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KOGUT FENIKS
CZYLI

HNfO “W  AR A~T AB
z JA P O N II

podał 

A. W rześniow ski.

P . Kalinowski, towarzysz pobytu profe
sora Benedykta Dybowskiego na K am czat
ce, bawiąc w Tokio (w Japonii) zw iedził 
miejscowe muzeum zoologiczne, gdzie za
uważył dziwnego koguta z niezwykle d łu- 
giemi pokrywami ogonowemi i długiem i

ma nadzwyczaj długi ogon i pochodzi p ier
wotnie z miejscowości Sino-wara w prowin- 
cyi Tosa (w południowej Japonii), dlatego 
zwą, go Sino-wara-tau. Znany jest z 50 lat. 
Ogon jego miewa około 13'/z stóp (angiel
skich) długości i każde z długich piór w ogo
nie jest około pół cala szerokie. W szyst
kich tych piór bywa około 20. W  Chinach 
żyje podobny ptak, ale nie ma tak  długiego 
ogona, ja k  nasz; ogon chińskiego ptaka mie
wa 3—5 stóp długości i bywa czasem biały, 
co go czyni podobnym do zwieszonej gałęzi 
białych kwiatów. W  prowincyi Tosa jes t 
jeszcze inny gatunek podobnych ptaków, 
a te się nazywają Sakka-ha-tau.

(Podpisali) Naka-Sima, rysował;
Tanaka, opisał;
Tanaka-Josi-w o, skontrolował*'.

Fig. 2. Kogut feniks z Japonii, kopija rysunku japońskiego.

piórami kuprowem i. D yrektor m uzeum  
ofiarował p. K alinowskiem u dwa egzempla
rze pięknych rysunków kolorowanych, wy
obrażających koguta i kurę tój zadziw iają
cej odmiany. P . K alinow ski jeden  egzem
plarz rysunku przesłał prof. Dybowskiemu, 
drugi p. W ł. Taczanowskiemu. Załączony 
powyżej rysunek je s t znacznie zm niejszoną 
kopiją tego rysunku, nad którym  znajduje 
się opis w języku japońskim  (na załączonej 
kopii opuszczony). Za staraniem  prof. B. 
Dybowskiego opis przetłum aczono w am 
basadzie japońskiej w W iedniu; je s t on n a
stępujący: ’) „P tak  ten jes t gatunkiem  kur,

*) Kosmos. Rok 11, Lwów, 1886, str. 1.

Tanaka-Josi-wo był komisarzem rządu 
japońskiego na wystawie w W iedniu 1873 
roku.

O tej dziwnej rasie kurzej p. E . Oustalet 
podaje następujące szczegóły (La Naturę, 
1885, str. 129).

W  r. 1878 pierwsze w Europie okazy fe
niksów znajdowały się na wystawie pary
skiej na folwarku japońskim , lecz dziwna 
rzecz, zaledwie je  zauważono. PaniB odinus, 
która w Belgii z wielkiem powodzeniem od
daje się hodowli drobiu, otrzymała kilka 
okazów spomiędzy sprowadzonych na wy
stawę 1878 r.

W  tym samym czasie baronowa U lm -Er- 
bach otrzym ała z Japonii kury  tej rasy, któ
re się u niój niosły, lecz podczas pierzenia 
się zdechły przed wyprowadzeniem potom
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stwa. W  r. 1879 ku ry  feniks zostały spro
wadzone z Japonii do Ham burga przez p. 
W ichmana, który  im tę nazwę nadał. W e 
dwa lata, później p. Tony Conte, pierwszy 
sekretarz ambasady francuskiej w Tokio, 
przesłał kilka par feniksów p. A. Geoffroy 
Saint-H ilaire, dyrektorow i ogrodu aklima
tyzacyjnego w lasku Bulońskim, gdzie ku
ry  dobrze się zaaklimatyzowały i liczne wy
dały potomstwo.

K ogut feniks, nazywany w Japonii Sino- 
wara-tau, szu-wi-kci (kogut długoogonowy) 
lub kurosasa-oski, bardzo je s t podobny do 
koguta bojowego, oraz do koguta rasy Jo 
kohama; różni się upierzeniem i długością 
pokryw  ogonowych. Głowa feniksa jest 
mała i zgrabna, ozdobiona grzebieniem po
jedynczym  i wzniesionym; górna krawędź 
dzioba je s t ząbkowana, a kolor czerwony. 
Policzki czerwone, szyja bardzo mało wy
gięta, raptow nie się u góry zwęża, gdyż po
krywające ją  wąskie pióra coraz bardziej 
wydłużają się od góry do dołu; tworzą one 
obszerny kap tu r zakrywający tył grzbietu, 
lecz z przodu otwarty; tak więc piersi jedno
stajnie czarne, podobnie jak  cały spód ciała, 
pozostają odsłonięte. K ap tur je s t słomia- 
nożółty u odmiany złocistej, srebrzysto bia
ły  u odmiany srebrzystej, zatem silnie odbi
ja  od czarnój barw y spodu ciała. Grzbiet 
i łopatki ptaka są kasztanowate, aksamitno 
połyskujące, albo koloru mlecznej kaw y. 
Skrzydła zawsze są upstrzone kolorem me- 
talicznozielonym, czarnym i białym. Ogon, 
ukry ty  pod zielonemi, świetnie połyskujące- 
mi pokrywami, jes t matowo czarny. U bar
wienie piór kuprowych jest podobne do 
ubarw ienia kap tu ra  szyjowego. Dziób, tę
czówka i nogi zmiennój są barwy: feniks 
złocisty z kaczemi skrzydłam i, ma dziób 
mięsnożółty, oczy żółtopomarańczowe i bla- 
dożółte skoki, gdy tymczasem dziób feniksa 
srebrzystego z kaczemi skrzydłami jest bru
natna wy, oczy czerwonopomarańczowe, sko
ki ołowianoszare. Najbardziej uderzającem 
znamieniem feniksa jes t niesłychanie długi 
ogon, a właściwie nadzwyczaj długie po
kryw y ogonowe i długie pióra kuprowe. 
Te ostatnie z każdej strony grzbietu spada
ją  do samej ziemi, a pokryw y ogonowe, we
dług przytoczonego powyżej opisu japoń
skiego dochodzą do 1372 stóp angielskich

długości (długość pokryw  przysłanych p. A. 
Geoffroy Saint-H ilaire z Japonii dochodziła 
tylko do ośmiu stóp; okazy hodowane w la 
sku Bulońskim, m ają też pokrywy znacznie 
krótsze, jak  to łatwo dostrzedz porównywa- 
jąc oba załączone rysunki).

K ury  są tego samego wzrostu i tak samo 
zbudowane jak  kogut. Upierzenie mają roz
maite: u jednych przeważa kolor szarobru
natny, u innych szarosrebrzysty; oprócz te
go różnią się upstrzeniem  skrzydeł i piór 
szyjowych.

Oprócz wzmiankowanych, istnieją rozmai
te inne odmiany tój rasy, co prowadzi do 
wniosku, że rasa nie jest jeszcze utrwalona, 
albo też uległa skrzyżowaniu z innemi ra 
sami. Bądźcobądź, rasa feniks jest spo
krewniona z rasą Jokoham a i rasą bo
jową.

W edług wiadomości, udzielonych przez 
p. La P erre  de Roo i p. Tony Conte, feniksy 
mało są rospowszechnione w Japonii, gdzie 
je  bardzo wysoko cenią. Bogaci amatoro- 
wie trzym ają tego wspaniałego ptaka w klat- 
kach wysokich, lecz tak wąskich, że ptak 
nie może się obrócić. K latka ma dwie gi’zę- 
dy, z których jedna znajduje się blisko jej 
wierzchu, a druga nieco niżej. Ta ostatnia 
służy za schodek ptakowi wskakującemu na 
górną grzędę, oraz podtrzym uje ogon kogu
ta siedzącego na tej grzędzie. W szystkie te 
ostrożności zmierzają do zabespieczenia od 
zużycia pokryw ogonowych, będących naj
wspanialszą ozdobą ptaka. Nie dosyć na 
tem—gdy biednych więźniów wypuszczają 
z klatki, drobiazgowe staranie posuwają do 
tego stopnia, że im długie pióra w papiloty 
zawijają.

Autor japoński H . Miszimura podał 1859 
roku opis i rysunek koguta szu-wi-kei. W e
dług niego „w K orei znajduje się drób,któ
rego kogut ma ogon wąski, na trzy stopy 
długi, a w Tosa istnieje podobny gatunek 
zwany Saganami, wzrostu zwyczajnego ko
guta, odznaczający się długością ogona; ko
gut poziomo nosi ogon i tym sposobem nad
zwyczaj długie pióra wloką się po ziemi. 
Prawdopodobnie istnieje jeszcze kilka in
nych odmian podobnych do pawia, otrzyma
nych przez krzyżowanie, jedne złociste, in
ne srebrzyste, albo zupełnie białe, zwane



1 9 6 WSZECHŚWIAT. N r  13 .

w kraju  sia-fugi i t. d.“ (W edług tłum a
czenia baronowej U lm -Erbach, przytoczo
nego w powołanym artykule p. Oustalet).

0 KLIMACIE ASTRONOMICZNYM H E M
PODAŁ

S tan isław  K ram sztyk.

