form zwierzęcych stoi on naj
niżej spomiędzy trzech; aby go scharaktery
zować uciekać się musimy do rodzai lub ga- 
tuiikóvy, gdyż ani jednej rodziny właściwej 
jem u tylko tu nie spotykamy. Najbardziej 
jednak  charakterystyczną rodziną, pomimo 
kosmopolitycznego znaczenia są tu  W róblo- 
wate (Fringillidae), mające stosunkowo li
cznych przedstawicieli zarówno w gatunkach, 
ja k  i osobnikach danego gatunku. Z rodza
jów  tej rodziny najbardziej wybitne, bo w ła
ściwe temu regijonowi są Gnathospiza (tu 
jedynie spotykana), Haemophila, znana tak 
że z Meksyku, gdzie 6 gatunków przebywa, 
gdy siódmy właśnie odkryty został przez 
Jelskiego, a następnie zdobyty przeze mnie 
na pomorzu peruwij ańskiem i Camarhynchus, 
a raczej Piezorhina właściwa temu obszaro
wi. Niechcąc bawić się w zbyt długie wy
ciągi, przytoczę tylko najbardziej charakte
rystyczne ptaki innych grup: Campylorhyn- 
chus balteatus (z rodziny Troglodytidae), 
Polioptila albilora (rodzaj z rodziny M niotil- 

| tidae bardzo charakterystycznej dla meksy
kańskiego Wallaceowskiego pod-regionu); 
Icterus grace-annae i Lam propsac W arsze- 
wiczii (z rodziny Icteridae), M uscigralla bre- 
vicauda, Eupsilostoma Sclateri, Pyrocepha- 
lus rubineus i Tyrannus niveigularis (z ro
dziny muchołówek—Tyrannidae), M yrmica 
m icrura (z kolibrów), Chloronerpes callono-
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tus (z dzięciołów) i Psittacula coelestis 
(z papug).

Poznawszy tym sposobem choć w głównych 
zarysach ogromne różnice w avifannach 
tych trzech obszarów, łatwo nam jest zrozu
mieć izolacyjną, ważność każdego z nich 
względem innych. Tak więc plamy lasu 
występujące w licznych miejscowościach, 
a oddzielone jedno od drugich jałowem i pa
sami pomorskiego charakteru, są prawie tak 
dobrze od siebie izolowane, ja k  wyspy po
dzielone ramionami morza. W  podobnej po- 
zycyi znajdują się względem siebie wysoko 
wzniesione obszary punowe, okolone ze 
wszech stron lasami, lub pomorskie doliny, 
między któremi ciągną się znaczne przestrze
nie piaszczystych lub skalistych pustyń.

Niezbędną więc dla nas rzeczą jes t zazna
jomić się nieco z roskładem ogólnym trzech 
wzmiankowanych obszarów na terytoryjum  
Ekwadoru i Peru.

Lasy ciągną się na wschodnim stoku poje- 
dyńczego pasma K ordylij eró w ekwadorskich, 
oraz na wschodnim stoku amazońskiego łań
cucha w P eru  jednociągłą. masą, zacząwszy 
od górnej granicy (na wys. 1100') aż po ró
wniny amazońskie i dalej przez nie do A tlan
tyku. Jedyną przerwę znajdziemy w tem 
miejscu, gdzie rzeka M arauon przebija się 
przez pasmo amazońskie, w miejscowości 
zwanej Pongo M anserriche, która posiada 
pomorski charakter roślinności. Na zacho
dnim stoku Ekwadorskich Andów lasy ró
wnież pokrywają cały skłon od granicy la
sów (10 000'), gdy jednak  w Kolumbii i pół
nocnym Ekwadorze aż po Bahia (0° szero
kości) dosięgają aż samego brzegu morskie
go, bardziej na południe od równika kończą 
się u podnóża Andów, cały zaś pas równin 
przymorskich zawartych między Oceanem 
i podnóżem K ordylijerów  pokryw ają gęste 
zarośla, których ani lasem ani zaroślami na
zwać nie można, użyję więc dla nich term i
nu „niby-lasy.” Przecinając np. pas przy
morski w szerokości Guayacjuilu (2° szer. 
połud.),znajdziemy naprzód u brzegu morza 
rhyzophory (los manglares krajowców), po
suwając się na wschód ku podnóżu Andów, 
natrafimy koło Guayacjuilu na gęste zarośla 
z niewysokiemi drzewami, schnące w porze 
suchej. Jeszcze bardziej ku wschodowi ro
ślinność będzie bogatsza, z dużą domieszką

drzew właściwych lasom wilgotnym, schną
cych tylko w części i tak stopniowo dojdzie
my do wilgotnych lasów u podnóża Andów, 
w których jednak podszycie wysycha w po
rze suchej, a nawet wiele drzew liścic traci. 
Prawdziwe zaś dopiero lasy wilgotne znaj
dziemy tu na wysokości 4 000' n .p. m., takie 
mianowicie, które charakteru swe<ro nie 
zmieniają przez rok cały, gdyż niema tu pra
wie pory suchej, a deszcze rok cały padają, 
z tą jedynie różnicą pór roku, że od Maja do 
G rudnia pada ich nieco mniej, a od Grudnia 
do Kwietnia nieco więcej. Zwracam szcze
gólną uwagę na to stopniowane przejście od 
lasów wilgotnych sensu strictori, doniby-la- 
sów okolic Guayaąuilu, służyć ono bowiem 
może za ważny argument dla dowiedzenia 
stosunkowo niedawnego pojawienia się lasów 
na zachodnim skłonie.

Znamy już  rozkład lasów na obu skłonach 
Andów Ekwadorskich po węzeł Asuay, oraz 
wiemy, że wschodni stok pasma Amazońskie
go jest pokryty niemi na całej rozciągłości 
od górnej granicy lasu aż po równiny May- 
nas, a po nich wciąż do ujścia Amazony.

I Pozostaje nam więc rozpatrzyć, ja k  są rozło
żone lasy na zachodnim stoku Amazońskie
go pasma (stok C), oraz na obu skłonach 
przymorskiego łańcucha (stoki A  i B). Lasy 
na wszystkich tych trzech skłonach przed
stawiają tę charakterystyczną osobliwość, że 
się nie spuszczają poniżej 5000', czyli, że 
brak tu  gorących części lasu. Ten więc na 
trzech skłonach rozłożony jes t mniejszemi 
lub większemi plamami, oddzielonemi od 
siebie jałowemi pasami pomorskiego chara
kteru, po dolinach rzek i strumieni ucho
dzących do Pacyfiku, lub do górnego M ara- 
ńonu, albo też punowemi przestworami. Za
sługuje na uwagę, że plamy lasu rozwinięte 
są najsłabiej na skłonie zachodnim przy
morskiego łańcucha; są już  większe na za
chodnim skłonie tegoż łańcucha, a jeszcze 
większe na zachodnim amazońskiego pasma.

