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NOWE DOŚWIADCZENIA

TYCZĄCE SIĘ

RUCHÓW WIROWYCH.

I.

Z objawami ruchów wirowych spotyka
my się często na licznych kartach nauki 
współczesnej, a w przyszłości prawdopodo
bnie rola tych ruchów wybitniejszą, jeszcze 
będzie. Przedewszystkiem obchodzą, one 
żywo meteorologiją, zarówno bowiem strasz
ne trąby i orkany, jak  i olbrzymie cyklony, 
od których roskład stanu pogody zależy, są 
to zawsze rozmaitój rozległości wiry po
wietrzne; jakkolw iek jednak  w ytrw ała 
i usilna obserwacyja dozwoliła je  ująć i bieg 
ich oznaczyć, teoretyczne ich wyjaśnienie 
nie zdołało dotąd przezwyciężyć trudności, 
jakie się tu  nastręczają, a pytanie co do ich 
początku jest przedmiotem spornym. A na- 
logija, jaka zachodzić może między burza
mi na ziemi i na słońcu, prowadzi do poglą
du, że i w atmosferze słonecznej przebiega-

Fig. 1. ODraz trąby  morskiej, wywołany przez 
obrot wentylatora.



ją  podobnież burze wirowe, o których świad
czą plamy i inne na słońcu objawy.

Jeżeli w ten sposób w fizyce ziemskićj 
i kosmicznój w iry dawnićj ju ż  ważne zajęły 
stanowisko, to w ostatnich czasach i fizyka 
teoretyczna baczniejszą na nie zwracać za
częła uwagę. Znakomity mianowicie fizyk 
angielski, W iliam  Thomson, istotę materyi 
tłumaczy ruchem wirowym substancyi, całą 
przestrzeń wypełniającej: to co nazywamy 
m ateryją, co jćj atomy stanowi — według 
tego poglądu — są to wiry, występujące 
w eterze wszędzie rozlanym.

Takie tłumaczenie zwykłćj materyi, poj
mowanie atomów ważkich jako  wirów za
chodzących w pewnój, niedostępnój nam 
i nieznanej substancyi, wydać się może za
pewne osobliwem i niejasnem; polega ono 
wszakże na tem, że ruchy wirowe przedsta
wiają pewne szczególne właściwości, które 
wybitnie bardzo odpowiadają najistotniej
szym własnościom atomów.

Właściwości te ruchu wirowego zbadał 
matematycznie dopiero Helm holtz, a T ait 
zdołał je  ujaw nić doświadczalnie na okrą
głych pierścieniach wirowych dymu, roz- 
biegających się po pokoju. Użycie dymu 
ma oczywiście na celu wyróżnienie substan
cyi wirującej od otaczającego powietrza. 
Otóż, pierścień taki przebiega powietrze 
na pewnej przestrzeni, nieulegając żadnej 
zmianie, jakby był ciałem stałem. A  gdy
by powietrze było płynem doskonałym, gdy
by w niem zgoła żadne tarcie między cząst
kami nie zachodziło, wirowy ten pierścień, 
jak  to wykazują badania H elm holtza, sunął
by bez zmiany do nieskończoności; w powie
trzu stan ten statecznie utrzym ać się oczy wi
ście nie może, wskutek bowiem dyfuzyi czyli 
wznjemnój wymiany cząstek następuje ta r
cie, które powoduje zakłócenie ruchu; na 
przestrzeni wszakże dwudziestu stóp p ier
ścień mający sześć do ośmiu cali • w średni
cy wyraźnem u przeobrażeniu nie ulega. 
W skutek więc wirowania swego cząstki ga
zu pozostają wyodrębnione od pozostałych 
cząstek powietrza w pokoju. W  cieczy do- 
skonałćj, w której cząstki przesuwają się 
jedne obok drugich bez żadnego tarcia, nie 
moglibyśmy pierścienia wirowego wytwo
rzyć, a gdyby pierścień taki tani istniał, nie 
zdołalibyśmy go zniszczyć.
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Trwałość ta, stateczność ruchu odpowia
da właśnie trwałości atomów, których też 
utworzyć ani zniszczyć nie możemy, a na 
podstawie tój analogii utożsamia Thomson 
ruch wirowy z atomami materyi. Jeżeli 
przyjmiemy, że przestrzeń cała wypełniona 
jest pewną substancyją, która nie jest zgoła 
zwykłą m ateryją i która posiada własności 
płynu doskonałego, to wszystkie cząstki te
go płynu, które pozostają w ruchu wiro
wym, ruchu tego utracić nie mogą, chyba za 
udziałem obcej, nieznanój nam siły, a w ła
sność ta ruchu może być podstawą tego, co 
się zmysłom naszym, jako m ateryja przed
stawia. Taki bowiem pierścień wirowy po
zostaje niepodzielnym, nie może być prze
ciętym. Cokolwiekbyśmy przeciw niemu 
podejmowali, choćbyśmy ruchem  jaknaj- 
szybszym zbliżali ku niemu nóż najostrzej
szy, przeciąć go nie zdołamy; usuwa się od 
noża, lub wije się dokoła niego. W yobra
ża to zatem drugą zasadniczą własność ato
mów, ich niepodzielność.

Pojęcie to zatem atomów wirowych daje 
nam możność wyjaśnienia wielu własności 
m ateryi, a ja k  to poznamy następnie, wiry 
wywoływać mogą i objawy przyciągania, 
co również do zasadniczych własności m a
teryi należy. Zapewne, może się osobliwem 
wydawać to sprowadzanie materyi i jej ato
mów jedynie do wirów istniejących w roz
lanym wszędzie eterze, o ile jednak  hipote
za ta  zdawać może dobrze sprawę z budowy 
i zachowania się materyi, nietrudniój bę
dzie pogodzić się z nią, aniżeli z jakąko l
wiek inną, dotąd obmyśloną teoryją o kon- 
stytucyi materyi. Zadanie jednak ruchu 
wirowego cieczy stanowi nader trudny dla 
badań matematycznych przedmiot, który 
długich jeszcze wymaga dochodzeń; pod ba
dania doświadczalne także niełatwo powo
łać bardzićj zwłaszcza zawiłe objawy ruchu 
wirowego, dlatego też tembardziój zw raca
ją  na siebie uwagę wszelkie na tem polu 
nowe pomysły. K ilka właśnie ciekawych 
doświadczeń, odnoszących się do wirów po
wietrza i innych objawów ruchu wirowego, 
obmyślił świeżo p. Ch. W eyher, dyrektor 
jednego z zakładów konstrukcyj mechanicz
nych we Francyi. Na jednem  z ostatnich 
posiedzeń akademii nauk w Paryżu, do
świadczenia te, przedstawione przez zna
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nych fizyków, M ascarta i A lfreda Cornu, 
wywołały żywe zajęcie w tera zgromadze
niu uczonych; rysunki tych przyrządów 
wraz z ich opisem, podanym przez samego 
wynalascę, zamieściła „La N aturę” i stam
tąd zaczerpnęliśmy je  dla naszego pisma. 
Doświadczenia, które w obecnym numerze 
przytaczamy, stanowią istotne „doświadcze
nia meteorologiczne”.