Jakkolw iek często w życiu potocznem 
o klimacie mówimy, to jednak  rzadko wy
razowi temu nadajemy znaczenie ściśle okre
ślone. W edług H um boldta klim at w naj- 
ogólniejszem rozumieniu obejmuje wszelkie 
zmiany w atmosferze, które wyraźnie na o r
gany nasze oddziaływają; najprostsze je 
dnak i najściślejsze określenie tój nazwy 
znajdujemy u H anna, który przez klimat 
rozumie ogól objawów meteorologicznych, 
cechujących stan średni atmosfery w jak ie j
kolwiek na ziemi miejscowości. W  znacze
niu tem do czynników klimatycznych zali
czyć należy stan wilgotności powietrza, za
chmurzenie nieba i w iatry  panujące, ro s 
k ład wód i lądów, ukształtow anie gruntu , 

•obfitość lasów. Śród tych wszystkich wszak
że i wielu innych zapewne okoliczności na 
naczelnem miejscu wymienić trzeba tempe
raturę, która znów bespośrednio zawisła od 
natężenia, z jakiem  promieniowanie słońca 
danćj okolicy ziemi sięga. Ciepło bowiem, 
które na powierzchni bryły naszej ruch i ży
cie utrzym uje, wyłącznym jest darem  gw ia
zdy dziennej, ale różne okolice ziemi z daru  
tego niejednakowo korzystają. Podział zie
mi na strefy czyli pasy, wprowadzony jesz
cze przez gieografów starożytnych, oparty 
je s t na tój właśnie zasadzie, bierze on bo
wiem pod uwagę jedynie tylko natężenie, 
z jakiem promienie słoneczno w różnych 
szerokościach gieograficznych występują. 
Otóż, gdy z tego wyłącznego stanowiska na 
klim at się zapatrujem y, mówimy o klimacie 
słonecznym, matematycznym czyli astrono
micznym.

Gdyby cała powierzchnia ziemi utworzo
na była z powłoki wodnćj, albo też, gdyby

zajęta była wszędzie przez g run t jednostaj- 
ny i gładki, klimat ten astronomiczny był
by zarazem istotnym, fizycznym klimatem 
ziemi; pod wpływem wszakże niejednakiego 
roskładu mórz i lądów, zarówno ja k  i wsku
tek rozmaitego pofałdowania się stałej sko
rupy ziemi, ulega on znacznemu przeina
czeniu, tak, że dwa miejsca pod jedną sze
rokością gieograficzną położone, w odrę
bnych zgoła w arunkach klimatycznych zo
stają. Niemniej jednak  odstępstwa te nie 
sięgają tak  daleko, by działanie przyczyn 
głównych zupełnie maskować mogły, a sa
mo położenie gieograficzne miejsca daje już  
przybliżone pojęcie o jego klimacie. D la
tego też znajomość klim atu astronomiczne
go, stanowić zawsze musi podstawę wszel
kich badań klimatologicznych. K lim at zaś 
astronomiczny da się określić jako  roskład 
teoretyczny ciepła słonecznego na powierz
chni ziemi.

Prom ienie ciepła wtedy tylko w całej p e ł
ni swój działalności jakąkolw iek powierz
chnię uderzają, gdy na nią prostopadle pa
dają; ogrzewają ją  tem słabićj, im ukośniej 
względem niej są zwrócone, a wpływ ich 
schodzi do zera, gdy przechodzą do nićj ró
wnolegle, gdy po niej się tylko ślizgają. 
W  każdej więc chwili te okolice ziemi naj
silniej są ogrzewane, którym  słońce promie
nie swe rzuca prostopadle. W  czasach ró- 
wnonocy wiosennej lub jesiennej w w arun
kach takich znajdują się miejsca na równi
ku położone, gdy w tym samym czasie oko
lice biegunów, dla których słońce na samym 
poziomie przypada, zgoła od słońca ciepła 
nie otrzymują, a natężenie promieniowania 
słonecznego w każdem miejscu ziemi tem 
je s t wtedy słabsze, im bliżej się bieguna 
znajduje, im szerokość jego gieograficzna 
jest większa. Gdy słońce oddala się od ró
wnika, przesuwa się i pas najsilniejszego 
działania promieni słonecznych.

Zadanie wrięc schodzi na grunt matema
tyczny, a za punkt wyjścia rachunku służy 
ilość ciepła, jaką w czasie bardzo krótkim  
otrzymuje od słońca powierzchnia jednego 
centym etra kwadratowego, pod jakąkolw iek 
szerokością gieograficzną położona, przy pe
wnej wysokości słońca. Ilość ta oczywiście 
w każdej chwili dnia jest inną, ulega zmia
nie wraz ze wznoszeniem się słońca nad po
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ziom uważanego miejsca, ale analiza mate
matyczna pozwala zsumować drobne te 
i zmienne ilości ciepła, a tym sposobem obli
czamy ilość ciepła, jaką. dany punkt ziemi 
otrzym uje w ciągu całego dnia, od wschodu 
do zachodu słońca. P rzez dalsze tego ro
dzaju rachunki, przez dalsze sumowania 
możemy obliczenie to rosciągnąć na dłuższe 
okresy czasu i na większe powierzchnie.

Podobne badania matematyczne prowa
dzili ju ż  dawno Halley, Lam bert, Poisson, 
a w ostatnich czasach Meech, Rollinger, 
Schlemuller i W iener. Liczby tą drogą 
o trzym anej praw a, z takich formuł matema
tycznych wypływające, jakkolw iek ważny 
rezultat teoretyczny stanowią, nie okazują 
jednak  zgodności dostatecznej ze stosunka
mi, które istnieją rzeczywiście na ziemi. 
Odstępstwo to wywodów matematycznych 
od istotnego roskładu ciepła na powierzchni 
ziemi tłumaczy się tem, że rachunki do
tychczasowe nie bra ły  pod uwagę jednej 
okoliczności, którćj górujące znaczenie 
w ostatnich dopiero czasach należycie oce
niono. Okolicznością tą  jes t pochłanianie 
promieni słonecznych przez atmosferę ziem
ską '). Skoro czynnika tego nie uw zglę
dniano, otrzymywano te jedynie ilości cie
pła, które do górnych kresów atmosfery do
chodzą; rospatryw ano stosunki, któreby na 
ziemi zachodziły, gdyby atmosfera zgoła 
promieni nie zatrzym ywała, gdyby doskona
le przecieplającą była; pochłanianie jednak 
promieni przez powietrze wpływa nietylko 
na ogólną ilość ciepła przez ziemię otrzymy
waną, ale i na roskład ciepła na j <’j powierz
chni.

Pow łoka atmosferyczna pochłania oczy
wiście tem większy zasób promieni słonecz
nych im dłuższą w niój drogę przebiegają, 
im zatem bliżój poziomu znajduje się słoń
ce. S tąd i czynnik, przedstawiający sto
pień przezroczystości powietrza, stanowi 
ilość w ciągu dnia zmienną, a wprowadze
nie go do rachunków wikła je  znacznie 
i u trudnia tak dalece, że rozwiązanie tego 
zadania w całej ogólności okazało się do
tąd  niemożliwem.

') Ob. Wszechś. t. II, str. 33.

Dlatego też meteorolog francuski, p. A n- 
got, postanowił przeprowadzić je  w skro
mniejszym choćby zakresie i wyprowadził 
wartości liczebne dla ilości ciepła, jakie 
otrzym uje ziemia w pasach obejmujących 
po 10° szerokości gicograficznćj. Metoda, 
jaką się posługiwał, odpowiada postępowa
niu gieoinetrycznemu, które ma na celu 
przybliżone zmierzenie pola, ograniczonego 
linijami krzywemi; wiadomo, że pole takie 
dzielimy na paski dostatecznie wąskie, by 
można je  za trapezy uważać i sumę ich zbie
ramy; podobne sumowTanie zastosował pan 
A ngot do obliczania ilości ciepła, nadsyła
nych ziemi przez słońce.

W skutek biegu rocznego ziemi i pochy
lenia osi jój względem ekliptyki, słońce co
dziennie inne miejsce na niebie zajmuje, 
a stąd każdy pas ziemi codziennie inną ilość 
ciepła od słońca otrzymuje; p. A ngot prze
prowadził tedy rachunki swe dla piętnastu 
rozmaitych stanowisk słońca. Nadto, nie 
wiemy naprawTdę dobrze, ja k  silnem jest po
chłanianie promieni przez atmosferę, zresz
tą niezawsze je s t ono jednakiem , choćby 
ze względu na rozmaity stan zachmurzenia 
nieba. Należało więc uwzględnić rozmaite 
stopnie przezroczystości atmosfery, a p. A n
got wszystkie swe rachunki przeprowadził 
kolejno przy spółczynnikach przezroczysto
ści 1, 0,9, 0,8, 0,7 i 0,6. Przez spółczynni- 
ki te rozumieć należy ułamki, których mia
nowniki wskazują pełną ilość promieni przy
bywających od słońca, liczniki zaś tę tylko 
ich część, która rzeczywiście do ziemi do
biega. Spółczynnik zatem 1 oznacza zupeł
ną przezroczystość powietrza, przy spół- 
czynniku 0,6 do ziemi dochodzą tylko trzy 
piąte części t(5j ilości, jak a  do górnych 
warstw powietrza przybywa.

Długie te rachunki ogłoszone zostały 
w Rocznikach centralnego B iura meteorolo
gicznego we Francyi; ciekawsze ich rezulta
ty podały Sprawozdania paryskiej Akademii 
nauk ścisłych. Przytaczam y tu z nich prze
dewszystkiem tabelę, k tóra podaje ilość cie
pła, otrzymywaną w ciągu roku przez pole 
jednego centym etra kwadratowego pod ró 
wnikiem oraz pod szerokościami gieografi- 
eznemi 30°, 60° i 90°, przy różnych założe
niach co do przezroczystości powietrza.



198 WSZECHŚWIAT. N r 13.

Szerokość
Spótczyn- 

nik przezro 
czystości 1

0,9 0,8 0,7 0,G

0° równik 
3 0 °. . . 
60° . . .
90° biegunO

350.3 
307,9 
199,2
145.4

298,4
256.8
152.9 
100,1

251,9 209,2170,2 
212,3 172,9 137,6 
118,2! 90,2 67,4 

68,2' 45 1 28,4

Liczby te wykazują, w sposób uderzający 
wpływ atmosfery. Gdyby atmosfera dosko
nale była przecieplającą, pole pod rów ni
kiem otrzym ywałoby tylko 2,3 raza więcćj 
ciepła, aniżeli równdj wielkości pole pod 
biegunem; w miarę jednak , ja k  przezroczy
stość ta słabnie, stosunek ten rośnie bardzo 
szybko i przy spółczynniku 0,8 wynosi już  
3,7, przy spółczynniku 0,6 wzrasta do 6 b li
sko. A  właśnie ta  słabsza przezroczystość 
powietrza w zw ykłych warunkach za
chodzi.