Z powyższego szkicu widzimy, że lasy 
Ekwadoru i P eru  coraz to słabiej rozwinię
te są w miarę, ja k  się posuwamy z północy 
na południe; a jednocześnie coraz to mniej
szą posiadają rozciągłość przy posuwaniu ze 
wschodu na zachód.

F ak t ten zdaje się dowodzi, że lasy pro
pagowały s ię  jednocześnie w tych dwu wła
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śnie kierunkach, to je s t od Panam y na połu
dnie i od wschodu na zachód. D la nas jes t 
to kwestyją pierwszorzędnej ważności, słu
żyć nam bowiem może za kryteryjum  przy ba
daniu rozprzestrzeniania się gatunków le
śnych na powierzchni badanej krainy, do 
oznaczenia ich względnego wieku, a tym 
sposobem do przybliżonego określenia pro
toplastów niektórych gatunków. Oczywi
stą, bowiem jest rzeczą, że skoro lasy bar
dziej ku południowi położone, są młodsze 
od lasów północnych, a lasy zachodnie, 
młodsze od wschodnich, to i gienezy gatun
ków południowych lub zachodnich szukać 
należy na północy i na wschodzie.

Jednocześnie przypuszczać możemy na 
podstawie bardzo znaczących faktów, że la
sy propagowały się w K ordylijerach z góry 
w dół, o czcm ju ż  kiedyś pisałem '). Najsil
niejsze poparcie tego znajdujem y w przej
ściowym charakterze lasów zachodnich pod
nóża K ordylij erów ekwadorskich, na które 
ju ż  przedtem  zwróciłem był uwagę. W idzie
liśmy, że na zachodnim skłonie pasma ekwa
dorskiego lasy zalegające górne p iętra  po
siadają cechy prawdziwych lasów wilgo
tnych, a w m iarę ja k  się spuszczamy chara
kter ten powoli się zmienia, trafiamy na la
sy o podszyciu i niektórych drzewach schną- 
cych w porze suchej, aż póki całym szere
giem stopniowanych przejść nie dojdziemy 
do niby-lasów pomorskiego pasa.

Istnieje jeszcze jed n a  okoliczność na po
parcie późniejszego, pojawienia się lasów na 
zachodzie, aniżeli na wschodzie. Cechą 
wszystkich młodych lasów południowej Ame
ryki (a niewątpliwie i wszystkich krajów  
podzwrotnikowych) je s t roślinność wielko- 
listna i m ięklto-drzewna, k tóra je s t zawsze 
bardzo szybko rosnącą. W ytnijm y las, a w 5 
lub 6 miesięcy ju ż  będziemy mieli drzewka 
wysokości kilkunastu stóp, lecz stosunkowo 
g ruby ich pień, (któryby raczej łodygą na
zwać było można), je s t tak  miękki, że go 
kilkoma uderzeniami dużego noża przetnie
my. Jednym  z najpospolitszych poprzedni
ków mającego się pojawić lasu jes t Cecropia 
lub „pało de bałsa“ (Ochronią piscatoria)—

*) P atrz  „W spomnienia z podróży po Peru“ przez 
J. Sztolemfina. Wszechświat, tom II, str. 178.

oba te drzewa szybko rosnące lecz o pniu 
bardzo miękkim. Niewątpliwą więc jes t rze
czą, że drzewa o miękkiem i bardzo łamli- 
wem, niezbitem drewnie są cechą młodego 
lasu. Taki właśnie charakter noszą lasy 
gęstszych części zachodniego podnóża A n
dów ekwadorskich do wysokości blizko 6 000' 
n. p. m. Gdyśmy bawili w Cayandeled z ko
legą moim Siemiradzkim, podczas ciągłych 
deszczów mchy i tillandsyje, pokrywające 
obficie pnie i konary drzew tak się wodą 
deszczową nasycały, zwiększając swój cię
żar, że ciągle słychać było łoskot walących 
się drzew, lub trzask łamiących się gałęzi. 
Strach brał chodzić po lesie, gdyż nie obe
szło się niemal na żadnej ekskursyi, aby 
gdzieś w pobliżu, często tuż obok nas nie 
zwaliło się jak ie  drzewo, lub nie spadła z ło
skotem potężna odłamana gałąź. Pomimo, 
że na wschodnim stoku pasorzyty, okrywa
jące drzewa, są również obfite i że deszcze 
równie są częste a może i częstsze, nic podo
bnego nie ma tam miejsca.

W szystkie przytoczone uwagi zdają się 
nas prostą drogą prowadzić do przyjęcia za 
rzecz niewątpliwą młodszego wieku lasów 
zachodnich, aniżeli wschodnich, co dla nas 
może służyć za jeden z kluczów do oznacze
nia kierunku w rozprzestrzenianiu się ga
tunków leśnych; klucza tem ważniejszego, 
że przypadkowe m igracyje ptaków, spowo
dowane prawie zawsze silnemi uraganami, 
są tu  prawie niemożliwe, raz dlatego, że 
ptaki leśne najmniej podlegać mogą bierne
mu uniesieniu przez w iatr silny, a powtóre, 
że uragany są prawie nieznane na zachodnim 
skłonie Kordylij erów peruwijańskicli i ekwa
dorskich, a jeżeli gdzie się trafiają, posiada
ją  zawsze charakter lokalny, niemogąc za
jąć  większych przestrzeni, dzięki neutralizu
jącem u działaniu górskich łańcuchów.

D la uzupełnienia litograficznego szkicu 
krainy badanej przeze mnie, pozostaje nam 
jeszcze zapoznać się pokrótce z rozkładem 
obszaru pomorskiego. Jałow y pas pomor
ski ciągnie się wzdłuż pobrzeża peruwijań- 
skiego pomiędzy Oceanem i podnóżem K or
dylij erów, sięgając tutaj wysokości blisko 
5 000' n. p. m. Na północy kończy się dość 
gwałtownie pod 3° szer. półn., gdzie w doli
nie rzeki Zarum illa występuje typ okolic 
dość podobny do guayaąuiłskich niby-la-
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sów '). Nadto okolice pomorskiego chara
kteru występują (jak  to wyżej wspomnieli
śmy) w dolinie górnego M arahonu od 9° 
szer. półn. do 5° szer. połud. czyli po Pon- 
go M anserriche, gdzie M arańon wydostaje 
się na równiny Maynas. Jest to więc długi 
na 5° geograficznych a wąski pas zawarty 
w granicach 1500' i 5 000' nad poz. morza. 
W dziera się on nadto tam wszędzie, gdzie 
głębsza dolina jakiego z dopływów Marańo- 
nu na to pozwala, czyli wtedy gdy liczy 
mniej niż 5 000'; miejscami zaś, dzięki topo
graficznemu rozkładowi, okolice położone 
na 6 000' n. p. m. posiadają jeszcze w dość 
wybitnym stopniu charak ter pomorski.