1. T rąba morska w powietrzu otwartem 
(fig. 1). Bęben mający 1 m etr średnicy 
umieszczony jest na osi pionowej, dokoła 
której zapomocą pasa bez końca i bloka 
Avprawiony być może w obrót. Bęben ten 
otwarty u dołu, posiada osiem do dziesięciu

i opadających dokoła stożka dolnego w odle
głości 1 do 3 metrów. Najdrobniejsze kro
ple i pyły wodne sięgają aż do górnego 
bębna.

Jeżeli po powierzchni wody rossypano 
słomę, to wir powietrzny zbiera ją  i przesu
wa do środka, gdzie tworzy prawdziwy 
sznur, wznoszący się grajcarkowato w gó
rę, po osi wiru.

Jeżeli na wodzie umieścimy deseczkę 
zwilgoconą, wir tworzy tam ognisko o śre
dnicy 1 do 2 cm, wejrzenia białawego, a tój 
koncentracyi wiru towarzyszy osobliwe sy
czenie, jakgdyby deseczka posiadała otwór, 
przez któryby przechodziła z dołu mięsza-

łopatek, osadzonych w nim promienisto; 
obrót jest tak szybki, że punkt obwodu bę
bna przebiega 30 do 40 m etrów na sekundę. 
Przyrząd ten znajduje się ponad powierz
chnią wody, zawartej w wielkim zbiorniku, 
w odległości około trzech metrów.

Skoro tylko bęben wentylacyjny zaczyna 
się obracać, na powierzchni wody występu- j  

ją  linije spiralne, zbiegające się ku środko- j  

wi, gdzie wytwarzają stożek wody, mający j  

około 20 centymetrów średnicy u podstawy, 
a wysoki na 10 do 12 cm.

Ponad tym pierwszym stożkiem wznosi 
się drugi, odwrócony i utworzony z kropel, 
wzbijających się na 1 m etr do 1,5 m  w górę

Fig. 3. Moneta pochwycona przez wir.

nina powietrza z wodą. Ściąganie się to 
i koncentracyja w iru na deseczce stanowi 
objaw szczególny, łopatki bowiem wentyla
tora górnego pozostawiają w środku bębna 
koło wolne o średnicy 40 cm.

Sztuczny ten wir, wytworzony przez bę
ben wentylacyjny, przedstawia zupełnie też 
same cechy, co i podstawa wiru atmosfe
rycznego, schodzącego ze znacznej wysoko
ści na powierzchnię wody. Ponieważ do
świadczenie to dokonywa się w powietrzu 
otwartem, ognisko wiru przesuwa się łatwo 
pod wpływem najsłabszego w iatru lub in 
nych przeszkód, a wtedy trudno go badać. 
Można więc doświadczenie przeprowadzić

Fig. 2. W iry w naczyniu zamkniętem.
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na mniejszą, skalę i w naczyniu zamknię- 
tem ,—- oś wiru utrw ala się w tedy w jednem  
miejscu.

2. W iry  pow ietrzne (fig. 2). Walec szkla
ny, mający okolę 4 dm  średnicy i 7 dm  wy
sokości, zam knięty jest pokrywą, przez śro
dek którój przechodzi oś młynka, — m ły
nek ten utworzony jest z jednój lub z dwu 
łopatek tekturow ych, krzyżujących się na 
osi pionowej.

W alec zaw iera trociny drew niane albo 
żwir. Jeżeli żw ir ten usypie się w taki 
sposób, aby tw orzył stożek lub górkę, to 
przy obrocie m łynka na szczycie górki wy
tw arza się mała trąba. Zwolna, masa żwi
ru  wyżłabia się w półkulę. Substancyja 
przebiega wciąż w postaci linij spiralnych 
od obwodu ku środkowi; tam tw orzy n a j
pierw  stożek dolny, następnie stożek od
wrócony górny, w którym  cząstki żw iru 
opisują drogi spiralne, idące od środka ku 
obwodowi.

Całość tego systemu stanowi jak b y  ogól
ną powierzchnię kulistą, innićj lub więcej 
przekształconą, którćj ognisko czyli punkt 
zejścia się obu stożków jest pod wpływem 
przyciągania ziemskiego mniej lub więcej 
usunięte od środka. Rozglądając w ir ten 
z góry, dostrzegamy na osi lejek wydrążo
ny, — tam właśnie powietrze jest najsilniej 
rozrzedzone i tam dobiegają cząsteczki n a j
drobniejsze.

Jeżeli zamiast żwiru używa się lekkich 
baloników, wydętych powietrzem, łatw o 
jest śledzić ruch ogólny: gdy baloniki znaj
dują się na obwodach zewnętrznych, scho
dzą zwolna po drogach spiralnych; gdy do
biegają punktów bliższych osi obrotu, wzno
szą się nagle po helisach o kroku daleko 
bardzićj wydłużonym. W  ogólności do
świadczenie to uczy, że gdy dana masa po
wietrza wprawioną zostaje w ru c h o b ro to -  j  
wy około osi pionowój, powietrze to scho- | 
dzi statecznie po obwodach zewnętrznych, i 
wznosi się zaś po drogach wewnętrznych, 
a wszystka ta masa przechodzi bezustannie j  

przez ognisko wiru, pociągając swym ru 
chem ciała i pyły, jak ie  zawiera.

3. P ły ta  szklana lub z innego m ateryjału 
umieszczona jest poniżej m łynka łopatko- j  

wego (fig. 3); gdy młynek ten wprawiony | 
zostaje w ruch, kładziemy szybko na płytę

krążek albo monetę, której palcami nadaje
my ruch obrotowy około którejkolwiek śre
dnicy. Jeżeli wtedy żywo usuniemy rękę, 
w ir powietrzny obraca dalej monetę, która 
syę kręci jakby bąk,—jest ona zupełnie po
chwycona przez obszar działalności wiru.

K rążek ten, obracając się dokoła jednej 
ze swych średnic, Wytwarza powierzchnię 
kulistą, a inne doświadczenia uczą, że obra
cająca się kula stanowi środek atrakcyi 
czyli wywołuje objawy przyciągania.

4. Zmiana tem peratury vv osi w iru daje 
się okazać zapomocą tegoż samego przyrzą
du, który był użyty do doświadczenia d ru 
giego; nie wprowadza się wszakże do na
czynia pyłu, a natomiast na osi naczynia 
walcowego, umieszcza się kulkę termome
tru. Gdy młynkowi nadaje się szybkość 
około 1500 obrotów na minutę, termometr 
okazuje obniżenie się tem peratury,co zależy 
widocznie od rozrzedzenia powietrza, wy
wołanego przez ruch wirowy. Jeżeli wszak
że wir działa dalćj, tem peratura wzrasta 
i po upływie pół godziny jest wyższą o 3° 
od pierwotnćj tem peratury powietrza; ogrze
wanie to tłumaczy się znów wzajemnem ta r
ciem cząstek powietrza.