W  tabeli powyższej przyjęto za jednostkę 
tę ilość ciepła, jak ą  otrzym uje centym etr 
kw adratow y na równiku, na skrajach atmo
sfery, w ciągu dnia w epoce równonocy, to 
jes t przy  prostopadłym  kierunku promieni. 
Aby liczby te wyrazić w ciepłostkach, przy
jąć  trzeba pewną, oznaczoną wartość „sta- 
łćj słonecznej*1. S tałą słoneczną nazywamy 
ilość ciepła, jak ą  jeden centym etr kw adra
towy na granicy atmosfery otrzym uje w cią
gu m inuty przy prom ieniach prostopadłych. 
Badania nad oznaczeniem tćj ilości p row a
dził pierwszy Pouillet przy pomocy obmy
ślanego przez siebie pyrhelijom etru, a poszu
kiw ania jego wydały liczbę 1,76 ciepłostki. 
Przypom inam y tu, że ciepłostką nazywamy 
ilość ciepła potrzebną do podwyższenia tem 
peratury  kilogram a wody o 1° C. Pouillet 
wszakże zbyt słabo cenił pochłanianie p ro 
mieni przez atmosferę, dlatego też prace 
późniejsze wydały liczby większe. G. H a- 
gen na zasadzie obserwacyj prowadzonych 
przez syna swego O ttona na M aderze, o trzy
m ał liczbę 2, Grova 1876 r. od ],9 do 2,3, 
Yiolle z obserwacyj na M ontblanc 2,54, 
a Langley, dyrektor obserw atoryjum  w A l- 
leghany, ze spostrzeżeń na górze W hitney 
w S ierra Nevada K alifornii południowej 
2,84.

Jeżeli jako  stalą słoneczną przyjm iem y 
liczbę podaną przez Yiollea, 2,54, to ilość 
ciepła, otrzym ywana przez centym etr kw a

dratow y na rów niku w epoce równonocy 
w ciągu dnia, wyrazi się przez 1164 ciepło- 
stek, a ta  właśnie ilość odpowiada jednostce 
w powyższój tabeli przyjętój.

W  ciągu roku słońce przesuwa się mię
dzy zwrotnikami, codziennie zatem inny ró
wnoleżnik otrzymuje największą ilość cie
pła od słońca. W  czasie równonocy, gdy 
słońce przechodzi przez równik, a dzień na 
całej ziemi ma jednakow ą długość, naj w ię
kszość otrzymywanego ciepła przypada na 
równiku. W  miarę, ja k  słońce oddala się 
od rów nika, coraz inny równoleżnik ma 
słońce w swym zenicie w chwili południa; 
nie na tym wszakże równoleżniku przypada 
największość ciepła, gdyż przybywa tu in
ny jeszcze czynnik, a m ianowicie długość 
dnia. Na tym bowiem równoleżniku, k tó 
ry  ma słońce w swoim zenicie, dzień jes t 
krótszy, aniżeli w większych szerokościach 
gieograficznych; w okolicach tych promienie 
słońca padają wprawdzie ukośnićj, ale dzia- 
ła ją  przez czas dłuższy; a stąd największość 
ciepła otrzymuje nie ten równoleżnik, któ
ry  ma słońce w swym zenicie w chwili po
łudnia, ale równoleżnik pod większą szero
kością gieograficzną położony.

Rachunki dawniejsze, prowadzone, ja k  
wiemy, w przypuszczeniu zupełnćj przezro
czystości powietrza, prow adziły do wnio
sku, że w chwili przesilenia letniego naj
więcej ciepła otrzym uje równoleżnik, poło
żony niemal pod 45° szerokości północnój, 
to jes t nieledwie w Europie środkowćj. Nie
zgodność tego wywodu matematycznego 
z rzeczywistością je s t aż nazbyt uderzającą, 
ale i to tłumaczy się dostatecznie pochłania
niem promieni przez atmosferę; pochłania
nie to bowiem musi być silniejszem w sze
rokościach większych, dla których słońce 
niżej się nad poziom wznosi, a tem samem 
promienie ukośniej padają. Działanie to 
osłabia wpływ korzystny, jak i na ogrzewa
nie danego miejsca wywiera znaczniejsza 
długość dnia.

Następna tabela podaje szerokości gieo- 
graficzne, które otrzym ują w ciągu dnia naj
większą ilość ciepła przy rozmaitem zbo
czeniu słońca, t. j .  przy rozmaitem jego od
daleniu od równika, a mianowicie przy zbo
czeniu 0° (epoka równonocy, 21 M arca i 20 
W rześnia), 8° (10 K wietnia i 2 W rześnia),
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16° (4 M arca i 8 Sierpnia) i 23° 27,20" (epo
ka przesilenia, 20 Czerwca i 21 G ru
dnia)-

Zboczenie
Spółczyn- 

nik przezro
czystości 1

0,9 0,8 0,7 0,6

0°. . . 0° 0° 0° 0° 0°
8°. . . 12°30' lll°3 0 " 11° l l ° j l l °

16°. . . 26°30' 25° 24° 23° 22°
23° 17 '20" 43°60' 39° 36° 34° 32°30'

l

Liczby pierwszej kolumny odnoszą, się do 
zupełnej przezroczystości powietrza, odpo
wiadają one rachunkom  dawniejszym. P rzy  
spółczynnikach 0,8 i 0,7, odpowiadających 
normalnym warunkom pochłaniania pro
mieni przez atmosferę, okolice najsilniej 
ogrzewane przypadają w szerokości 35°, 
a rezultat ten nie odstępuje od stosunków 
rzeczywiście na ziemi zachodzących.

W  dniu przesilenia letniego dla miejsca 
położonego na kole biegunowem północnem 
słońce nie zachodzi ju ż  przez całą dobę, 
dzień trw a 24 godziny; w szerokościach dal
szych długość dnia jes t coraz większą, na 
biegunie wynosi pół roku. Otóż rachunki 
prowadzone w przypuszczeniu zupełnej 
przezroczystości powietrza wydawały zno
wu rezultat osobliwy; począwszy mianowi
cie od równoleżnika, dla którego dzień trw a 
24 godziny, ciepło otrzymywane w ciągu 
dnia miało wzrastać w miarę szerokości. 
W  ten sposób, począwszy od równoleżnika 
położonego w średniej szerokości gieogra- 
ficznój, o którym  wyżej była mowa, ciepło 
miało maleć aż do koła biegunowego, a od-O O '
tąd znów wzrastać aż do bieguna i to tak 
dalece, że w epoce przesilenia, ilość ciepła, 
otrzymywanego od słońca, w ciągu 24 go
dzin byłaby naj większą już nie w szeroko
ści średniój (43°30'), ale na biegunie. Z ta
kich to wywodów matematycznych wypły
nęły zapewne pojęcia o wysokiej tempera
turze biegunowej, o otwartem, wolnem od 
lodów morzu podbiegunowem, a przynaj
mniej znajdow ały takie pojęcia silne popar- 
cie w tego rodzaju rozumowaniach teorety
cznych.

Rezultat taki mógłby wszakże być słusz

nym jedynie przy doskonałej przezroczysto
ści atmosfery, albo też u jej skrajów. R a
chunki p. Angot uczą, że ju ż  przy spółczyn- 
niku przezroczystości 0,9 naj większość cie
pła na biegunie je s t mniejszą, aniżeli naj- 
większość w szerokościach średnich, a przy 
przezroczystościach mniejszych spada coraz 
więcej. Gdy spółczynnilc ten wynosi 0,73, 
ilość ciepła na biegunie jest takaż sama, ja k  
pod szerokością 80°, a gdy przyj mierny spół- 
czynnik jeszcze mniejszy, to względna naj- 
większość na biegunie niknie zupełnie, ilość 
zatem ciepła otrzymywanego od słońca ma
leje statecznie, począwszy od średnich sze
rokości gieograficznych aż do bieguna. W i
dzimy więc, że i ta anomalija między rezul
tatami rachunku a rzeczywistym roskładem 
ciepła ginie, gdy uwzględniamy pochłania
nie promieni ciepła przez atmosferę.

Cośmy tu mówili o roskładzie ciepła sło
necznego na ziemi, nie stosuje się jeszcze 
bespośrednio do roskładu tem peratury. Aby 
bowiem na zasadzie znanego roskładu cie
pła słonecznego wyprowadzić wnioski odno
szące się do tem peratury, uwzględnić nale
ży inne jeszcze okoliczności, ja k  zdolność 
pochłaniania ciepła przez grunt, przewodni
ctwo warstw zwierzchnich ziemi, promie
niowanie jej czyli szybkość stygnięcia, róż
nicę między powierzchnią lądową i wodną 
i t. d. Zadanie przedstawia się zbyt zawi- 
łem, aby je  można było w całej ogólności 
rozwiązać; p. A ngot tedy zamierza zająć 
się niem w podobny rachunkowy sposób, 
ja k  w kwestyi roskładu ciepła słone
cznego.

W skutek wszystkich tych okoliczności 
dwa miejsca, na jednakie promieniowanie 
słoneczne wystawione, znajdować się mogą 
w różnych warunkach co do stanu tem pera
tury. Ostatnie to przeto zadanie wchodzi 
już w zakres klimatologii szczegółowej, a ra 
czej stanowiłoby łącznik między klimatolo- 
giją ogólną, teoretyczną, a klimatografiją, 
obejmującą szczegółowe badanie różnych 
okolic ziemi pod względem klimatycznym.
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SKROPLONY

DWUTLENEK WĘGLA
o p i s a ł  Z S a a . .