Obszar puno wy ciągnie się mniej lub wię
cej szerokim pasem wzdłuż obu łańcuchów 
peruwijańskich Andów a następnie grzbie
tem pojedyńczego pasma ekwadorskiego, 
zajmując najwyższe piętra gór w granicach 
10 000' i 15 000' n. p. m. (ostatnia wysokość 
jest przybliżoną granicą wiecznych śniegów, 
która się waha na 1000 a nieraz i więcej stóp, 
stosownie do położenia gór). Cały obszar 
puno wy je s t przerywanym  w niektórych 
miejscach, tam mianowicie, gdzie grzbiet 
Kordylijerów  opuszcza się poniżej 10000', 
tworząc tak  zwane przesmyki, ja k  np. prze
smyk E l Tio wspomniany powyżej, jako 
znajdujący się na amazońskiem paśmie 
w szerokości 6° połud., oraz przesmyk Huam- 
bos na przymorskiem paśmie, znajdujący się 
pod tąż samą szerokością gieograficzną, a li
czący 8 100'wzniesienia nad oceanem. Zwró
cę też uwagę, że niekiedy wskutek jakichś 
miejscowych klimatycznych, czy może grun
towych warunków, okolica przybiera cha
rakter puno wy ju ż  na wysokości 8 000', ja k  
to ma np. miejsce w prow incyi Jaen, w miej
scowości Tambillo, eksplorowanej przez Jel- 
skiego i przeze mnie. Eozmaite więc grani
ce orograficzne podawane przeze mnie czy 
to dla oznaczenia górnej lub dolnej linii 
krańcowej lasu, czy to dla oznaczenia dol
nej granicy regijonu punowego lub obszaru 
śnieżnego, brane być zawsze winny, jako 
przybliżone, gdyż w samej rzeczy wahać się 
mogą nieraz pomiędzy wysokościami, któ-

*) Patrz „Wspomnienia z podróży po Peru.“ — 
W szechświat, t. I, Btr. 346.

rych różnica 1000' a nawet 2000' wynieść 
może.

Nie mogę zakończyć, niewspomniawszy 
o dwu bardzo ciekawych szczegółach roz
mieszczenia ptaków kordylijerskich, a mia
nowicie o gatunkach, któreby nazwać można 
wrogiemi (?) (especes incompatibles), oraz
0 podwójnych kołach rozmieszczenia niektó
rych gatunków. W  pierwszym wypadku 
wyraz francuski doskonale mówi o co rzecz 
chodzi, gdy odpowiedniego term inu polskie
go znaleść na to nie mogłem. Istnieją ga
tunki bardzo bliskie i bliskie zamieszkujące 
okolice, a jednak, gdzie się spotyka jeden 
z nich, drugiego napewno niema. Bardzo 
wydatnym tego przykładem są dwa gatunki 
wróbli z rodzaju Spermophila (S. luctuosa
1 S. gutturalis). Porównywaj ąc rozmieszcze
nie obu przyszedłem do wniosku, że pierw
sza z nich jest formą bardziej północną i że 
się propagowała z północy na południe, gdy 
przeciwnie druga—spotykana także w połu
dniowej Brazylii i Boliwii, rozszerzyła się 
prawdopodobnie z południa na północ. Roz
mieszczenie ich je s t takie: S. luctuosa zajmu
je  wschodni (amazoński) stok K ordylijerów  
od Kolumbii aż po 12° szer. poł. a może nie
co bardziej na południe; na ca le j tej prze
strzeni brak S. gutturalis, k tóra za to rozcią
ga się od południowej Brazylii po wscho
dnim stoku K ordylijerów  boliwijskich a na
stępnie peruwijańskich po 12° szer. p., gdzie 
oba gatunki się spotykają; zdaje się jednak, 
że zajmują różne okolice, gdyż Jelski przy
słał S. luctuosa z Monterico i Iligos, a Sp. 
gutturalis z Chilpes i Amable M aria. Na-

| stępnie Sp. gutturalis rospościera się na obu
| skłonach doliny Maranonu w granicach 6 000' 

do 8000, gdy brak tu zupełny Sp. luctuosa. 
W racając wreszcie do K ordylijerów  ekwa
dorskich, gdzieśmy widzieli tę ostatnią na 
całej długości wschodniego stoku, na zacho
dnim znajdziemy ją  w granicach 6 0 0 0 'do 
8000', gdy przeciwnie Sp. gutturalis a raczej 
je j rasa lokalna, nazwana przez pp. Tacza
nowskiego i Berlepscha Sp.olivacea zajmuje 
podnóża Kordylij erów w granicach 800'i 4000' 
n. p. m. B rak więc Sp. luctuosa w kotlinie gór
nego M aranonu objaśnić sobie tylko możemy 
niezdolnością tego gatunku do przebycia wę
złów Cerro de Pasco i Asuay, które posia
dają znaczne wzniesienie (około 14000' —
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15000'), gtlyż gatunek ten nic sięga powyżej 
8 000'; węzły takowe mogła prawdopodobnie 
przebyć Sp. gutturalis jak o  forma bardziej 
południowa. Znajdowanie się zaś obu ga
tunków w miejscowościach tak bliskich ja k  
Amable M aria i Paltaypam pa z jednej stro
ny, a A lausi i Cayandeled — z drugiej stro
ny, przy zupełnem wykluczeniu jednego ga
tunku przez drugi, wskazuje nam, że oba 
gatunki się nie znoszą, choć przyczyny tego 
nie wiemy.

D rugi przykład ju ż  nie gatunków lecz ro
dzajów wrogich przedstawiają, dwa wróble: 
Zonotrichia pileata i H aem ophila Stolzmani. 
P ierw sza z nich rozpowszechniona je s t na 
ogromnej przestrzeni lądu amerykańskiego 
zacząwszy od Am eryki środkowej aż po Zie
mię ognistą, oraz od poziomu morza aż po 
wysokość 10 000' nad poz. morza. W idzim y 
więc, że przystosowaną być musi do najro
zmaitszych klimatów. A  jed n ak  istnieje pas 
ziemi na pomorzu peruwijańskiem  w pewnej 
odległości od brzegu morskiego, gdzie brakO O o 7 O
zupełnie tego gatunku, pomimo, że się znaj
duje po jednej i po drugiej stronie tego pa
sa, który natomiast zamieszkany je s t przez 
drugiego z wymienionych ptaszków, a mia
nowicie Haem ophila Stolzmani.