Doświadczenie to, okazujące obniżanie się 
tem peratury wewnątrz wiru, jest z tego 
względu bardzo ciekawe, że daje poparcie 
teoryi, która tworzenie się gradu opiera na 
wznoszeniu się i oziębianiu wody w wirach 
atmosferycznych, jak  o tem będzie mowa 
w artykule naszego pisma „O gradzie”.

Niemnićj ciekawe, inne doświadczenia 
W eyliera, mające na celu okazanie działań 
atrakcyjnych wirów, pozostawiamy do je 
dnego z następnych numerów Wszechświata.

S. K.

0  Z J A W I S K A C H  CHEM ICZNYCH

W ROMACH WŁOSKOWATYCH.
O dkryty  przez Liebiga w roku 1832 wo- 

dan chloralu został w r. 1869 wprowadzo
ny przez Liebreicha do medycyny jako śro
dek leczniczy. Liebreich mianowicie z góry
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przypuścił, że (ła się w tym razie wyzyskać 
własność chloralu rosszczepiania się pod 
wpływem alkalijów na chloroform i kwas 
mrówkowy '). Roskład taki poza organiz
mem zachodzi niezmiernie łatw o, a że cie
cze organizmu posiadają, statecznie odczyn 
alkaliczny, zatem mniemanie Liebreicha by
ło uzasadnionem.

W iadomo dobrze, że chloral rzeczywiście 
jako środek nasenny zyskał sobie ogólne 
upowszechnienie i obecnie nader często by
wa stosowany zamiast chloroformu. Liczne 
są dowody, jakie Liebreich na potwierdzenie 
swego zdania przytoczył; że zaś działanie 
chloralu na człowieka i zw ierzęta zupełnie 
jest podobnem do działania chloroformu, 
więc ze stanowiska fizyjologicznego twier
dzeniu Liebreicha nic zarzucić nie można.

Cała ilość chloru, w chloralu zawarta, 
pod wpływem działania nań alkalij, ostate
cznie przechodzi w kwas solny 2) i w tćj to 
właśnie postaci w znacznej części chloral 
wydziela się po zażyciu. Mówię jednak  — 
w znacznej części — gdyż pewne, drobne 
coprawda, ilości chloralu ulegają, podczas 
swój wędrówki w organizmie innym, dotąd 
niezbadanym zmianom i nareszcie przyjm u
ją  postać związku dość zawiłój budowy che
micznej, t. zw. kwasu urochloralowego. Ta 
ostatnia okoliczność nie przemawia stanow
czo przeciwko teoryi Liebreicha, według 
której chloral w organizmie daje chloro
form, lecz bądźcobądź godną jest zazna
czenia.

Badania, przedsięwzięte w celu niezupeł
nie ściśle związanym ze spraw ą dopieroco 
przedstawioną, zdaje się, źó w znakomitym 
stopniu pi-zyczynić się mogą do jój rosświe- 
tlenia.

')  Ueakcyja następuje według równania:
CC13 COII +  KOH =  CHCI3 +  HCOOK 

chloral wodan chloroform mrówczan 
potasu potasu.

2) Utworzony bowiem w pierwszem stadyjum roś
li ładu chloroform roskłada się dalej w ten sposób: 
CI]C13 +  4R 0II =  IICOOK +  3KC1 - f  2H ,0, 
chloroform wodan mrówczan chlorek woda 

potasu potasu potasu 
a więc całkowity chlor występuje w końcu w posta
ci soli kwasu chlorowodornego (solnego).

(Przyp. autora).

Pod względem chemicznym chloralem od 
samego początku jego narodzin troskliwie 
zajmowali się najlepsi ojcowie, że wymienię 
tu tylko Augusta W ilhelma Hofmanna, W i
ktora M eyera i Adolfa Baeyera. Obecnie 
ciało to poznane jest z całą dokładnością 
i przedstawia aldeliid octowy (CFL, COII), 
w którym  trzy atomy wodoru z rodnika 
węglowodorowego zostały zastąpione przez 
trzy atomy chloru. Kryształy jego rospusz- 
czają się dobrze w wodzie, a gdy na taki 
rostwór działamy silnym rostworem a lk a
licznym, np. wodanem potasu, reakcyja ros- 
kładu natychmiastowo następuje. Z dwu 
pierwotnie przezroczystych płynów otrzy
mujemy zmętnienie, którego powodem jest 
wydzielenie chloroformu, nierospuszczalne- 
go jak  wiadomo w wodzie. Chloroform po 
pewnym czasie opada na spód epruwetki 
w postaci ciężkich oleistych kropelek. Jeśli 
używamy słabego rostworu alkali gryzącego 
lub węglanu alkalicznego, przebieg reakcyi 
zostaje zwolniony: opadanie chloroformu na
stępuje dopiero po dłuższym przeciągu 
czasu.

P rzy bliższem badaniu tój reakcyi spo
strzegł Liebreich, że jeżeli wykony watny ją  
w podłużnej rurce, w takim razie w górnćj 

i części płynu, tam, gdzie przypada menisk, 
odczyn nie zachodzi. P łyn pozostaje tu i na
dal przezroczystym. W  najwyższym sto
pniu interesująco przedstawia się rzecz ta  
w rurce włoskowatćj. Jeżeli wprowadzimy do 
takićj cieniutkiej rurki nieco przezroczystego 
rostworu wodanu chloralu i następnie ros- 
cieńczonego również rostworu węglanu po
tasu lub sodu, wtedy po pewnym czasie po
środku rurk i wydziela się chloroform — 
ciecz jest tu mętną, u obu zaś końców nie- 

| ma chloroformu — ciecz pozostaje przezro
czystą. W yobraźmy sobie poziome położe
nie takiej rurki, wówczas otrzymamy taki 
obraz:

Zm ętnienie.

Ciecz przezroczysta .

Tę przestrzeń w rurce włoskowatćj, w któ
rej reakcyja nie zachodzi, nazywa Liebreich 
udatnie „martwą przestrzenią”. Zjawisko 
takie występuje za każdym razem, ilekroć

1 przy powyższych warunkach reakcyja pro-
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wadzić będziemy. Że istnieją, w samćj rze
czy pewne stosunki przestrzenne pomiędzy 
tą, częścią rurk i, w którój reakcyja w zwy
kły sposób się odbywa, a przestrzenią 
m artwą, przekonywa o tem następujący fakt. 
Jeżeli do ru rk i włoskowatój tylko tyle cie
czy wessiemy, że długość słupka cieczy bę
dzie krótszą aniżeli długość sumy obudwu 
przestrzeni martwych, w takim razie re ak 
cyja wcale nie zajdzie —  płyn całkiem bę
dzie przezroczysty. Na naszym schemacie 
da się to w ten sposób przedstawić:

t : 1 -----------------------------------------    1 3

Zjawisko to jest niezmiernie zajmujące. 
Dotąd, o ile się zdaje, podobnych prób ba
dawczych nad zachowaniem się działają
cych na się wzajemnie substancyj chemicz
nych w kapilarach, nikt nie przedsiębrał. 
O wyjaśnienju samego zjawiska mowy jesz
cze być nie może. Tyle tylko priori chy
ba z pewną słusznością powiedzieć można, 
że w sprawie tćj czynną rolę odgrywa przy
ciąganie (kohezyja), wywierane przez ścian
ki naczynia na ciecz albo na ciecze w niem 
się znajdujące. Szybkość pewnych chemi
cznych reakcyj, możnaby powiedzieć, zosta
je  wskutek działania tego przyciągania 
zwolnioną lub też w pewnych razach reak
cyja chemiczna zupełnie pod tym wpływem 
zostaje zniesioną.