P rzed  kilkoma dniami nadarzyła mi się 
sposobność powtórzenia kilku ciekawych 
doświadczeń ze skroplonym dwutlenkiem  
węgla. Znałem je  dotąd prawie wyłącznie 
z opisów tylko, ponieważ praktykow any do 
tychczas sposób otrzym ywania ciekłego 
dwutlenku węgla był bardzo uciążliwy i nie 
pozwalał na przygotowanie tego ciała w do
statecznie wielkich ilościach. W  tój chwili 
jednak  skroplony dw utlenek węgla znajdu
je  się w handlu, a cena jego jest stosunko
wo bardzo przystępna, której to okoliczno
ści przypisać należy, że spoufalać się z nim 
zaczyna już nawet i przemysł, niemówiąc, 
rzecz prosta, o pracowniach naukowych.

Dw utlenek węgla był jednym  z pierw 
szych gazów, doprowadzonych do stanu cie
kłego. Ważne w historyi nauki odkrycie, 
że gazy wogóle skraplać się mogą, miało 
miejsce w 1823 roku, a dokonał go F araday. 
Metoda, zastosowana przez tego uczonego, 
polegała na wytw arzaniu gazu w przestrze
ni zamkniętej i w takiej przytem  ilości, że
by objętość wydzielonego gazu, uw ażana 
w zwyczajnych warunkach, w ielokrotnie 
przenosiła objętość przyrządu. W ew nątrz 
tego ostatniego nagrom adza się więc gaz 
p o d  c i ś n i e n i e m ,  a skutkiem  tego czą
steczki jego tracą nieograniczoną praw ie 
swobodę ruchów, właściwą lotnem u stano
wi skupienia i m ateryja przyjm uje stan 
ciekły.

W  zajmującym nas wypadku przyrządem  
użytym do doświadczenia była bardzo mo
cna ru rk a  szklana, zgięta w kształcie p rze
wróconej litery V; w jed n em jó j ramieniu, 
zalutowanem w ogniu, F araday  umieszczał 
kwas siarczany, w  drugiem  zaś — węglan 
amonu. Po napełnieniu ru rk i w taki spo
sób, żeby wymienione ciała nie stykały się 
ze sobą, F araday  zamykał nakoniec ru rk ę  
przez zalutowanie w ogniu i drugiego j<’j

ramienia, a po ochłodzeniu ustaw iał ją  tak, 
żeby kwas siarczany zwolna przepływał do 
ramienia, zawierającego węglan amonu. 
K iedy dwa te ciała z sobą się zetknęły, za
czynał się odczyn chemiczny, polegający na 
ogólnej zasadzie działania kwasów na sole. 
Ilekroć bowiem mięszamy kwas jakikolw iek 
z solą, odpowiadającą kwasowi innemu, za
wsze ten drugi zostaje wydzielony w stanie 
wolnym, a natomiast tworzy się sól, odpo
wiadająca pierwszemu. Jeżeli wydzielony 
kwas łatw o może się usuwać z przestrzeni, 
w której działanie chemiczne ma miejsce, 
reakcyj a odbywa się aż do końca. P rzy  
zetknięciu kwasu siarczanego z węglanem 
amonu, albo w ogólności jakiegokolw iek 
kwasu z jakim kolw iek węglanem, powinien 
wydzielić się kwas węglany. A le kwas wę
glany, ja k  o tem mówiliśmy już  dawniej 
w naszem piśmie (Wszechświat, t .I , str. 156, 
174), jes t tak  nietrw ałym  związkiem, że od- 
razu, w chwili kiedy się tworzy, roskłada 
się na wodę i dwutlenek węgla, który jest 
więc jego bezwodnikiem. W  doświadcze
niu F aradaya przed działaniem mieliśmy 
kwas siarczany i węglan amonu, po działa
niu zaś— wodę i dwutlenek węgla, jako  re 
zultat rospadnięcia się wydzielonego kwasu 
węglanego, oraz siarczan amonu.

R urki szklane, używane do podobnych 
doświadczeń,posiadają zwykle objętość oko
ło 100 cm3, jeżeli w nich umieścimy około 
30 g węglanu amonu i odpowiednią ilość 
t. j . około 18 cm3 kwasu siarczanego, to p ro 
dukty działania będą względem siebie w ta
kim stosunku objętościowym, że utworzony 
siarczan amonu i woda zajmą mniej więcej 
25 cm3, a w pozostałych 75 cm3 przestrzeni 
zmieścić się musi blisko 14 g dwutlenku wę
gla. Lecz taka ilość w stanie gazowym 
pod zwyczajnem ciśnieniem atmosferycz- 
nem potrzebowałaby dla siebie przeszło 
7 000 cm3, w rurce więc, gdzie mieścić się 
musi w objętości niemal sto razy mniejszej, 
je s t wystawiona na działanie ogromnego ci
śnienia, blisko sto razy większego, niż ci
śnienie jednej atmosfery. Z doświadczeń 
samego Faradaya, a zwłaszcza z później
szych badań Donnyego i M areski wypada, 
że dw utlenek węgla, przy zwykłej tem pera
turze pokojowej, wynoszącej 20° C, skrapla 
się pod ciśnieniem 60 atmosfer, w rurce
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więc powyżćj opisanej tembardziój skroplić 
się musi.

D onny i M areska, a następnie Thilorier 
pow tarzali doświadczenia F aradaya na wię
kszą skalę, używając ju ż  nie szklanej rurki, 
ale przyrządów  metalowych o daleko wię
kszej objętości. Bardzo wytrzymała butla 
żelazna lub miedziana, wewnątrz wyłożona 
ołowiem, stanowiła generator czyli część 
przyrządu, w której dwutlenek węgla się 
wyrabiał. Gaz przechodził przez metalo
wą rurkę do drugiej podobnej butli, szczel
nie zamkniętej ze wszystkich stron i chło
dniejszej niż pierwsza, a ta służyła za odbie
raln ik  skroplonego dw utlenku węgla. P rzy 
rząd na tej zasadzie zbudowany, a znany 
pod nazwą przyrządu Thiloriera, mógł 
wprawdzie dostarczyć znaczniejszych ilości 
ciekłego dw utlenku węgla, ale w użyciu był 
niebespieczny, ja k  tego w smutny sposób 
dowiodło kilka wypadków.

Znaczny postęp na drodze badań nad skra
planiem gazów zaczyna się z chwilą zbudo
wania przez N atterera znanej pompy, tło
czącej gaz do wytrzymałego zbiornika, któ
ry  następnie mógł być odśrubowany, a p łyn
na jego zawartość — wydobyta. Przyrząd 
N atterera, opisany w 1844 roku, rospowsze- 
chnił się bardzo w pracowniach naukowych, 
a był używany przez bardzo wielu bada- 
czów i do celów najrozmaitszych. Zaletę 
jego stanowiła możność użycia do wszel
kich gazów, niedziałających chemicznie na 
metale, prostota konstrukcyi i dowcipne 
urządzenie zbiornika do skroplonego gazu. 
Z drugiej jednakże strony doświadczenia 
z tym przyrzędem  są bardzo uciążliwe: Gaz, 
wytworzony oddzielnie, ti-zeba pompować 
do zbiornika niezm iernie długo. T ak np. 
w doświadczeniu, przy którem miałem spo
sobność się znajdować, dla przygotowania 
200 g ciekłego dwutlenku węgla, pompo
wano gaz przez całe pięć godzin.

Zaznaczone przyczyny sprawiały, że skro
plone gazy aż do ostatnich czasów były ma
ło popularne i dopiero można opieka wiel
kiego przemysłu zmieniła tę postać rzeczy. 
Początek dał w tym względzie nie dwutle
nek węgla, ale inny gaz, daleko łatwiej 
przyjm ujący stan płynny, to jest dwutlenek 
siarki. Dosyć je s t oziębić ten gaz do •—11° C, 
ażeby pod zwykłem ciśnieniem ju ż  prze

szedł w ciało płynne. Spostrzeżenie, że 
ciekły dw utlenek siarki, jeżeli w sobie wca
le wody nie zawiera, może być przechowy
wany w przyrządach metalowych, zostało 
wyzyskane w celu przechowywania więk
szych jego zapasów. Napełniają nim zbior
niki miedziane z dwoma kranami, tak  urzą- 
dzonemi, że jeden pozwala wyprowadzać 
nazewnątrz dwutlenek siarki w stanie cie
kłym, gdy za otwarciem drugiego otrzym u
jem y strumień gazu. Dwutlenek siarki ma 
jednak niezbyt znaczne zastosowania chemi
czne, a korzystaniu z fizycznych jego wła
sności staje na przeszkodzie nadzwyczaj sil
ny i przykry  jego zapach. Dlatego to wpro
wadzenie go do handlu nie wywołało w iel
kiego wrażenia w przemyśle, a i w praco
wniach naukowych nie wzbudziło zajęcia, 
ponieważ tam oddawna umieją bardzo ła- 
twemi sposoby przygotowywać to ciało 
w ilościach dostatecznych do wszelkiego ro
dzaju doświadczeń.

Zupełnie inaczej powitane zostało ukaza
nie się w sprzedaży skroplonego dwutlenku 
węgla. W  N r 8 naszego pisma z r. b. czy
telnicy mieli podane sobie znaczenie tego 
przetworu w zastosowaniach przemysło
wych. To uwalnia mnie od przedstawiania 
przemysłowej ważności tego nowego przed
miotu handlu i pozwala przejść odrazu do 
znaczenia jego dla pracowni naukowych.