D rugi szczególny wypadek w rozmieszcze
niu ptaków K ordylijerskich są podwój
ne koła rozmieszczenia gieograficznego. Czę
sto zdarza się spotkać, że pewien gatu 
nek zamieszkuje dwa obszary, przedzie
lone mniej lub więcej obszerną przestrzenią, 
na której gatunku tego nie spotykamy. Nic 
w tem dziwnego, jeżeli ten neutralny obszar 
posiada różny charakter litograficzny, tak, 
że w nim nie może zamieszkiwać jak iś  gatu
nek bliski, wypadek bowiem sprowadza się 
wtedy do dwu wysp przedzielonych odnogą 
morską, a przecież często się zdarza spotkać 
jeden  i ten sam gatunek na dwu a nawet 
i więcej wyspach znacznie od siebie oddalo
nych. Znam jednak  kilka takich wypadków, 
że dwa obszary bardzo odległe, zamieszkane 
są przez ten sam gatunek, obszar zaś pośre
dni noszący podobny zupełnie charakter li
tograficzny zamieszkuje inny gatunek bar
dzo bliski. Rzecz dziwna, że wypadki te 
m ają zawsze miejsce po obu stronach równi
ka, tak, że obszar przy równikowy je s t wła-

śnie pośrednim. Jako przykład służyć mo- 
I że Pliaetornis Emiliae, zamieszkujący pół

nocne P eru  i Kolum biją, gdy w pośrednim 
i  Ekwadorskim  pasie napotyka się gatunek 

bardzo bliski Ph . yarouqui, oraz Phaetornis 
i griseogularis, również zamieszkujący Ko

lum biją i północne P eru , gdy w pośrednim 
obszarze przebywa bardzo bliska forma — 
Ph. striigularis. Zdaje się więc rzeczą pe
wną, że jeden i ten sam gatunek, rozprzestrze
niając się czy to z północy na południe, czy 

j  to w kierunku wprost przeciwnym, ulega ma
łym zmianom, av m iarę ja k  się do równika 
zbliża; lecz przebywszy go napotyka waru ii- 
iii analogiczne tym jak ie  miał po przeciwnej 
stronie równika i forma wraca do pierwotne
go typu, gdy osobniki pośrednie miejsce zaj
mujące będą stanowić bliski gatunek lub ra
sę lokalną. Pouczającym przykładem  tego 
będą trzy gatunki rodz. Pyrocephalus, za
mieszkujące pobrzeża oceanu Spokojnego: 
w szer. 12° połud., kolo Lim y spotyka się P . 
coronatus; pod równikiem •— P . rubineus, 
którego samiec tem się różni tylko, że jest 
znacznie mniejszy od samca Limeńskiego 
gatunku; wreszcie na półkuli północnej 
w M eksyku natrafimy na inny gat.-—P . me- 
xicanus, którego samiec zupełnie jes t podo
bny do P . coronatus—równając mu się tak
że i wielkością, a tylko samice są różne. P o 
nieważ rodzaj Pyrocephalus je s t czysto po
łudniowo-amerykańskim, przypuszczać nale
ży, że P. coronatus jest formą najstarszą, 
która rozprzestrzeniając się na północ, ule
gła powszechnemu praw u zmniejszania się 
form w miarę zbliżania się do równika, wy
radzając się w P . rubineus, a następnie prze
bywszy równik i gwoli tegoż samego prawa 
w miarę oddalania się od równika przybra
ła znów formy większe, czyli wróciła do 
pierwotnego typu.

Jeżeli tak jes t i jeżeli wykrycie innych 
podobnych przypadków przyjdzie nam na 
pomoc, wówczas upadnie apriorystyczne 
darwinowskie prawo, że gatunek raz się tyl
ko mógł narodzić. Zdarzyć się bowiem mo
że, iż gatunek w swem powolnem rozprze
strzenianiu się, wyradza się w inny dzięki 
odmiennym nieco warunkom, lecz następnie 
spotkać może w arunki bardzo bliskie z temi, 
jak ie  w swej pierwotnej ojczyźnie posiada 
i ju ż  ten drugi gatunek rozprzestrzeniając

Nr 14.WSZECHŚWIAT.
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sii} (lalćj, znów wyrodzi się, daj^cporaź dru
ta początek temuż samemu co i pierwotny 
ratunkowi.

SPRAWOZDANIE.

Sprawozdanie Komisy! fizyjograjicznej, obejmujące pogląd 
na czynności dokonane w ciąju roku 1883 oraz materyjały do 
fizyjojrafi! kraju. Kraków 1884. Tom 18.

Pogląd na czynności Kom. flzyjografleznej w ciągu 
r. 1883 dotyczy tych samych szczegółów, o k tó
rych mowa w sprawozdaniu z roku poprzedzającego, 
przeto pod tym względem odsyłam czytelnika do ni
niejszego czasopisma z roku zeszłego, str. 315.

M a t e r y j a ł y  z e b r a n e  p r z e z  S e k c y j ą ,  m e t e 
o r o l o g i c z n ą .

Materyjały eo rok tych .samych dotyczą spostrze
żeń, dlatego więc, odsyłając czytelnika do niniejsze
go czasopisma z roku zeszłego str. 315, poprzestaję 
obecnie ' na wykazaniu różnic zachodzących pomię
dzy m ateryjałam i zebranem i w roku zeszłym i za
przeszłym.

W r. 1883 nadesłano spostrzeżenia z 41 stacyj, 
z tych 35 stacyj nadesłało spostrzeżenia za cały 
rok.

Ciśnienie powietrza podano dla 19 miejscowości.
Straty od pioruna były w Galicyi r. 1883 znacznie 

większe aniżeli roku poprzedzającego, a mianowicie: 
ludzi z a b ity c h .............................................................47

„ r a n n y c h ............................................................. 17
sztuk bydła zabitych...................................................55
spalonych budynków gospodarskich i  domów 271.

Spostrzeżenia fitofenologiczne podano dla 13 miej
scowości w Galicyi położonych, a mianowicie: dla 
Radziechów, Krzeszowic, Czernichowa, Podgórza, 
Biecza, Starej wsi, Drohobycza. Lwowa, Ożydowa, 
Złoczowa, Tarnopola, Łubianek i Peczeniżyna.

M a te r y ja ły  z e b r a n e  p r z e z  S e k c y j e :  b o t a 
ni czną ,  z o o lo g ic z n ą  i o ro g ra f ic z n o - g ie o lo g i-  
czną .