Pewnem podobieństwem do powyższego 
zjawiska odznaczają się objawy badane 
również przed niedawnym czasem pi-zez 
Ger8tmanna. Ten ostatni nalew ał do rurek  
włoskowatych płyny, stanowiące mięszani- 
ny alkoholu z wodą lub też rostwory roz
maitych ciał w stężeniu różnego stopnia. 
Okazywało się przytem, że ciecz wypływa
jąca  z kapilaru posiadała zawsze inny skład 
aniżeli ciecz u góry nalana. P rzy  użyciu 
np. 30%  mięszaniny alkoholu z wodą pier
wsze ilości wypływającej cieczy silnićj są 
stężone, następnie wypływa alkohol bardzićj 
roscieńczony, a dopiero na samym końcu a l
kohol pierwotnej koncentracyi. Możnaby 
sobie to w ten sposób wytłumaczyć, że przy 
ściankach naczynia włosko watego naprzód 
tworzy się warstwa z jednego składnika 
cieczy, następnie druga warstw a z drugiego

składnika, a w pozostającćj jeszcze wolnej 
przestrzeni kapilaru przepływa ciecz nie
zmieniona. Gerstmann wyjaśnia takie za
chowanie się w ten sposób, że przypuszcza, 
iż przyciąganie ścianki naczynia włoskowa- 
tego do jednój składowój części danćj mię
szaniny jest większe niż do drugićj, ale że 
wraz z oddaleniem od ścianki ku osi ru rk i 
przyciąganie to do jednój części składowćj 
maleje silnićj niż przyciąganie do drugićj, 
tak, że w pewnćj odległości od ścianki atrak- 
cyja do składnika poprzednio słabiój przy- 
ciąganego przeważa.

Jakkolw iekbądź jednak, niezależnie od 
sposobu, w jak i zjawiska podobne do zacho
wania się chloralu i alkali w rurce włosko- 
watćj w przyszłości . wyjaśnione zostaną, 
sam fakt nie ulega zaprzeczeniu. Zostało 
dowiedzionem, że pewne pi-zemiany chemi
czne, normalnie przebiegające w zwykłych 
naczyniach, zupełnie inaczój eię odbywają 
w kapilarach, a nawet w danym razie mogą 
zupełnie się nie odbywać.

Zbytecznem chyba jest położenie nacisku 
na to, ja k  ważną i płodną w następstwa być 
może ta zdobycz naukowa dla w ytłum acze
nia tych zjawisk fizyjologiczno - chemicz
nych, które w ciele zarówno zwierząt ja k  
roślin odbywają się w rurkach włoskowa
tych. Jeżeli wyobrazimy sobie komórkę 
organiczną lub cząstkę komórki, jako  prze
strzeń ograniczoną elastyczną błoną lub j a 
ko masę ruchomą bez błony, w takim razie 
przy niektórych mięszaninach substancyj 
chemicznych w tćj drobnej przestrzeni mo
że reakcyja nie odbyć się wcale lub też ty l
ko w samym je j centrze; w każdym zaś ra 
zie w owój przestrzeni m artwćj oczekiwać 
powinniśmy reakcyj niezwykłych, których 
przy obecnem postępowaniu chemików 
w pracowniach stanowczo z góry przewi
dzieć nie można.

Niezmierne też znaczenie zaobserwowanie 
powyższego faktu posiada dla otrzymywa
nia rozmaitych substancyj z tkanek orga
nicznych. W yobraźmy sobie np. szklaną 
perełkę, napełnioną wewnątrz mięszaniną 
chloralu i rostw oru węglanu sodu. Póki 
ta mięszanina zaw artą jest w perełce, reak
cyja pomiędzy temi dwiema substancyjami 
nie zachodzi. Gdy chemikowi powierzo- 
nem zostanie zbadanie zawartości tćj pereł
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ki, oczywiście postąpi on w ten sposób, że 
perełkę rozłupie i płyn zanalizuje. O trzy
ma on chloroform i mrówczan sodu, gdy 
w rzeczy samej zawartość perełki stanowił 
chloral i węglan sodu. Zupełnie to samo 
zajść może, gdy badatny chemicznie zaw ar
tości komórek organicznych.

Jeżeli przyjmiemy za niewątpliwie istnie
jący wpływ ścianek naczynia na skład che
miczny płynu w naczyniu się znajdującego, 
a przyjęcie to wobec powyższego jest ko- 
niecznem —  w takim  razie przy uogólnia
niu zjawisk spostrzeganych w naczyniach, 
jakiem i x-osporządzamy w naszych praco
wniach, zawsze jeszcze spotykać się będzie
my z olbrzymiemi trudnościami. Realccyje, 
jak ie  w włosko waty ch szklanych rurkach 
zachodzą, bezwątpienia ulegają pewnym 
zmianom, modyfikacyjom, jeżeli się one od
bywają w rurkach włoskowanych organiz
mu zwierzęcego i roślinnego. Stan takich 
naczyń bywa zapewne wielce rozmaitym 
przy rozmaitym stanie fizyjologicznym lub 
patologicznym danego organu. W idzimy 
z tego, jak  obszerne, ciekawe i prawie nie
tknięte jeszcze pole do badań, w rezulta
tach swych niezmiernie doniosłych, owo 
spostrzeżenie Liebreiclia naraz otwiera.

Tworzenie się „martwej przestrzeni” mo
że być wykazanem nietylko na przykładzie 
z cliloralem. Liebreich stwierdził to i na 
innych reakcyjach. P rzy  działaniu kwasu 
siarkawego na kwas jodny, ten ostatni od
daje swój tlen siarkawemu, utleniając go na 
kwas siarczany, sam zaś odtleniony wydzie
la jod. Z dwu pierwotnie klarownych, bez
barwnych płynów otrzymujemy płyn b ru
natno zabarwiony wskutek wydzielenia jo 
du, które to wydzielenie jaśniój się jeszcze 
przedstawia, jeżeli dodamy nieco krochmalu. 
Ten ostatni od jodu  zabarwia się na ciemno
niebiesko. I tutaj spostrzeżono tworzenie 
się mar twój przestrzeni, gdy reakcyj ą wy
konywano w rurce włoskowatej. Po obu 
stronach rurki, przy meniskach, charakte
rystyczne owo zabarwienie nie występo
wało.