Towarzystwo akcyjne berlińskie przesy
ła obecnie skroplony dwutlenek węgla we 
flaszkach z kutego żelaza, których kształt 
mamy przedstawiony na fig. 1. Rysunek 
w górnej części przedstawia wewnętrzne 
urządzenie flaszki. F laszka ta, zrobiona 
z kutego żelaza, ma ścianki grube na kilka 
centymetrów i przed napełnieniem zostaje 
poddana urzędowej próbie wytrzymałości. 
Każdy egzemplarz otrzymuje świadectwo, 
że znosi bez szkody ciśnienie 250 atmosfer. 
Obadwa dna flaszki, jeszcze grubsze od jój 
ścian, są nieco stożkowate, większą powierz
chnią do wnętrza flaszki zwrócone i w ta- 
kiem położeniu w ogniu spojone. W  gór- 
nem dnie znajduje się wentyl, którego szcze
góły w ‘/ 8 rzeczywistej wielkości przedsta
wia fig. 2. Jest on bronzowy, doskonale 
przyśrubowany do flaszki i zamyka się stoż
kiem stalowym e, chodzącym na śrubie i po
ruszanym zapomocą klucza chwytającego
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czworokątny jego koniec h. Za podniesie
niem  tego stożka zawartość flaszki wycho
dzi nazew nątrz przez kanał d i f ,  którego 
wylot jes t zabespieczony przez przyśrubo
waną nakryw kę g , usuwaną w chwili otwie
ran ia przyrządu. F laszka je s t utw ierdzona 
na żelaznej albo drewnianej podstawie w ta 
ki sposób, że może być skierowana w enty
lem albo ku górze albo ku dołowi. Egzem 
plarz, do którego odnosi się opis niniejszy* 
zawiera w sobie Osiem litrów ciekłego dw u
tlenku węgla.

Fig. 1.

Jeżeli otwieramy flaszkę, zwróconą wen
tylem do góry, to płynny dwutlenek węgla, 
powracając pod ciśnienie jednój atmosfery, 
zaczyna szybko zamieniać się na gaz i w ga
zo wćj postaci uchodzi przez ru r k ę / .  W  ta 
ki sposób bywa on używany głównie w ce
lach przemysłowych. Jeżeli jednak  odwró
cimy flaszkę wentylem ku dołowi, to za 
otwarciem wypływać będzie dw utlenek w ę
gla w stanie cieczy. Ponieważ w takiem  
położeniu wewnętrzne ujście w entyla jest 
zalane przez ciecz, a ponad nią znajduje się 
gaz, posiadający wysokie ciśnienie, przy

zwykłej tem peraturze dochodzące do 60 at
mosfer, przeto ciecz wytryska nader gwał
townie. W ychodząc z zamkniętej przestrze
ni dwutlenek węgla nie może zatrzymać 
swego stanu ciekłego, do tego bowiem ko
niecznym warunkiem jest albo ciśnienie, 
albo obniżenie tem peratury do 80° pod ze
ro. W  chwili otworzenia flaszki, wentylem 
na dół zwróconój, część wydostającej się 
cieczy natychmiast powraca do stanu gazo
wego. Że jednak do podobnej przemiany 
potrzebna jest znaczna ilość ciepła, przeto, 
w miarę zamiany jednej części na gaz, inna

h

Fig. 2.

część zostaje ochłodzona aż do tem peratury 
skrzepnięcia, leżącej poniżój 80° zimna. 
Skutkiem tego nasza flaszka w opisanych 
w arunkach wyrzuca z siebie niesłychanie 
gwałtowny strum ień stałego dw utlenku wę
gla w postaci drobnego białego śniegu.

Stały dwutlenek węgla poraź pierwszy 
był otrzymany przez Thiloriera w r. 1844. 
Jest on ciałem bardzo ciekawem z powodu 
nadzwyczaj niskiej tem peratury, w jak iej 
istnienie jego je s t możliwe. Zewnętrznie 
przypomina śnieg do złudzenia, stanowi bo
wiem masę pulchną, dającą się ugniatać. 
W  stanie cokolwiek zbitym paruje tylko’na 
powierzchni, a ponieważ nadto jest bardzo
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złym przewodnikiem ciepła, zachowuje się 
zatem przez czas dosyć stosunkowo długi. 
P . L andolt przed dwoma laty  wykonał do
świadczenie następujące: W  formie dre
wnianej ugniatał i zbijał młotkiem znaczniej - 
szą ilość stałego dw utlenku węgla i otrzy
mywał tym  sposobem wałeczki do 90 g ra
mów ważące. Taki wałeczek całkowicie 
ulatnia sig dopiero po pięciu przeszło godzi
nach. Pulchny, śnieżysty dwutlenek węgla 
daleko prędzój na gaz się zamienia, ale i z ta
kim można wykonać wiele ciekawych do
świadczeń, których głównym warunkiem 
jest niska tem peratura. Rospuszcza się on 
doskonale w eterze zwyczajnym i taki wła
śnie rostwór stanowi jeden z najdzielniej
szych środków oziębiających.

Ścisłej zgody pomiędzy badaczami co do 
tem peratury, jaką  dać może stały dwutle
nek węgla, niema dotychczas jeszcze. Tem
peratura ta w każdym razie odpowiadać 
musi punktowi wrzenia dw utlenku węgla. 
Otóż kiedy F araday oznacza ten punkt 
przez —99° C, to z doświadczeń Regnaulta 
przypada on przy — 78° C, a Pouillet po
twierdza tę ostatnią cyfrę, znajdując— 79°C. 
Zgodniój nieco przyjm ują autorowie, że pod 
dzwonem machiny pneumatycznej, szybciej 
niż w powietrzu parując, mięszanina stałe
go dw utlenku węgla z eterem daje tempe
raturę —110° C.

Tak więc, otw ierając kran zbiornika 
z płynnym dwutlenkiem węgla, otrzym uje
my odrazu to ciało w stanie stałym. D a
wniej zbierano je  w umyślnie na ten cel 
urządzonych puszkach blaszanych, dogo- 
godniej jednak  wylot kranu  wprost obwią
zać płóciennym lub sukiennym woreczkiem, 
mającym l ' / 2 do 2 litrów objętości. Śnie
żysta masa zbiera się wtedy w tym worecz
ku i łatwo może być z niego wydobyta.

Lotne ciało, upadłszy na silnie ogrzany 
przedmiot, paruje bardzo szybko, ale tylko 
na samej powierzchni. Każdy bezwątpie- j 
n ia widział, ja k  zachowują się krople wody 
na rozgrzanym blacie kuchni angielskiej. 
Biegają one i podskakują, przyczemicli obję
tość powolnie tylko się zmniejsza, a kształt, ; 
przez cały czas zjawiska, pozostaje kulisty. ; 
Takie zachowanie się zależy od tego, że kro- i 
plę wody otacza warstwa pary, o tyle sprę- j 
żystej, że podnosi kroplę i ta nie dotyka |

wprost blatu, aunosząc się swobodnie w prze
strzeni, zachowuje właściwy cieczom w tym 
razie kształt kulisty. Im  niższa jes t tem
peratura wrzenia cieczy, tem łatwiej i wy
raźniej przyjm uje ona stan opisany, zwany 
stanem sferoidalnym.

Bardzo lotne ciała stałe mogą także przyj
mować „stan sferoidalny“, a dw utlenek wę
gla w stanie śniegu jaknajbardziej nadaje 
się do doświadczeń nad podobnemi zjaw i
skami. Dość głęboki tygielek platynowy 
ogrzewałem do 100° mniej więcej, a wrzu
cana do niego grudka śnieżystego dwutlen
ku węgla wyskakiwała jak  gumowa piłka. 
Takaż sama grudka, położona na równej 
szybie szklanej, uciekała gdym do niej zbli
żał palec, pędzona strumieniem gazu, szyb
ko wytwarzającego się na powierzchni za 
ogrzaniem przez ciepło mego palca. G rud
ka taka, położona na dłoni, nie dotyka je j 
bespośrednio, ale unosi się nad nią na war
stwie gazowego dw utlenku węgla, będącego 
złym przewodnikiem ciepła, dlatego wyda
wała mi się niezbyt chłodną, niewiele chło
dniejszą od śniegu. A le kiedy ją  ścisnąłem 
w palcach, poczułem trudne do opisania w ra
żenie chłodu, które natychmiast przeszło 
w uczucie palenia, ja k  przy dotknięciu do 

J rozżarzonego przedmiotu, a na skórze utwo- 
j  rzył się biały pęcherz ja k  od sparzenia. Ma

łe oparzenia, często powtarzające się w pra- 
| cowni chemicznej, usuwam, pocierając zlek- 

ka bolące miejsce czystym krystalicznym fe
nolem. Ból z „oparzenia od zimna“, wy- 

| wołanego przez stały dwutlenek węgla, 
ustąpił także za użyciem tego środka. Ale 
najwyraźniej „stan sferoidalny“ i niską tem
peraturę stałego dw utlenku węgla zarazem 

J ilustruje następujące doświadczenie: Duży 
| tygiel platynowy rozgrzewałem do żywej 
} czerwoności i w rzucałem  do niego zna

czniejszą ilość nieco zbitego śnieżystego 
dwutlenku węgla. Pozostaje on, otoczony 
przez rozżarzony metal, jakgdyby bez ża
dnej zmiany, a przynajmniej o tyle powol
nie paruje, że miałem dość czasu na wpro
wadzenie do środka jego bryłki cienkiej ru r
ki szklanej z rtęcią, która po kilku sekun
dach zmarzła na ciało stałe i przytem zmar
zła tak silnie, że można było ru rkę  rozbić 
i wydostać wałeczek twardego metalu, zu
pełnie podobnego do srebra. Rtęć marźnie
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przy 40 prawie stopniach Celsyjusza pod 
zerem.