Ul a n  o w s k i  A d a m .  Z fauny koleopterologicznej 
Inflant polskich. Sprawozdanie z wycieczek entomo
logicznych do Inflant polskich w latach 1881 i 1882. 
Str. (1)—(00). Autor opisuje topografiją powiatu Lu- 
cyńskiego, Rzeczyckiego i Dynaburskiego, w których 
odbywał wycieczki, podaje sposoby łowienia ow a
dów i wreszcie ogłasza spis 1003 gatunków chrząsz- 
czy, pomiędzy niem i jeden nowy: Acilius Kotulae.

K o l b e n h e y e r  K a r o l .  Pom iary wysokości w i a 
trach, wykonane w r. 1881 i 1882. Str. (61) — (88). 
Autor, który od wielu la t bada wzniesienie nad po
ziom morza rozm aitych miejscowości T atr, podaje 
obecnie w części nowe, w części poprawione pomia
ry ol miejsc, w tych mianowicie górach położonych.

• j u s t a wi c z  B r o n i s ł a w .  Kilka uwag nad tłum a
czeniami rozpraw hipsometrycznych prof. Kolbenhey- 
eia. Str. (89; — (92). A utor prostuje błędy w tłum a

czeniu na język polski nazw rozmaitych miejscowo
ści Tatr, przytaczanych poniemiecku w oryginal
nych pracach p. Kolbenheyera.

B ą k o w s k i  J ó z e f .  Mięczaki z gór Drohobyckich, 
z okolic Żórawna i Mikolajewa. Str. (93)—(98). Do
kładne sprawozdanie znajduje się w piśmie niniej- 
szem z roku zeszłego, str. 188.

R a c i b o r s k i  M a r y j a n .  Zmiany zaszłe we florze 
okolic Krakowa w ciągu ostatnich lat dwudziestu pię
ciu pod względem roślin dziko rosnących. Str. (99)— 
(126). Autor przedstawiwszy historyją badań flory 
okolic Krakowa od Syreńskiego (1613) aż do czasów 
obecnych, wymienia rośliny, które w ciągu ostatnich 
lat 25 zaginęły i te, które w tym samym czasie florę 
okolic Krakowa powiększyły. Pierwszych jest 10 
gatunków, drugich 76 gatunków. Ostatecznie, w obe
cnym czasie flora krakowska liczy 1 246 gatunków 
roślin naczyniowych. Ostatecznie autor poszczc- 
góle zastanawia się nad rozmieszczeniem w okolicach 
Krakowa 331 gat. roślin jawnokwiatowych i 21 gat. 
roślin skrytokwiatowych naczyniowych.

G u t w i ń s k i  R o m a n .  M ateryjały do flory wodoro
stów Galicyi. Str. (127)—(138). Autor zbierał wodo
rosty w Zbarażu, w Cetuli, w Jaśle, Dębicy i Krako
wie. Spis obejmuje 147 gatunków. Dla każdego ga
tunku podano jego miejsce pobytu i zamieszkania.

K o t u l a  B. 0  pionowem rozsiedleniu ślimaków ta 
trzańskich. S tr. (139)—(203). Autor podaje spis mię
czaków zebranych w Tatrach przez niego samego, 
oraz przez pp. Kulczyńskiego i Bieniasza, razem 90 
gatunków: 89 brzuchonogich i 1 listkoskrzelny (małż.) 
Autor podaje miejsce znajdowania się każdego 
gatunku i wyniesienie tego miejsca nad poziom 
morza. W obszernej tabeli podaje on rozmieszcze
nie 153 gatunków i 34 odmian zamieszkujących T a 
try  i sąsiednie równiny. W tabeli starannie zesta
wiono rozmieszczenie każdego gatunku według roz
maitych krain wysokości. U mięczaków liczba ga- 

j  tunków daleko prędzej maleje w m iarę wznoszenia 
się nad poziom morza, aniżeli u innych zwierząt. Na 
północnych stokach T a tr istnieją dwie wyraźne linije 
graniczne: koło 250 m etrów nad poziom morza i po
między 1 500 a 1600 m etram i n. p. m. w górnej gra
nicy lasów. Rozmieszczenie mięczaków pozwala od
różnić w Tatrach 3 krainy: 1) krainę dolin czyli 

I wodnych mięczaków, 2) górską krainę rodzajów Clau-
silia i Helix i 3) krainę halną odznaczającą się ga
tunkam i Helix cinguella i Pupa arctica. Dalej a u 
tor wymienia gatunki górskie, gatunki równinowe 
podchodzące do Tatr, gatunki mające środek roz
mieszczenia w Tatrach, niedoehodzące ani do Alp 
ani do Siedmiogrodu, gatunki wspólne Tatrom  i sied
miogrodzkim górom, oraz gatunki wspólne Tatrom 
i Skandynawii. Następnie autor rozbiera sposoby 
rozpraszania się mięczaków, zwłaszcza podczas epoki 
lodowej i  rozwija własne pod tym  względem poglą
dy. Dalej bada autor wpływ gruntu na rozwój fau- 

' ny mięczaków, przyczem przychodzi do wniosku, że
i  na wapieniu żyją najliczniejsi przedstawiciele poje-

dyńczych gatunków. Piaskowce również posiadają 
j bogatą faunę, lecz gatunki mniej posiadają przedsta-
I wicieli. Granit i syjenit daleko są uboższe. W resz
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cie autor mówi o niedobarwieniu skorupy i zbocze
niach je j budowy u mięczaków tatrzańskich. Autor 
przytacza także spis 23 gatunków ślimaków znalezio
nych w Krynicy.

Ł o m n i c k i  A. M. Dodatek do wykazu pluskw ró- 
żnoskrzydłych (H em iptera heteroptera) galicyjskich. 
Str. (201) — (206). A utor uzupełnia spis, który po
przednio, 1881 r., ogłosił. W owym spisie znajdowało 
się 350 gatunków, że zaś okazała się potrzeba wy
kreślenia 2 gatunków, a obecnie autor dodaje ich 34, 
przeto obecnie w mowie będących owadów znamy 
w Galicyi 382 gatunki.

R a c i b o r s k i  M a r y j a n .  Śluzówce (Myxomycetes) 
Krakowa i jego okolic. Str. (207)—(215). A utor zebrał 
83 gatunki Śluzowców, t. j. prawie trzecią część do
tychczas znanych. P rzy  każdym gatunku podaje on 
miejsca i czas znalezienia.

T e i s s e y r e  W a w r z y n i e c .  OJtradowie gieologicz
nej okolicy Tarnopola i Zbaraża. W iadomość tym cza
sowa str. (216) — (224). A utor mówi o piętrze śró- 
dziemnomorskiem i sarmackiem wymienionych m iej
scowości; podaje on petrograficzny i gieologiczny, 
w części także paleontologiczny ich charakter, oraz 
opisuje nowy gatunek: Pecten n. f. aff. Richthofeni 
Hilb.