Powiedziałem na samym początku, że 
osoby, które przyjęły chloral, wydzielają 
regularnie niewielkie ilości kwasu urochlo- 
ralowego, który — przypuścić musimy — 
że utworzył się drogą niezwykłą, jeżeli za

Liebreichem przyjmiemy, że z alkalicznemi 
sokami organizmu chloral rosszczepić się 
winien na chloroform i kwas mrówkowy. 
Otóż właśnie możliwem jest bardzo, że ów 
kwas urochloralowy jest produktem tej d ro
bnej ilości chloralu, która z odnośnemi in- 
nemi substancyjami w „martwych przestrze
niach” włoskowatych rurek w organizmie 
się znajduje. W ystępowanie kwasu uro- 
chloralowego przemawia w silnym stopniu 
za zdaniem Liebreicha i innych fizyjologów, 
którzy właśnie bronią owćj teoryi rosszcze- 
piania się chloralu na chloroform w orga
nizmie. Nie należy bowiem zapominać, że 
cały szereg innych uczonych stawia pewne 
zarzuty tej teoryi. Najczulszym naprzy- 
kład odczynnikiem nie udało się dotąd do
wieść obecności chloroformu w organizmie 
zwierzęcia, którem u zadano chloral. Opie
rając się na tym ostatnim fakcie, niektórzy 
fizyjologowie i farmakologowie, mając zresz
tą za sobą i inne dowody, są zdania, że chlo
ral posiada specyficzną władzę działania na
sennie i że w tym względzie działanie jego 
jest analogiczne z działaniem chloroformu, 
lecz bynajmniój nie spowodowane tem, że 

•rosszczepia się on w organizmie, dając chlo
roform. Jakkolw iek więc sprawa ta obe
cnie jeszcze nie jest rosstrzygniętą w nauce, 
jednak  w tem miejscu nie powinno nas to 

j  dłużej zatrzymywać. Zarzuty czynione teo
ryi Liebreicha ') o zachowywaniu się chlo
ralu w organizmie dla sprawy tutaj rospa- 
trywanćj nie posiadają wielkiego znaczenia, 

j Faktu  modyfikacyi, jakiej reakcyje chemicz
ne w rurkach włoskowatych ulegają, obalić 
one ani mogą ani się o to starają.

Maksymilijan Flaum.

’) Mimochodem zauważymy np., że powyższy za
rzu t przez przeciwników Liebreicha czyniony, m ia
nowicie, że obecności chloroformu w organizmie 
wykryć nie podobna, łatwo daje się odeprzeć. Nie 
należy bowiem przedewszystkiem zapominać, że 
chloroform jest niezmiernie lotny, a zresztą roskła- 
da się on natychm iast dalej na kwas solny i mrów
kowy (właściwie na odpowiednie sole).

(Przyp. autora).
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O GRADZIE.

(Ciąg dalszy).

Gdy burza gradow a zbliża się do pewnćj 
miejscowości, sam wygląd chm ur ciemnych, 
ciężkich, z brzegami poszarpanemi, już  przed
stawia coś groźnego i niezwykłego. Groza 
ta powiększa się częstemi błyskawicami 
i grzmotami, którym  zawsze towarzyszy 
jeszcze szczególny szelest w samćj chmurze, 
podobny do tego, jak i w ydaje przesypyw a
ny żwir. Szybko zaczyna się spadek gradu 
i w ciągu kilku m inut stojące zboże zostaje 
stratowane, plon ogrodu zniszczony, tysiące 
szyb rozbitych, mnóstwo dachów uszkodzo
nych, małych zwierząt zabitych, a większych 
poranionych. Nieraz ziemia zostaje pokry
tą warstwą lodu grubą na pół stopy. W  kil
kanaście m inut później promień słońca, wy- 
dostający się spomiędzy porozrywanych 
chmur, oświetla ponury obi-az zniszczenia, 
powiększając przez to jeszcze wrażenie, j a 
kie sprawia cały ten widok. Tem peratura 
przytem  nagle znacznie się zniża.

Chm ura szybko przesuwa się dalój: sze
rokość pasa nawiedzonego gradem  nie jest 
zwykle wielką, przytaczają naw et burze 
gradowe, w których szerokość zniszczonego 
pasa wynosiła zaledwie kilka łokci (Kamtz. 
Meteorol., t. II, str. 521).

Największa burza gradowa, o jakiój po
siadamy dokładne wiadomości, przytrafiła 
się dnia 13 Lipca 1788 roku. Rospoczęła 
się ona wcześnie zrana w południowej 
F rancy  i w bliskości Pireneów i w ciągu 11 
godzin, przebiegłszy całą F rancyją w kie
runku ku  północo-wschodowi, skończyła się 
w Holandyi. Burza ta i wszystkie okolicz
ności jć j towarzyszące były bardzo dokła
dnie zbadane i opisane przez Tessiera. M iej
sca dotknięte gradem  leżały na dwu pasąch 
równoległych, rosciągających się od połu- 
dnio-zachodu ku  północo-wschodowi. Je 
den pas był długi na 175 mil francuskich 
(lieues), drugi zaś około 200 mil; szerokość 
zachodniego wynosiła 4 mile, wschodniego 
zaś 2 mile. Przestrzeń pomiędzy temi pa- i

sami wynosiła średnio 5 mil; na niój padał 
bardzo ulewny deszcz, ale nie było gradu. 
Na zewnątrz obu pasów deszcz również pa
dał bardzo ulewny. Z porównania czasu, 
w którym  burza zjawiała się w różnych 
miejscowościach, okazało się, że szybkość, 
z jak ą  posuwały się chmury gradowe, wyno
siła około 16 '/2 mil na godzinę. Podług 
obliczenia Dufoura ilość lodu spadłego na 
ziemię w tćj pamiętnej burzy wynosiła nie 
mniój nad 400000000 kilogramów! (Giin- 
ther. Lehrbuch der Geophysik, tom II, str. 
227).

Szkody zrządzone tym spadkiem były 
ogromne: 1039 parafy we Francy i zostało 
spustoszonych, a wysokość poniesionych 
stra t oceniono na 25000000 franków.

Jakkolw iek w innych znanych burzach 
gradowych ilość spadłego lodu nie dochodzi 
tój olbrzymićj masy, z tem wgzystkiem są 
przypadki, w których na niewielkiej po
wierzchni spadły znaczne ilości lodowe. Tak 
np. w K antonie Y aud (W aadt) w Szwajca- 
ry i w ciągu kilku m inut spadło około 
100000 kilogramów podczas burzy w d. 21 
Sierpnia 1881 r.; w mieście M eksyku d. 17 
Sierpnia 1830 r. spadła tak znaczna masa 
gradu, że konie brodziły w nim powyżćj 
kolan (de la Rive. Traitó de 1’Electricitć, 
t. III , str. 173).