M ając dw utlenek węgla stały, dość już 
stosunkowo łatwo przygotować to ciało 
w stanie ciekłym. W  tym celu trzeba ty l
ko ubić znaczną, jego ilość w mocnej rurce 
szklanej z zalutowanym  jednym  końcem, 
a następnie zalutować i drugi. Takim  spo
sobem w fabrykach chemicznych przygoto
wują rurk i, napełnione różnemi ilościami 
płynnego dwutlenku węgla, na których 
w szczególnie dokładny sposób można się 
zapoznawać ze zjawiskami, towarzyszącemi 
przejściu cieczy w stan lotny i odwrotnie. 
Jeżeli ru rka je s t napełniona prawie całko
wicie, łatwo na niej wrywołać można jedno 
z najciekawszych i najefektowniejszych zja
wisk—-to jest przejście m ateryi w stan k ry 
tyczny.—Ale zalutowanie ru rk i szklanej ze 
stałym dwutlenkiem węgla wymaga niesły
chanej wprawy w robocie ze szkłem, bo 
prężność pary tego ciała jeszcze przy —60°C 
wynosi około pięciu atmosfer, ru rka  więc 
łatwo może być rozdęta, a oprócz tego niska 
tem peratura jednśj części, a współcześnie 
silne ogrzanie innej, to najpomyślniejsze 
w arunki do pękania ru rek  szklanych. Mnie 
też udało się zamknąć w rurce tylko nie
wielką ilość dwutlenku wręgla, ale przypad
kowo zdarzyło się, że ilość ta wystarcza 
właśnie do utrzym ania wewnątrz ru rk i ci
śnienia jakichś może 50 atmosfer, a skut
kiem tego ru rk a  przy zwykłej tem peraturze 
wydaje się próżną, jes t bowiem napełniona 
jeszcze gazem, lecz oziębienie bardzo nie
znaczne, do —{—5° lub + 6 °  C, wystarcza do 
skroplenia części tego gazu. P łynny  dw u
tlenek węgla, takim  sposobem otrzym any 
je s t cieczą bezbarwną i przej rzystą ja k  wo
da, ale odróżnia się swoją nadzwyczajną ru 
chliwością. K iedy moja ru rka  pow raca do 
zwykłćj tem peratury, zawartość je j znowu 
staje się gazem i przy tej sposobności łatwo 
zauważyć pochłanianie ciepła, gdyż zewnę
trzne ściany ru rk i pokryw ają się rosą a na
wet szronem.

Grazy łatwiej przyjm ujące stan ciekły niż 
dw utlenek węgla, bardzo łatwro mogą być 
przy j  ego pomocy skraplane. Chlor, który  
się skrapla przy — 35°, am onijak gazowy, 
przechodzący w płyn przy —48° i tym po
dobne ciała otrzym uję w stanie cieczy ta 

kim sposobem, że rurkę szklaną, w jednym  
końcu zalutowaną, usta wdam w mięszaninie 
stałego dw utlenku węgla z eterem i na jej 
dno, przez inną cieniutką rurkę, doprowa
dzam gaz, który skroplić zamierzam. Po 
paru  minutach zbiera się w rurce kilka 
centymetr, sześć, cieczy ze skroplenia gazu 
powstałej, a wtedy, niewyjmując rurk i z mię- 
szaniny oziębiającej, drugi jej koniec zamy
kam przez stopienie w ogniu. W  tym kie
runku można urozmaicać niesłychanie uży
cie dwutlenku węgla do ciekawych i waż
nych doświadczeń.

Z protokulu X IV  walnego Zgromadzenia

Polskiego Towarzystwa Przyrodników imie
nia K opernika we Lwowie.

I Dnia 19 Lutego 1686 r. zgromadziło się o godz. 6 
w auli uniw ersytetu 50 członków Towarzystwa dla 
odbycia statutem  przepisanego walnego zebrania.

Posiedzenie zagaił przewodniczący, prof. dr Feliks 
K reutz nastgpującem przemówieniem:

Szanowni Panowie!
Po raz czternasty zbieram y się w tej auli na doro

czne posiedzenie naszego Towarzystwa, na  którem  
m ogliśmy dotychczas zawsze stwierdzić jego potrze
bę dla nas, a wogóle jego żywotność i użyteczność. 
Zdanie to  nie ulegnie dziś zmianie, a spostrzeżenie, 
że Towarzystwo mogłoby było zdziałać więcej, mo
że być tylko bodźcem do usilniejszej pracy i pobud
ką do większego rozwoju Towarzystwa.

Znakomicie do szybkiego, olbrzymiego rozwoju 
umiejętności przyrodniczej przyczyniający się po
dział i rozdział w pracy naukowej ma niewątpliwie 
w niektórych wypadkach i złe strony; mianowicie, 
gdy przyrodnik, gorliwie, prawie namiętnie oddany 
specyjalnem u przedmiotowi z jednego działu nauk 
przyrodniczych, nie znajduje czasu, możności, spo
sobności i ułatwienia do szybkiego, wogóle choć po
bieżnego, w części zaś gruntowniejszego pouczenia 
sig o postępie w innych dziedzinach tych nauk. 
U przyrodnika tak  zupełnie i wyłącznie tylko swoim 
ściślejszym przedm iotem zajętego, musi się z cza
sem objawić obniżenie wiedzy ogólnej, braki i jedno
stronność w pracach własnych i sądzie o innych 
i t. d. Od możliwych złych skutków koniecznego 
i dla umiejętności korzystnego podziału pracy nau
kowej winno nas chronić nasze stowarzyszenie, k tó 
rego potrzebg i korzyści oceni wysoko każdy przy
rodnik, czujący potrzebg wyrobienia sobie poglądu 
na postgpy przynajm niej w niektórych działach
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nauk przyrodniczych i potrzebujący niekiedy poin
formować się dokładnie o tej lub owej kwestyi z je 
dnej z tych  nauk. To też słyszeliśmy na naszych 
posiedzeniach, prócz sprawozdań z prac naukowych 
członków T o w , także kilka wykładów, przeważnie 
z doświadczeniami, w których uproszeni prelegenci 
z naszego Tow. przedstaw ili nam krytycznie tera
źniejsze wiadomości i zapatryw ania w kwestyjach 
naukowych, z których sobie członkowie życzyli fa
chowego sprawozdania lub wyjaśnień.

Gdyby sig dało umożliwić szerszej światłej publi
czności uczęszczanie na nasze posiedzenia naukowe, 
to stałyby się one bardzo dzielnym środkiem ros- 
powszechnienia wiedzy przyrodniczej, a Towarzy
stwo zbierając nietylko badaczy, ale wszystkich 
zajmujących się i  interesujących naukami przyro- 
dniczemi, wogóle przyjaciół tych  nauk, zyskałoby 
wkrótce znacznie więcej członków, wpływów i środ
ków działania.

Zebrania nasze dają nam też sposobność poznania 
się i zawiązywania bliższych stosunków naukowych 
lub towarzyskich.

W czasopiśmie naszem Kosmos, które już jedyna- 
sty rok pod umiejętną redakcyją prcf. Radziszew
skiego wychodzi mogliśmy, dzięki subwencyi przez 
Wysoki Sejm krajowy galic. na nasz Kosmos udzie
lanej i dochodom z wystawy kamczackiej we Lwo
wie, które prof. Dybowski na ten cel przeznaczył,— 
pomieścić też, jak  w latach poprzednich, szereg 
większych artykułów  i rospraw naukowych z m apa
mi, fotografijami i  rycinam i, tekst objaśniającemi. 
Na rosszerzenie niektórych działów naszego pisma 
nie dozwolił nam  niestety b rak  potrzebnych na to 
funduszów. Liczyliśm y wprawdzie na dochody z od
czytów publicznych, które w ubiegłej jesieni urzą
dzać zamierzaliśmy, z różnych powodów musieliśmy 
jednak wykonanie tego zamiaru na czas późniejszy 
odłożyć.

Chociaż pismo nasze z powodu niedostateczności 
i niepewności funduszów jeszcze na czas dłuższy nie
jedno do życzenia pozostawiać musi, przyczynia się 
ono niewątpliwie bardzo znacznie do ożywienia ru 
chu w naukowem piśmiennictwie przyrodniczem. 
Ruch ten wogóle zwiększa się u nas dość pomyślnie, 
jak  sądzić można z kilku nowych dzieł przyr. i pod
ręczników nauk przyr., pięknej fizyjograficznej pu- 
blikacyi Muzeum im. Dzieduszyckich, licznych ros
praw  naukowych przyr. w Pam iętnikach i Sprawo
zdaniach naszej Akademii Umiejętności, Sprawo
zdaniach Komisyi fizyjograficznej w Krakowie, Pa
m iętniku fizyjogr. warszawskim, naszym Kosmosie, 
kilku czasopismach medycznych, farmaceutycznych 
i agronomicznych, jakoteż w czasopismach: Wszech
świat, Górnik, Przyrodnik, B artn ik , Sylwan i t. d.

Pięknem  świadectwem zamiłowania naukowego, 
poświęcenia i patryjotyzm u współpracowników, re 
daktorów, nakładców czasopism i wogóle publikacyj 
przyrodniczych polskich oraz wspierających je  oso
bistości i instytucyj, jes t okoliczność, że o ile mi 
wiadomo, żadne z tych pism przyr. nawet na pokry
cie kosztów z rosprzedaży pisma w obecnych sto
sunkach jeszcze liczyć nie może. Smutny zresztą

bardzo jest ten objaw w kraju, w którym  pomimo 
tego i pomimo utrudnień, jakie nabyciu wykształce
nia w zakładach publicznych w krajach polskich, 
z wyjątkiem Galicyi, obcy język wykładowy i różne 
inne przeszkody przysparzają, skarżą się i narzeka
ją  przecież powszechnie na hyperprodukcyją inteli
gencyi. To jednak, przynajm niej w Galicyi, nie 
zuaczy niestety więcej, jak , że mamy bardzo dużo 
kandydatów na posady urzędników i adwokatów. 
Dalby Bóg, żebyśmy na prawdę rychło mieli w k ra 
ju  jaknaj więcej inteligencyi! Utrzym anie się już na 
nabytem  stanowisku naukowem i podążanie za dal
szym postępem nauk jes t przy teraźniejszej żwawej 
komunikacyi i dość powszechnej u nas znajomości 
języków obcych, prawie nie mniej niż w innych kra
jach  ułatwione. O wiele trudniejszą musi być je 
dnak u nas konkurencyja z innem i bogatszemi na
rodam i w pracy nad postępem nauk przyrodni
czych, zbyt mało bowiem posiadamy dostatecznie 
uposażonych instytucyj dla badań przyrodniczych, 
zbyt mało posad dających badaczom utrzymanie 
i zbyt mało zamożniejszej młodzieży, któraby się 
naukom przyrodniczym  dla nauki samej poświęcić 
chciała, a osięgnąwszy, jak  zwykle, rychło wysokie 
i wpływowe stanowiska w społeczeństwie, mogłaby 
też naukom przyrodniczym ich wartości odpowie
dnie miejsce w szkołach wyjednać. Gdzie droga do 
wolnej konkurencyi przez wyrównanie jej w arun
ków nie jest stosowaną, tam  też ciężką musi być 
konkurencyja; jes t ona jednak możliwą, jak  świad
czą o tem  prace naszych przyrodników, które przy
czyniły się do postępu nauk i są też jako takie przez 
najznakomitszych obcych uczonych uznane i ce
nione.