D z i g d z i e l e w i c z J ó z e f .  S ieciów ki(N europtera) 
i prasiatnice (Pseudoneuroptera) zebrane na Pokuciu 
w ciągu lata 1883. Str. (225)—(229). A utor podaje 
swoje spostrzeżenia nad budową domków czterech 
chruścików (Phryganidae) i uzupełnia spis sieció- 
wek, który w poprzednim roku w tem  samem piśmie 
ogłosił. Mówi on także o obyczajach larw  niektó
rych ważek i jętek, oraz zamieszcza dodatkowy spis 
11 gatunków prasiatnic.

Ł o m n i c k i  M. Pluskwy równoskrzydłe (Hem ipte
ra  hom optera) znane dotychczas w Galicyi. Str. 
(230)—(238). Autor podaje spis w szystkich d o ty c h 
czas w Galicyi spostrzeganych 144 gatunków, po
między którem i znajduje się 41 obecnie poraź pierw 
szy wymienionych.

A l t h  A l o i z y  prof. Sprawozdanie z podróży w r. 
1883 odbytej po wschodniej Galicyi. S tr. (239)— 
(264). Prof. A lth odbył podróż do powiatów koło- 
myjskiego, kutskiego i sniatyńskiego celem dokoń
czenia mapy gieologicznej południowej części Podola 
galicyjskiego, o ile kraj ten dotychczas nie jest jesz
cze pod względem gieologicznym zbadany. Autor 
w swojem sprawozdaniu obszernie mówi o kopalni 
nafty  w Słobodzie rungurskiej i  jej okolicach, o do
linie Pistunki od Pistyna aż do kopalni nafty  w Kosma- 
czu, o dolinie Rybnicy i dolnej części doliny Czere
moszu. A . W.

KBOHfKA H A 0K 0W A .

( Chemija).

U t l e n i e n i e  w ę g l a .  W jednej z poprzednich 
prac objaśniali A. Bartoli i G. Papasoglio powstawa
nie miodowca (m ellitu) i znajdowanie się tegoż w po

kładach węglowych w ten sposób, że kwas melitowy 
a dalej melitan glinu czyli miodowiec powstaje przy 
utlenianiu węgla przez elektrolityczny tlen, wywią
zujący się przy rozkładzie wody przez p rądy  ziem
ne. Objaśnienie to  opiera się na fakcie, że węgiel 
znajdujący się w elektrolicie pódwpływem prąduele- 
ktrycznego utlenia się, tworząc kwas melitowy wprost 
lub z pierwotnie powstałego melogenu. (Porównaj co 
do tego ,,W szechświat" z r. 188-1 str. 669). W do
świadczeniach, które przem iany te  wykazały, stoso
wano węgiel gazowy (koks) i grafit, nie zaś węgiel 
w jakim  miodowiec znajdujemy; ażeby zatem powy
żej postawioną hipotezę sprawdzić, należało poddać 
węgle znajdujące się w przyrodzie temu samemu do
świadczeniu, mianowicie zaś węgiel kamienny i b ru 
natny. W przeprowadzeniu doświadczeń powstała 
znaftzna niedogodność, ponieważ węgiel brunatny 
przy elektrolizie tak prędko się rozpuszczał, że nie
można było odpowiednio zbadać wpływu elektrycz
ności i produkty utlenienia skąpo tylko powstawały. 
Obrano zatem inną drogę utleniania tego węgla, 
a mianowicie zamiast elektryczności zastosowano 
podchloron sodu (Na Cl O). Dziesięć różnych gatun
ków węgla brunatnego, a  oprócz tego kilka sztucznie 
otrzym anych węgli poddano działaniu tego silnego 
środka utleniającego. Powstałe przy tych odczy
nach, odpowiednio do rodzaju węgla mniej lub w ię
cej silnych, produkty rozkładu poddano ścisłemu 
rozbiorowi. Wszystkie węgle brunatne, również 
i sztuczne, jakkolwiek podchloron działał na te  osta
tnie dopiero przy podwyższonej tem peraturze, dały 
identyczne wyniki. W ypalony węgiel drzewny, koks, 
grafit i dyjam ent, nie zostały naruszone pod działa
niem podchloronu, pierwsze trzy  jednak dają się na 
drodze elektrolizy utlenić. Badanie to wykazało, że 
pod działaniem podchloronu sodu wszystkie węgle 
naturalne i sztuczne, zawierające jeden lub więcej 
odsetek wodoru, zupełnie zostają utlenione. Wszyst
kie dały w produktach rozkładu dwutlenek węgla, 
kwas szczawiowy, melitowy i kwaśne ciało, dotych
czas jeszcze niezbadane, obecne w ilościach wię
kszych niż pozostałe kwasy. Węgle brunatne w y
dzielają przy tem  chloroform, węgiel kam ienny—gaz 
silnie drażniący, różny jednak od tego, jak i się ze 
zwierzęcego węgla wydziela, produkty gazowe z ko
ksu gazowego i sadzy były bezwonne. Hipoteza za
tem  na początku zaznaczona, objaśniająca powsta
wanie miodowca, przez doświadczenie powyżej przy
toczone, potwierdzoną zostaje. (Chem. Ctrbl. 1885 
p. 22). •śf. Pr.

(Astronomija).

N i e p r a w i d ł o w o ś c i  w b i e g u  M e r k u r e g o  
zajmowały oddawna astronomów, w szczególności 
L everriera i Newcomba; obecnie przedmiotem tym  
zajął się Bauschinger w Monachijum i wykazał po
nownie, że niezgodność biegu Merkurego z teoryją nie 
da się wyjaśnić wpływem znanych planet, należy 
więc uciec się do hipotezy nieznanych mas p lane
tarnych, znajdujących się między słońcem a Merku-
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rym.'Zboczenia, o których mowa dostrzeżono jedynie 
w ruchu punktu przysłonecznego drogi Merkurego, 
a  nie tyczą, się zaś one zgoła ruchu węzłów, czyli po
chyłości tej drogi względem ekliptyki, przyjąć więc 
trzeba, że masy te krążą na płaszczyźnie drogi Mer
kurego. Z obliczeń Bauschingera wypływa, że jeżeli 
bryły planetarne te  umieścimy na powierzchni słoń
ca, masa ich wyrównywać będzie masie Jowisza, 
C/ ,5 5 1 masy słonecznej), w odległości wszakże śre
dniej między słońcem a M erkurym do wywołania 
tych zboczeń wystarczy już masa 1200 razy mniej
sza. Umieszczać masy te  na powierzchni słońca nie
podobna, wytw orzyłyby one bowiem na równiku 
słonecznym wydęcie dosyć znaczne, któreby do- 
strzedz się dało; łatw iej przyjąć, że stanowią one 
pierścień drobnych ciałek, które baczności astrono
mów uchodzą. Zachodzi wprawdzie pytanie, czy 
pierścień ten  nie wywierałby wpływu na inne pla
nety; Bauschinger jednak wykazuje, że wpływ ten 
mógłby się conajwyżej okazać w ruchach węzłów 
Wenery, ale i ten nie przenosiłby 1" w ciągu stu
lecia. ■ <S. K.