Największa burza gradowa pod wzglę
dem ilości spadłego lodu w Warszawie, o ile 
nasze wiadomości sięgają, miała miejsce 
w d. 26 M aja 1857 r., wkrótce po godzinie 
12-ćj w południe. Z chmur niezwykle gę
stych, które nadciągnęły przy wietrze pół
nocno-zachodnim, zaczął padać krótki deszcz 
ulewny, po którym zaraz nastąpił grad pa
dający wyjątkowo długo, bo aż 20 minut, 
i w takićj masie, że w niektórych miejscach 
wysokość spadłćj warstwy dochodziła 3 cali; 
skończyło się, ja k  zwykle po gradzie, u le
wnym deszczem. Zbyteczną prawie rzeczą 
dodawać, że największa część szyb, wysta
wionych na uderzenia gradu uległa stłucze
niu. Nagły spadek wody zamienił wiele 
ulic miasta w rzeki, które unosiły na sobie, 
ja k  w zimie, masy niestopniałego jeszcze 
lodu. Ulice: Królewska, D ługa koło arse
nału, Krakowskie-Przedm ieście, rów nie jak  
to i dziś ma miejsce podczas ulewy, były 
tak zalane wodą, że dorożki zanurzały się
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w niej do połowy kół. Nie wszystkie czę
ści miasta jednakow o ucierpiały; południo
wa część była od gradu wolną, głównie do
tkniętą została północna i północno-zacho
dnia. Środek burzy przeszedł około Zam
ku i Starego miasta; biorąc kolumnę Zy
gmunta za punkt środkowy, można przyjąć, 
że burza gradowa w mićście rosciągała się 
na powierzchni koła o promieniu równym 
dwu wiorstom. W  stronie ku Nowemu- 
Światu odległość, do której grad  sięgał, by
ła cokolwiek mniejszą, zato w stronę cyta
deli rosciągał się dalej. O trzy wiorsty od 
kolumny Zygmunta, w ogrodzie Botanicz
nym, już padał tylko drobny i nieznaczny 
deszcz, tak, że w obserwatoryjum zebrano 
zaledwie l ‘/ 2 m ilimetra wody spadłej (K a
lendarz, wydawany przez warszawskie ob
serwatoryjum  astronomiczne, na rok 1859). 
B rak dostatecznych danych nie pozwala na 
bliższe obliczenie ilości spadłego lodu;— 
w każdym jednak razie przyjmując, że po
wierzchnia dotknięta gradem wynosiła okrą
głe 12 kilometrów kwadratowych i że na 
tęż powierzchnią spadło tyle gradu, że wy
sokość wody, powstałej z jego stopienia, wy
nosiła tylko też same 1 '/2 milimetra, które 
były zebrane na obserwatoryjum, wypada, 
że w ciągu owych 20 m inut spadło na po
wierzchnią W arszawy 18 milijonów kilo
gramów lodu! Ilość ta jest raczój zbyt ma
łą niż zawielką. Burza z dnia 4 M aja r. b. 
była stosunkowo słabem echem burzy z ro
ku 1857.

Wielkość pojedynczych ziarn gradowych 
jes t bardzo zmienną. Zazwyczaj nie dosię
gają one wielkości ziarn grochu okrągłego, 
przy wielkich jednak burzach znacznie te 
wymiary przechodzą. Niewspominając o 
bajecznych podaniach brył lodowych nie
zmiernej wielkości „spadłych z nieba” jak  
np. o bryle, k tó ra miała spaść za czasów 
K arola Wielkiego, 15 stóp długiej, 11 stóp 
grubej i 4 stopy szerokiej, lub o bryłach lo
dowych wielkości słonia, które miały spaść 
w Indyjach za panowania Tippo-Saiba, ma
my przykłady zupełnie wiarogodne ziarn 
gradowych stosunkowo ogromnych rozmia
rów. Że nawet niektóre urzędowe sprawo
zdania należy pod tym względem przyjm o
wać z wielką ostrożnością, dowodzi te
go przykład przytoczony przez Kamtza

w jego „Meteorologii”. Często w da
wniejszych dziełach można się spotkać 
z opisem gradu, który miał miejsce w Pots- 
damie pod Berlinem 1767 ro k u , pod
czas którego spadały ziarna wielkości dyni. 
Można sobie wystawić malowniczy opis, pe
łen grozy, tego zniszczenia, jakie musiały 
sprawić zimne bryły twarde jak  kamień, 
rozbijające wszystko w co uderzyły. O tym 
wszakże gradzie w ogłoszonym znacznie 
później zbiorze anegdot o F ryderyku  I I  
znajdujemy następną opowieść. Do Pots- 
damu, gdzie król wtedy przebywał, przyje
chała z Berlina pewna osoba, która, po 
przedstawieniu się królowi na zapytanie 
rzucone przez niego: „co słychać w Berli
nie:'” odpowiedziała: „wszyscy mówią o bli
skiej wojnie”. „Ach kiedy ta k —rzekł F ry 
d e ry k —to musimy zwrócić ich uwagę na 
inny przedmiot”. W krótce potem jeden 
z jego zaufnych umieścił w obu ówczesnych 
berlińskich gazetach opis owój strasznej bu 
rzy gradowćj. Mieszkańcy Potsdamu, któ
rzy używali ciągle najpiękniejszej pogody, 
wystosowali do gazet mnóstwo listów pro
testujących; uwagi ich jednak i reklamacy- 
je  przyj ętemi nie zostały.

Pozostając w granicach rzeczywistości, 
spotykamy w wielu przypadkach ziarna 
gradowe, których wielkość była oznaczoną 
przez ludzi znanych w nauce, a które, ja k 
kolwiek nie dochodzą bajecznych rozmia
rów, wyżój przytoczonych, są rzeczywiście 
ogromne. Przytoczymy kilka przykładów 
ziarn gradowych znacznej wielkości:

Halley obserwował w d. 9 Kwietnia 1697 
roku ziarna gradowe, ważące do 5 uncyj.

Robert Taylor w tym samym roku 1697 
w dniu 4 Maja mierzył ziarna gradowe 
w Hudtfordshire dochodzące w obwodzie 
do 14 cali, t. j, mające średnicy 4 cale.

P aren t widział w d. 15 M aja 1703 roku 
ziarna gradowe wielkości pięści.

M ontiguot zbierał w dniu 17 Lipca 1753 
roku w Toul ziarna gradowe, mające trzy 
cale średnicy.

Yolta znajdował pomiędzy gradem spa
dłym w nocy z d. 20 na 21 Sierpnia 1787 r. 
w Como i okolicy ziarna gradowe, ważące 
do 9 uncyj.

Tessier wspomina, żc w tej strasznej bu
rzy, która w roku 1788 w d. 13 Lipca prze-
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• biegła Francyja i Ilo landyją, spadały ziar
na ważące po 8 uncyj.