Udział ten w postępie umiejętności jest atoli jesz
cze bardzo m ały w porównaniu z udziałem jaki 
w nim mają Niemcy, Francuzi, Anglicy, a naród 
nasz musi koniecznie dążyć do tego, by im w tym  
względzie dorównał. Nie dawna świetność, moc i da
wniejsze zasługi, lecz jego dzielność w danej chwili, 
stopień kultury  ogólnej narodu i udział jego w po
stępie umiejętności musi stanowić ważny moment 
w ocenieniu stanowiska, jakie mu przynależy w rzę
dzie innych narodów. Z tego względu, jak  nie
mniej w uznaniu m oralnych i m ateryjalnych korzy
ści, jakie nauka i kraj z prac naukowych naszych 
Członków odnosi, nie poskąpią nam też nadal kraj 
i Akademija Umiejętności zasłużonego poparcia.

W ubiegłym roku ponieśliśmy nieodżałowaną stra
tę przez śmierć starosty górniczego H enryka Wach- 
tla , profesora chemii Marcelego Gramskiego i oby- 
watela-księgarza Adama Bartoszewicza, wysoko dla 
swego charakteru  i pięknej wybitnej działalności ce
nionych współtowarzyszy naszych. Cześć dla ich 
pamięci zechcą Panowie przez powstanie okazać!

Miejmy nadzieję, że z czasem coraz liczniejsze 
młode, świeże siły, ten  wielki ubytek mniej dotkli
wym uczynią i że Towarzystwo nasze w roku przy
szłym pomyślnie i raźniej niż w ubiegłym w wszyst
kich możliwych kierunkach rozwijać się będzie. 
Z tą  otuchą otwieram czternaste walne zgromadzę-
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nie Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Ko
pernika.

To tej mowie p. Br. Pawlewski, jako zastępca se
kretarza, odczytał sprawozdanie z czynności Z arzą
du za r. 1885, Następnie skarbnik, p. Zuber, odczy
ta ł sprawozdanie kasowe, po którego przyjęciu, pan 
O. Fabian  wygłosił odczyt „K artka z życia astrono- 
ma1, (Keplera). Nalconiec zebrani przystąpili do w y
boru przewodniczącego i czterech członków Z arzą
du. Ten ostatni w r. 1886 składać się będzie z pp.: 
Przewodniczącego — B. Dybowskiego, Członków— 
Fabiana, Kreutza, Niedźwiedź kiego, Pawłowskiego, 
Petelenza, Radziszewskiego, Rehm ana, Sawickiego 
i W itkowskiego. Przed zamknięciem posiedzenia 
prof. Radziszewski uczynił jeszcze wniosek, ażeby 
Z arząd powołał komisyją, mającą się zająć ulepsze
niem niedostatecznych dotychczas sposobów ozna
czania ilości ozonu w powietrzu, oraz, aby w yniki 
badań w tym  kierunku przedstaw ił na następnem 
walnem zgromadzeniu.

(Z Kosmosu, r. 1886, str. 155 i nast.).

Korespondencja Wszechświata,

AKADEMIJA UMIEJĘTNOŚCI.

Kraków, 22 Marcu 18S6 r.
Na posiedzeniu W ydz. Matem. Przyrodn. Akad. 

Um. w Krakowie, dnia 20 Marca b. r. P. Godfr. Os
sowski m iał rzecz o wołynicie. Ta skała odróżnia
na przez niego jeszcze w r. 1869, świeżo była p rzed
miotem badań m ikroskopijnych d ra  Chruszczowa 
we Wrocławiu. Podług nich, w ołynit zaw iera 
oprócz plagioklazu i amfibolu także jeszcze żelazo 
magnetyczne, ilm enit, apaty t, m ikę, sfen, kw arc, 
cyrkon i m inerał iijoletowy nieoznaczony. Z m i
nerałów pochodnych d r Chruszczów dostrzegł w W o
łynicie: chloryt, tytanom orfit, sossuryt i kaolin.
Na zasadzie tych badań p. Ossowski widzi piętno 
petrograficznej odrębności w ołynitu głównie w w iel
kiej ilości ilm enitu. W  końcu autor stara ł się ozna
czyć względny wiek tej skały, k tó rą  badał w Mi- 
chajłówce nad Grozdawcem, pod W aśkowiczami nad 
Szesteniem i w K rem iennicy nad Użem.

Następnie prof. Szajnocha przedstaw ił fotografije 
zdjęte za jego staraniem  w W iedniu z ryb  kopal
nych i starał się wykazać wyższość tego sposobu nad 
litografiją, tak  dla większej dokładności jak  i dla 
mniej wysokiej ceny.

SPRAWOZDANIE.

Włodzimierz Kulczycki. M a t e r y j  a ł y  d o  f a u 
n y  s k o r u p i a k ó w  k r a j o w y c h .  Kosmos,

czasopismo polskiego Towarzystwa Przyrodników 
im ienia Kopernika. Lwów. Rok X, str. 315—323, 
405—417, 1 tabl. rysunków.

Autor podaje znam iona rzędu skorupiaków równo- 
nogich (Isopoda), znamiona rodziny wieszyc (Asel- 
lidae), oraz rodzaju wieszycy (Asellus). Rodzaj 
wieszycy opisuje on z całą dokładnością rospatru- 
jąc  po kolei budowę ciała wogóle, budowę rożków 
(czułków), żuwaczek, szczęk, nogoszczęk, nóg tu ło 
wia i odwłoka, oraz nóg ogonowych. Następnie au 
to r zastanawia się nad zabarwieniem wieszyc i nad 
budową ich przyrządów płciowych. Dalej następu
je  opis dwu gatunków znanych autorowi: wieszycy 
wodnej (Asellus aąuaticus) i wieszycy goplańskiej 
(Asellus goplanus). Oba te gatunki odróżnia autor 
zabarwieniem ciała, budową rożków, żuwaczek, 
szczęk, nogoszczęki, nóg chwytnych, nóg oddecho
wych pierwszej pary , blaszki ogonowej i budową 
nóg ogonowych.

Pierwszy z tych gatunków, przeszło 150 la t temu 
opisany przez F rischa, obszerne m a rozmieszczenie 
gieogiaficzne, gdyż znamy go ze Szwecyi, z Niemiec, 
z okolic Tryjestu, z okolic W enecyi i z Hiszpanii. 
U nas wszędzie znajduje się w stawach, sadzawkach, 
jeziorach, rowach, gliniankach.

Drugi gatunek, pochodzący z jeziora Gopła został 
utworzony przez autora. W pierwszym gatunku 
autor odróżnił odmianę pochodzącą z okolic Krako
wa (Asellus aquatieus var. cracoviensis), w drugim 
odróżnił odmianę pochodzącą z jeziora Świtezi 
(Asellus goplanus var. świteziana). A. W.

KROMKA NAUKOWA.

(Fizyka).

— Z a m a c h  n a  t e o r y j ą  k i n e t y c z n ą  
g a z ó w .  Znany z badań swych nad teoryją me
chaniczną ciepła, fizyk H irn, w ystąpił z zarzutami 
przeciw teoryi kinetycznej gazów, która, jak  wiado
mo, wszystkie objawy zachodzące w gazach tłum a
czy ruchem  postępowym ich cząsteczek i którą 
przyw ykliśm y uważać za jednę z podstaw dzisiejszej 
fizyki teoretycznej. Przed czterema jeszcze laty wy
prowadził on drogą analityczną z zasad tej teoryi 
wniosek, że opór, jak i gaz stawia ruchowi w nim 
ciała, zależeć winien bespośrednio od tem peratury 
gazu. Tymczasem doświadczenia prowadzone w tem 
peraturach między 0° a 200° wydały rezultat prze
ciwny,—opór bowiem okazał się jednakim  przy róż
nych tem peraturach, byleby tylko ciśnienie pozo
stawało jednakiem . Jakkolwiek doświadczenia te 
prowadzone były starannie, na  wywody H irna mało 
zwracano uwagi. Obecnie znów tenże fizyk za po
średnictwem p. Fayea przedstaw ił doświadczenia, 
które z innej strony teoryją tę  napastują. Jeżeli
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mianowicie gaz przepływa z przestrzeni o ciśnieniu 
większem do przestrzeni o ciśnieniu mniejszem, to, 
według teoryi kinetycznej gazów, przy oznaczonej 
tem peraturze istnieje oznaczona granica, której 
szybkość tego przepływu gazu przekroczyć nie mo
że; dla pow ietrza w tem peraturze 0° największa ta  
szybkość wynosi 485 m na sekundę. Doświadczenia 
zaś Hirna, prowadzone nad przepływem gazu z prze
strzeni o ciśnieniu 76 cm do przestrzeni o ciśnieniu 
1 cm—wykazały szybkość 4266 m, co powyższą gra
nicę przeszło ośmiokrotnie przechodzi. Z doświad
czeń prowadzonych przy innych różnicach ciśnień 
wnosi H irn, że szybkość ta  w zrastać może nieogra- 
niczenie. Z arzut ten dotyka niewątpliwie samych 
podstaw teoryi kinetycznej gazów i obala wzory 
odnoszące się do szybkości przepływu gazów. Dy- 
skusyi rosprawa H irna dotąd nie wywołała.