(M in e ra lo g  Lja).

Ż e l a z o  m e t a l i c z n e  w b a z a l t a c h .  W bazal
tach północnej G renlandyi koło Asuk, Fortunabay, 
Jacobshavn znajdują się kule żelaza metalicznego, 
które Nordenskióld uważa za m eteoryty spadłe pod
czas wybuchu bazaltowej lawy. Kule te, dochodzące 
do rozmiarów 18 X 14 mm posiadają wszystkie cechy 
meteorytów i leżą nagromadzone dość gęsto w lawie 
bazaltowej. Żelazo zawiera 2,69% niklu, na polero
wanej powierzchni przedstaw ia po bejcowaniu środ
kami gryzącemi figury W idm anstitdta i jes t przero
sło krzemianami (oliwin, bronzyt) jak  w mezosyde- 
ryt.ach. Grafit znajdujemy w nich zawsze wkropio- 
ny. Kule te  są kruche, w ietrzeją bardzo szybko na 
powietrzu. Znajdowanie się metalicznego żelaza 
w bazaltach nie jest rzadkością, lecz zwykle są to 
tylko mikroskopijne ziarenka, niedozwalające tak  da
lece składu ich zbadać jak  to ma miejsce w Grenlandyi. 
£  żelaza tego w yrabiali grenlandczycy w starożytno
ści noże—znaleziono takowe bowiem w grobowcach 
razem z kulami żelaza bazaltowego (Steenstrup, Om 
forekomsten af N ikkeljern med W idm anstadtenske 
Figurer i BasalteniNord-Gronland. W yjątek z tomu 
IV sprawozdań Grenlandzkiej komisyi gieologicznej. 
Kioqenhavn 1882). J. S.

J o d e k  r t ę c i  i b a r y  t u .  R o h r  b a c h  w czasopi
śmie Neues Jahrbuch  fur M ineralogie proponuje za
stosowanie nowego p łynu ciężkiego do analizy mecha
nicznej skał złożonych — jest nim  jodek rtęc i i ba
rytu, którego ciężar właściwy dochodzi do 3,588 

jodku barytu i 130^ jodku rtęci na 20 cm3 
wody nagrzać do 150—200“ i odparować, dopóki epi- 
dot pływać w cieczy nie zacznie.) Zaletą nowego 
Ptynu jest wysoki ciężar właściwy, dający możność 
rozdzielania pomiędzy sobą minerałów o ciężarze

wł. wyższym od 3, co przy użyciu jodku potasowo- 
rtęciowego nie daje sie osiągnąć, oraz stałość płynu, 
którego obecność węglanów nie rozkłada, co w yró
żnia go korzystnie od równie ciężkiego lecz łatwo 
rozkładającego się borowolframianu kadmu.

J . S.

(Botanika).

R e s z t k i  A c t i n o m y c e s  w m i ę s i e .  II. C. I. 
Duncker już od dawnego czasu zwrócił uwagę na 
kupki wapienne, często znajdowane w wieprzowem 
mięsie. Kupki te, według obserwacyi autora, skła
dają się z małych (do 0,2 mm.) kulistych ziarnek, 
które on przyjmuje za zwapniałe grzybki z rodzaju 
Actinomyces. Gromadki te  leżą szeregami w nieje
dnakowej od siebie odległości, wewnątrz woreczków 
3arkolem m y, m ają wyraźne kontury, są ciemne, 
a w środku jaśniejsze. A¥ przestrzeniach pomiędzy 
gromadkami (kupkami), wewnątrz zawierających je 
woreczków mięsnych, znajdują się jeszcze do mikro- 
kokków podobne, nieforemnie rozrzucone ziarneczka. 
Już przy powiększeniu około 150 razy zauważyć mo
żna prom ienisty układ gromadek, które w każdym 
razie w mięsie świń słabiej się rozwijają niż w m ię
sie rogacizny. I tu  jednak, przy odpowiedniem po
większeniu, widzieć można silnie połyskującą ple- 
chę i jej prom ienisty układ. Karmin zabarwia, 
zarówno gromadki, jak  i zawartą między niemi ma
sę ziarnistą na ciemno czerwony kolor. (Bot. Cen
tra lk i N. 18S4. N. 49.)

W. il.

(Technologija).