Podczas burzy w W arszawie dnia 26 M a
ja  1857 roku ziarna gradowe nie były zbyt j  

wielkie; największe niewiele przechodziły j  

wymiarami swemi wielkość orzecha wło- j  

skiego. Zato burza z d. 4 M aja 1887 roku, 
jakkolw iek wogóle nie dała obfitego gradu 
i była krótkotrw ałą, przedstaw iała pojedyn
cze okazy ziarn gradowych dochodzące 
wielkości ja jk a  kurzego, a nawet, podług 
opowiadań zupełnie wiarogodnyeb osób, 
wielkości pięści.

Ziarna gradowe mają, kształt bardzo roz
maity: do tej pory nie można było oznaczyć 
na pewno, jaka  jest zasadnicza forma tych 
ziarn. Trudność badania pochodzi stąd, że [ 
naprzód, podczas spadku przez warstwy po- j  

wietrzą silnie ogrzane, wystające lub zao
strzone części ziarn zostają stopione; nastę
pnie i tak już niezupełna bry ła podczas ba- j  

dania z trudnością, zachowuje swój kształt. ! 
G rad spada nagle, praw ie niepodobna być j 
z góry przygotowanym i zaopatrzonym  w to 
wszystko, co jes t niezbędnem dla przepro
wadzenia systematycznie badania nad kształ
tem gradu; przypadek tylko może przyjść 
tutaj z pomocą. W  każdym razie wewnątrz 
ziarna znajduje się najczęściej jąd ro  biało, j  

nieprzezroczyste, jakby powstałe ze zbitych ( 
kryształków śniegu, naokoło którego ukła- I 
dają się warstwy, nieraz bardzo nieregular
ne lodu przezroczystego. P odług wyrażę- 
nia Arago jądro  i lodowata powłoka zupeł- | 
nie inaczej się tworzą. Jednak  nieraz moż- j  

na spotkać formy, które zdają się odstępo- j  

wać od powyższego typu. Jednym  z pierw - [ 
szych, który dokładniej badał kształt bry- j  

łek gradowych był Delcros.
Podług obserwacyj zebranych przez nie- [ 

go podczas burzy d. 4 Lipca 1819 r. zwy- | 
k łym  kształtem  ziarn gradu je s t wycinek 1 
kulisty o podstawie trójkątnej równobo
cznej lub sześciokątnej. Często wycinek j 
ten ma postać taką, jakgdyby pochodził 
7. rozbicia kuli na tego rodzaju części. Od 
środka kuli, z którój pochodził wycinek ros- i  

chodzą się promienisto części podobne do \ 
włókien, tak, że całe ziarno gradowe wyglą
da, jakgdyby podzielone dwoma układam i 
powierzchni.

Podczas ostatniej burzy gradowej w W ar- j

\ szawie w d. 4 M aja r. b., zdaje się, że to by
ła  przeważająca forma: z opowiadań i ry
sunków zebranych przez różne osoby daje 
się to wyraźnie dostrzedz.

Niekiedy ziarna gradowe odstępują od 
tego typu, wykazując we środku jądro  bia
łe, otoczone tylko warstwami współśrodko- 
wemi, przezroczystemu Cieką w ój formy
ziarna gradowe, ze szczególnym roskładem 
części przezroczystych i nieprzezroczystych 
obserwował dr Jędrzejewicz w d. 9 M aja 
1886 roku i opisał je  w Nrze 24 Wszech* 

j  świata z r. 1886. Powtarzając rysunek tych 
ziarn (fig. 1), nadmieniamy, że cieniowane 
części rysunku przedstawiają nieprzezro-

0

czyste części bryłek, białe zaś — przezro
czyste warstwy, odsyłając po więcej szcze
gółów do wymienionego numeru. Zdaje 
się, że te bryłki można odnieść do typu, opi
sanego przez Delcros.

Najciekawsze jednak  wypadki badań nad 
kształein gradu zebrał i ogłosił Abich (Ue- 
ber den krystallinischen Hagel, Wien,1879), 
który miał sposobność często obserwować 
grad na Kaukazie. P odług niego niejedno
krotnie spadające bryły gradowe są połą
czeniami kryształów  lodu, jak  to przedsta
wia (fig. 2). W  połączeniach tych wystę- 
pują graniastosłupy sześciokątne, forma, 
k tóra, ja k  wiemy, jest właściwą kryształom 
lodu. Tęż samą formę opisywali Bischoff

Fig. 2.
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i Merian, którzy nadto wykazali zapomocą 
polaryskopu niewątpliwą, budowę krystali
czną tych brył gradowych. (Guntber. Geo- 
physik, t. II, str. 227).

{dok. nast.)
W. K.

Dr R O M A N  M A Y .
W spomnienie pośmiertne.

W  dniu 4 Kwietnia, po krótkiej chorobie, 
rosstał się z tym światem w Starołęce, pod 
Poznaniem, d r Roman May, jeden z młod
szych a bardzo gorliwych pracowników na 
polu publicznem w Poznańskiem.

S. p. Roman May urodził się w r. 1845 
w Szamotułach. Uczęszczał do gimnazy- 
jum  M aryi Magdaleny w Poznaniu, skąd 
dla różnych powodów w roku 1863 wydalo
nym został, a nauki ukończył następnie 
w gimnazyjum w Głogowie. S tudyja uni
wersyteckie odbywał we W rocławiu, a po 
napisaniu rosprawy „Ueber die kiinstliche 
D arstelung von Silicaten” uzyskał stopień 
doktora i był przez pewien czas asystentem 
botanika wrocławskiego, profesora Cohna. 
W  roku szkolnym 1874—1875 odbywał tak 
nazwany „rok próby” w gimnazyjum real- 
nem w Poznaniu, poczem został przezna
czony na nauczyciela do Rawicza. Zmarły 
z całem młodzieńczem poświęceniem oddał 
się zawodowi nauczycielskiemu, ale, jak  
wielu innych, widział się niebawem znie
wolonym do szukania dla siebie innego za
jęcia. Jako  chemik udał się do jednej z fa
bryk chemicznych w Niemczech dla należy
tego wykształcenia się w technice. Zboga- 
cony znacznym zasobem wiedzy teoretycz
nej i praktycznej, przybył do Poznania i tu 
w pobliżu miasta w Starołęce założył fabry
kę superfosfatów, k tóra pod jego światłem 
kierownictwem coraz pomyślniej się rozwi
ja ła  i mogła już  pod niejednym względem 
wytrzymać konkurencyją podobnych fabi-yk 
zagranicznych.

Zm arły należał także do grona bardzo 
czynnych nauczycieli dawniejszej szkoły 
Żabikowskiej, był jednym  z kierowników

wydziału technicznego Centr. Towarzystwa 
rolniczego, oraz sekretarzem wydziału przy
rodniczego Towarzystwa przyjaciół nauk. 
Jako przyrodnik z zamiłowania, a przemy
słowiec z musu, zawsze pragnął rozbudzić 
zajęcie do nauk przyrodniczych w obszer
niejszych kołach publiczności; w tym celu 
miewał często publiczne wykłady popular
ne w Poznaniu, z dziedziny przyrodoznaw
stwa. Jeszcze w roku bieżącym podczas 
postu zorganizował szereg bespłatnych wy
kładów w Poznaniu, a własne jego odczyty 
były najliczniej uczęszczane. Na posiedze
niach wydziału przyrodniczego Towarzy
stwa przyjaciół nauk często zabierał głos, 
zdając sprawę z postępu nauk, a poraź osta
tni przemawiał d. 23 Marca r. b.