S. A.

gólniej do tłoczenia piwa, do wyrobu wód m ineral
nych, a w mniejszych flaszkach po 1 k. do celów 
pracowni chem icznych.

St. Pr.

2 0 7  _

(Zoologija).
— T r w a ł o ś ć  ż y c i a  m o t y l a .  Dr A. J a 

worowski zawiadomił polskie Towarzystwo Przyro
dników im ienia Kopernika, że motyl, pospolicie 
Fuksem zwany (Yanessa urticae) po odcięciu głowy 
żył u niego przeszło 107 dni. Rana zagoiła się, a mo
ty l od czasu do czasu trzepotał skrzydłami i poru
szał nóżkami, a silniej podrażniony podlatywał do 
góry. Inne okazy tego samego gatunku żyły  conaj- 
więcej pięć dni, zatem w przytoczonym wypadku 
długowieczność m otyla pozbawionego głowy oczy
wiście zależała od przypadkowego kierunku cięcia. 
(Kosmos. Rok X).

A. W.

( C h e m iją ).

— Ź r ó d ł o  n a t u r a l n e  d w u t l e n k u  w ęg la . 
Z  pomiędzy wielu źródeł dwutlenku węgla, nad 
Renem leżących, obecnie na największą uwagę za
sługuje moffeta Honningen. Na lewym brzegu Renu, 
położone, przed niewielu la ty  źródło to zaopatrzone 
było w prostą rurę żelazną, z której bez użytku 
dwutl. węgla uchodził; dzisiaj według C. Móncha 
wznosi się nad niem poważna budowa. Odwiedza
jąc je  w przeszłej jesieni, Monch znalazł już 12 m 
głęboką, 4 m w średnicy m ającą studnię, z której 
suchego dna w ciągu 24 godzin wydziela się około 
3 000 m3 bezwodnika kwasu węglanego; nad dnem 
bezpośrednio urządzono batery ją  dużych lejków od
wróconych, k tóre ruram i doprowadzają gaz do głó
wnego przewodu, znaj duj ącgo się pośrodku. Od tego 
ostatniego pod ziemią prow adzi 1100 m długa ru ra  
ssąca, przez k tórą  gaz dochodzi do zakładu, znajdu
jącego się przy dworcu drogi żelaznej. Tutaj dwutle
nek węgla wciska się zapomocą pomp tłoczących 
wprost do wagonów, ze zbiornikam i stojących już na 
szynach. Na każdym wagonie pomieszczone są 3 pu 
ste walce, obejmujące pod ciśnieniem 10 atmosfer 
razem 120 m3 gazu.

Następnie źródło Honningen pogłębiono jeszcze 
na 3 m i powiercono do głębokości 40 m trzy  otwory, 
przez co powiększono wydajność źródła do 6 000 m3 
gazu dziennie. Obecnie dwutl. węgla zostaje tu  na 
p łyn  zagęszczony i w tym  kształcie znajduje się 
w handlu. Gaz według dr Bischoffa z Bonn zupeł
nie jes t czysty i zawiera 99% bezwodnika kwasu wę
glanego.

Sprzedaje się we flaszach po 1,5 do 10 k. Cena 
tego dw utlenku węgla jest, rzecz prosta, niższą od 
ceny sztucznie z węglanów działaniem kwasu solne
go otrzym yw anego, k tóry  przytem  zawiera Oprócz 
wody i ślady chloru. P rodukt ten  nadaje się szcze

(Botanika).
— S t a n o w i s k o  d r o ż d ż y  w s y s t e m a 

t y c e .  Oddawna już zaprzątająca umysł botani
ków kwestyja, czy drożdże (Saccharomycetes) sta
nowią samodzielną grupę grzybów, czy też powinny 
być uważane za stadyjum rozwoju innych grzybów, 
została znów podjętą przez botanika włoskiego G. 
Cuboni, k tó ry  drogą obserwacyj i doświadczeń 
otrzym ał rezultaty, przemawiające za ostatnim 
z przytoczonych poglądów. W  soku ze ściętej lato
rośli winnej znalazł autor mnóstwo organizmów, 
które się okazały identycznemi z gatunkiem drożdży 
Saccharomyces ellipsoideus Reess i wywoływały 
w soku fermeątacyją, w zupełności podobną do fer
m entacyi wina. Bliższe zbadanie soku wykazało, 
że znajdujące się w nim  komórki drożdżowe tworzą 
się przez pączkowanie strzępek grzybka Cladospo- 
rium  (Pleospora) herbarum , należącego do grupy 
Pyrenomycetes i bardzo rospowszechnionego na ko
rze latorośli winnej. Zasiane sztucznie w takim  so
ku strzępki Cladosporium wytwarzały komórki 
drożdżowe, które się dalej rozmnażały przez pącz
kowanie, tworząc kolonije, niczem się nieróżniące 
od znanych ko'onij Saccharomyces ellipsoideus. Mo
że być, że inne gatunki drożdży przedstawiają tylko 
generacyją drożdżową Cladosporium i że wogóle 
grupa Saccharomycetes, obecnie za oddzielną gru
pę systematyczną przyjmowana, jest tylko pewnem 
stadyjum rozwoju innych grzybów, którego zada
niem jest szybkie rozmnażanie i rospowszechnienie 
pewnych gatunków grzybów. Badania p. Cubomego, 
potwierdzające rezultaty, otrzymane w tym że kie
runku przed kilku laty przez Loena (Jahrbiicher fur 
wissensch. Botanik Pringsheim a, t. VI), skłonią za
pewne botaników do dalszych nad tym  przedmio
tem  poszukiwań, które bezwątpienia poruszoną kwe- 
styją rosstrzygną. S. Gr.
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E u l e t y  n m  e t © o r o 1 o g-1 c z  n 37-
z a  ty d z ie ń  od 17 do 23 M arca r . b.

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

D a t a
Średnie

ciśnienie
barome-

i 14 a 'hi
Tem peratura fa -g  «

•e
dn

ia
ilg

ot
n.

gl
gd

na

K ierunek wiatru
Suma
opadu

U w a g i .
tryczne Śred. Max. Min. |M * •=

CsM & £

17 Środa
18 Czwartek 
li) Piątek
20 Sobota
21 Niedziela
22 Foniedz.
23 W torek

763,85
701,55
760.65 
755,43 
760,73 
718,58
760.65

- 5 ,1 ,  - 2 ,5  
- 9 ,7 j - 5 ,8  
—5,6 - 1 ,9  
— 1,0 0,2 

0,31 3,8 
0,71 3,6 

—0,9 3,2

—7,2 2,9
— 14,5 1,9 
- 1 1 ,1 ’ 2,7
— 11,8 3,0 
—9,o; 4,2 
—0,4 4,6 
- 4 ,8 j  4,1

92 
89 
89 
88 
84 
94
93

E,E,E  
E ,EN E,E 

E,ESE,ESE 
SE SSE,S 
8 W, W, W 

W,WNW,NW 
NW,NW,NNW

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,7
0,0

pochmurny
pogodny
pogodny
pog., rano mgła
poch., rano mgta
poch., wiecz pog.
pogodny

Średnio 
z tygodnia 755,92 —3,5

Abs.
max.

3,8

Abs. j 
min. | 

—14,5, 3,3 90
1
1

1.7

UWAGI. Ciśnienie barom etryczne, wilgotność bezwzględna 1 suma opadu dane są w m ilim etrach, 
tem peratura w stopniach Celsyjusza. K ierunek w iatru dany jest dla trzoch godzin obserwacyj: 7-ej rano, 1-ej 
po południu i 9-ej wieczorem.

OGLOSZEHIB.

P A M I Ę T N I K  F I Z Y J O G RA F I C Z N Y
tom V za rok 1885

wyszedł z druku 1 jes t do nabycia we wszystkich księgarniach, oraz w Redakcyi W szech
świata, Podwale, N r 4.

'Jom  W  t  P a m ię tn ik a  P i z y jo g r ą f ic z n e g o  z a  r o k  1886 już zaczął się 
drukować i zostanie wydany w ciągu roku bieżącego. Przedpłatę, w ilości rs. 5, a z prze
syłką. pocztową rs. 5 kop. 50, można nadsyłać pod adresem: Wydawnictwa Parn. Fizyjoyr. 
Podwale N r  4.

Od Redakcyi.
'Ij p o c z ą tk ie m  K w i e t n i a  r . h l o k a l  M e d a k c y i  W s z e c h ś w ia ta  

i P a m ię tn ik a  P i z y jo g r ą f ic z n e g o  z o s ta n ie  p r z e n ie s io n y  n a  K r a 

k o w sk ie  - P r z e d m ie ś c i e  J¥r 0 0 ,  d o  g m a c h u  M u z e u m  P r z e m y ś lu
i  M to ln ic tw a .

W e czwartek d. 8 K w ietnia r. b., o godz. 
7 y2 wiecz., odbędzie się posiedzenie Sekcyi 
Nauk Przyrodn. pomocn. i teoryi ogrodni
ctwa Towarzystwa Ogrodniczego, w lokalu 
Towarzystwa (Chmielna, 14). Porządek 
dzienny:

1. Odczytanie protokułu posiedzenia po
przedniego.

2. P . J . Nusbaum wypowie rzecz: Z dzie
dziny embryjologii.

fto3BOJieHO lJeH3ypoio. Bapmaiia, 14 M apra 1886 r.

T REŚć. Kogut feniks, czyli Sino-wara-tau z J a 
ponii, podał A. Wrześniowski. — O klimacie astro
nomicznym ziemi, podał Stanisław Kramsztyk. — 

j  Skroplony dwutlenek węgla, opisał Zn. — Z proto
kułu XIV walnego Zgromadzenia Polskiego Towa- 

' rzystw a Przyrodników  im ienia Kopernika, we Lwo- 
: wie. Korespondencyja W szechświata. — Sprawo- 
j  zdanie. — Kronika Naukowa. — Buletyn meteorolo

giczny. — Ogłoszenia.

W ydawca E. Dziewulski. R edaktor Br. Znatow icz.

Druk Em ila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna Aś 26.