G az o ś w i e t l a j ą c y  o t r z y m y w a n y  z w ę g l a  
k a m i e n n e g o  z d o d a t k i e m  w a p n a .  Próby 
podjęte w angielskich gazowniach nad wpływem do
datku wapna do węgla, służącego do wyrobu gazu, 
zdaje się zostały uwieńczone powodzeniem, nowość 
ta  bowiem w praktyce zastosowaną już została. „Iron” 
zdaje sprawę z odwiedzin Tunbridge Wells Gas 
Works, gdzie sposób ten od wynalascy procesem 
Coopera zwany, jest już w użyciu od 31 Października 
1883 roku. Polega on na tera, że do węgla przed 
wprowadzeniem go do re to rt dodaje się 2 */2 odsetek 
na wagę wapna, poprzednio gaszonego wodą w ilości 
równej mu na wagę; wogóle więc dodaje się 5% ciała 
obcego. W Tunbridge Wells Gas W orks, której sta
nowisko (gazownia ta  dostarcza rocznie 3 miljony 
metrów sześciennych gazu otrzymanych z 10 550 t. 
węgla) najlepiej świadczy, że proces Coopera wyszedł 
j uż z fazy próbnych doświadczeń, odbywa się on w na - 
stępujący sposółJ: Węgle iwapno dowożąsię dofabry- 
ki po szynach żelaznych i składają na osobne kupy. 
Przed niemi w powyżej podanym stosunku zmięsza- 
ne, rzucają się na młyn, w którym zostają sproszko
wane i dokładnie zmięszane. Gotowa mięszanina pod
nosi się zapomocą elewatorów do zbiorników nad 
retortam i pomieszczonych, z których te  ostatnie na
pełniane zostają przez maszynowe urządzenie. Pq
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opuszczeniu reto rt gaz przechodzi jeszcze przez apa
ra t nawęglający, przez co zapobiega się powstawaniu 
naftalinu. Gaz jest ssany z re to rt zapomocą ekshau- 
stora o prądzie pary. Przez ru ry  skraplające, o śre
dnicy 457 mm, przechodzi na 102 mm gruba rura, 
przez którą, odpowiednio do potrzeby, w zimie para 
lub gorące powietrze dla ogrzania gazów, w lecie zi
m na woda w celu ich ostudzenia może być przepro
wadzoną. Z tych  skraplaczy idzie gaz do płuczek, 
w k tórych zwykłym sposobem oczyszcza się od amo- 
nijaku. Z płuczek przechodzi do przyrządów  ogrze
wających, zaopatrzonych w tlennik  żelaza, których 
je s t 6, jednak2 ty lkosąw użyciu . Opuściwszy je, prze
chodzi gaz oświetlający przez gazomierz do dwu 
zbio-ników, każdy o pojemności 8500 ?«;i. Z po
wyższego opisu widać, iż w gazowni, o której mowa, 
nie używa się zupełnie przyrządów czyszczących gaz 
zapomocą wapna, ponieważ wykonane przez nie za
danie odbywa się już w samych retortach. Oprócz 
tego, przyrządów z tlennikiem  żelaza, od czasu wpro
wadzenia nowego procesu, t. j. od 10 miesięcyjeszcze 
nie otwierano, a wnosząc z obecnego ich stanu przy 
puszczać należy, że spełniać one będą należycie swą 
czynność przez dalsze 10 miesięcy. K iedy w Tun- 
bridge W ells pracowano według starej metody, trze
ba było przyrządy czyszczące z tlennikiem  żelaza co 
dni 10, z wapnem — co tydzień otwierać, obecnie, 
podwójna, połączona z kosztami, przerwa w wyrobie 
gazu usuniętą została. Opróez tego przez podwyż
szoną wydajność amonijaku osiągniętym zostaje no
wy zysk. W  Tuiibridge Wells woda am onijakalna 
przerabia się wprost na siarczan amonu, a jak  za
rząd  objaśnia z wprowadzeniem procesu Coopera, 
zwyżka produkcyi dochodzi niemniej jak  30%. Mil
czeniem pominąć niemożna, że koks pozostający 
w re to rtach  lepszej jes t jakości i wolny od siarki. 
Jakkolw iek dziwnym się wydać może na pierw 
szy rzut oka ten fakt ostatni, łatwo daje się on 
wyjaśnić: S iarka w retorcie przechodzi z węgla 
w związki pozostające w popicie. W szystkie te za
lety, kończy „Iron“, skłaniają do wypowiedzenia ży 
czenia, żeby gazownia w Tunbridge Wells wkrótce 
przestała być jedynym  przykładem  tego nowego 
sposobu. ' St. Pr.

P a r o w ó z  b e z  o g n i a .  Na posiedzeniu To
w arzystw a technicznego w Frankfurcie nad M. 
przem aw iał w dniu 24 Lutego Dr. Kollmann, zdając 
sprawę z postępów w budowie parowozów bez ognia, 
mianowicie parowozu H onigm anna z ługiem  sodo
wym. Ulepszenia przy tym  ostatnim  parowozie po
legają na działaniu kotła z ługiem sodowym pod 
ciśnieniem, przez co punkt wrzenia ługu zostaje pod
wyższonym i otrzym uje się parę o wyższem ciśnie
niu, dającą się lepiej spożytkować. Dalszy postęp 
dotyczy tego, że kocioł do ługu, ru ry  i parowiec dla [ 
zużytego ługu w yrabiają się z miedzi, k tó ra  bynaj- ]

mniej przez stężony gorący ług nie zostaje nagryzio- 
ną, podczas gdy przy użyciu żelaza ciągle trzeba by
ło reparacyje zarządzać. W porównaniu z parowo
zem elektrycznym , parowóz bez ognia posiada 
pierwszeństwo. Na podstawie dotychczasowego do
świadczenia, działanie tego ostatniego jest pewniejsze 
i pod każdym względem racyjonalniejsze niż pierw
szego, zalety zaś posiada te same co i motory elek
tryczne. (Chem Zt.g. 1885 p. 378). St. Pr.

Z Heidelbergu piszą, że Prof. Dr. R obert B u n s e  n 
poważnie zasłabł na różę w twarzy. W podeszłym 
wieku tego uczonego (Bunsen liczy obecnie lat 75), 
usprawiedliwioną jest obawa co do stanu jego zdro
wia. (Chem. Ztg. 1885 p. 378). St. Pr.

M. S e r r e t ,  znakomity m atem atyk francuski, 
um arł nagle 2 Marca r. b.

R o s p r o w a d  z a n i e  z i m n a .  Wiemy już o ros- 
prowadzaniu do mieszkań wody, gam , elektryczno
ści, pary, powietrza ścieśnionego, wreszcie i muzyki 

j  zapomocą telefonów. Do tego spisu przybywa jedna 
jeszcze dogodność: w Ameryce zawiązała się spółka 

I celem doprowadzania zim na do szlachtuzów, restau- 
racyj, szpitali — jedncm  słowem wszędzie, gdzie po
trzeba niskiej tem peratury. Zasada jest bardzo pro
sta, — idzie tu  bowiem o rozsyłanie zbiorników ze 
ścieśnionym amonijakiem, którego nagłe rozszerzanie 
się sprowadza znaczne obniżanie tem peratury;—wy
maga to  wszakże naczyń nader w ytrzym ałych, któ- 
reby nie groziły rozerwaniem. (Kev. Scieut.)

S. K.

Towarzystwo astronomiczne londyńskie przyznało 
m e d a l  z ł o t y  H u g g i u s o w i ,  nagroda ta  niezawo
dnie dobrze zasłużoną została. Badania Ilugginsanad 
widmem gwiazd i komet przyczyniły się znacznie 
do rozwoju astrofizyki. Analizę spektralną zastoso
wał on do wyśledzenia ruchu gwiazd stałych i zdołał 
otrzymać fotografiją korony słońca przy pełnym jego 
blasku.

Na pomnik ś. p. F. Sulim ierskiego:
Za pośrednictwem rcdakcyi naszego pisma, na cel 

powyższy składają współwłaściciele Gazety L ekar
skiej rs. 17.

TREŚć. Z  powodu artykułu: „Kilka słów o prak
tycznej doniosłości badań gieologicznych dla ro l
nictw a naszego, przez Józefa S iem irad zk ieg o ,n ap i
sał Prof. Dr. J. Trejdosiewicz.— 0  wybuchach w ko
palniach węgla, skreślił H. Kondratowicz, inż. gór
niczy (dalszy ciąg). — Znaczenie gieografii zwierząt 
w ogólności. K ilka uwag nad rozmieszczeniem p ta
ków ekwadorskich i peruwijańskieh, skreślił Jan 
Sztolcman. — Sprawozdanie. — Kronika naukowa. — 
W iadomości bieżące.

W ydawca E. Dziew ulski. R edaktor B r. Z n a to w ic z .
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