Przejęty głęboką miłością rodzinnej zie
mi i społeczeństwa, do którego należał, ś. p. 
Roman nie usuwał się nigdy, gdy żądano od 
niego współudziału w pracach podejmowa
nych dla dobra ogółu. Niezwykła słodycz 
i prawość charakteru zjednała mu tak w Po
znaniu, jak  i daleko poza jego murami licz
nych przyjaciół, którzy w nim na przy
szłość wielkie pokładali nadzieje. — Śmierć 
nagła, a tak bolesna dla społeczeństwa wiel
kopolskiego, nie pozwoliła zmarłemu ziścić 
tych pięknych rokowań; ale to, co zdziałał 
w ciągu krótkiego, bo zaledwie 42-letniego 
żywrota, zapewnia mu na zawsze miłą pa
mięć w sercach tych, co go poznać bliżej 
mieli sposobność. Przemysł wielkopolski 
ponosi przez śmierć jego niepowetowaną 
stratę.

W ielkopolanie opłakują więc śmierć przed
wczesną ś. p. Romana Maya, jednego z dziel
nych swych pracowników, który od dzie
ciństwa wykolejony z drogi naukowej, na 
której pragnął pracować, um iał przystoso
wać się do warunków, w jakich znalazło się 
całe społeczeństwo nasze w Poznańskiem 
i wynalazł sobie zajęcie, zapewniające jemu 
byrt osobisty, a dla kraju  stwarzające nową 
gałęź przemysłu. Niech nam, którzyśmy 
nie mieli sposobności znać osobiście ś. p. Ro
mana Maya, wolno będzie przesłać: cześć 
jego pamięci!

E. D.
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KH0MKA HAHKOWA,

METEOROLOGIJA.

—  Stan pow ietrza w Europie środkowej, w mie
siącu Marcu 1887 r.

Miesiąc Marzec był chłodny, po większej części 
niepogodny i w ietrzny.

Przez pierwsze dziesięć dni w Europie środkowej 
i południowej panowało wysokie ciśnienie barome- 
tryczne, k tóre dochodziło zrazu do 775 mm a później 
do 770 mm (u nas 760 mrr.), gdy tymczasem głębokie 
dcpresyje przesuwały się na północy i północo- 
wschodzie wywołując w Skandynawii i okolicznych 
krajach  silne w iatry w połączeniu z niepogodą i opa
dem. W  Europie centralnej zaś pow ietrze było 
spokojne, po większej części pogodne, m głą prze
pełnione bez znacznych opadów, przy tem peraturze 
przeciętnie norm alnej.

Umiana dość znaczna nastąpiła w stanie pnwie- 
trza  z dnia 11 na 12, gdy nad morzem północnem 
pojawiła się nieznaczna depresyja, k tó ra  powiększa
jąc się szybko co do głębokości swej i rosprzestrze- 
nienia z wielką szybkością przesunęła się nad b rze
gami Niemiec i była powodem gw ałtow nych w ich
rów północno-wschodnich i północno-zachodnich 
które w wielu miejscach znaczne zrządziły szkody. 
Dnia 12 zrana m inim um  barom etryczne panowało 
nad wyspami Duńskiemi, w ytw arzając zawieje śn ież
ne na morzu Północnem i w' Danii, wskutek czego 
przez kilka dni przerwana była kom unikacyja lądo
wa i wodna. O godzinie 2-ej po południu środek de- 
presyi przeniósł się ponad ujście Odry, a zawieja 
dotarła aż do wyspy Rugii. W  nocy tegoż dnia m i. 
nimum prze3zło nad brzegami Prus wschodnich, 
przyczem od Rugii aż do granicy wschodniej tegoż 
kraju  panowały silne w iatry północne, a jakkolw iek 
niedługo trwały, zrządziły szkody dość znaczne; 
szczególniej ucierpiały od wspomnianych wichrów 
nadbrzeżne okolice morza Bałtyckiego, woda tu bo
wiem wzniosła się do znacznej bardzo wysokości 
i spowodowała w wielu miejscach wylewy rzek do 
morza tego wchodzących, nie obyło się też bez stra 
ty  w ludziach i okrętach, które w tym  czasie nad 
brzegiem Bałtyku się znajdowały. W  zatoce G dań
skiej, gdzie wiele budowli zostało uszkodzonych, n a 
grom adziły się takie masy śniegu, że chwilami ko
munikacyja kolejowa była niemożliwą.

W tym że samym czasie (d. 12) obfite śniegi spa
dły w Szwajcaryi, Austryi, południowych Niem
czech, które p rzetrw ały  aż do d. 16; T ryjest przez 
trzy  dni odcięty by ł od świata, a  w okolicach jego 
śnieg w ywracał słupy i poprzeryw ał dru ty  te legra
ficzne. Obfite opady śnieżne m iały  też miejsce w po
łudniowej i wschodniej Francyi, w północnej Hisz
panii i w Anglii. Godnem jes t zaznaczenia oziębie
nie się powietrza w d. 13 M arca, jak ie  nastąpiło po
za wspomnianą wyżej depresyją: w przeciągu 24 go
dzin tem peratura w Niemczech zeszła do —10° C.

Granica mrozu w d. 13 rosciągała się od Hebrydów 
na  południe do Loary, stąd zaś na wschód wzdłuż 
Alp do Pesztu.

Z dnia 15 na 16 stan powietrza uległ znowu po
ważnej zmianie, gdy głębokie minim um wystąpiło 
na morzu Śródziemnem na zachód od W łoch, które 
wpływ swój szybko ku północy wywierać zaczęło, 
a w połączeniu z Wysokiem ciśnieniem jak ie  pano
wało nad brzegami morza Północnego i Bałtyku 
wytwarzało w Europie środkowej w iatry wschodnie 
i północno-wschodnie. Tej okoliczności przypisać 
należy niezwykle mroźne powietrze jakie tak długo 
utrzym yw ało się w Europie centralnej. W zmian
kowane wyżej minim um nie przekroczyło Wpraw
dzie Alp, tylko zwróciło się na wschód do Austryi 
i W ęgier, m iało jednak ten wpływ na okolice powy
żej Alp położone, że w Niemczech południowych 
spadły dość obfite śniegi. F ak t ten dowodzi, że A l
py nie są w ybitną granicą powietrzną dla Austryi 
i Niemiec.

Znaczniejsze ocieplenie się powietrza nastąpiło 
dopiero dnia 20 i dni następnych, gdy depresyja wy
chodząca z południo-zachodu przeniosła się w E uro
pie zachodniej ku północy; ocieplenie to postępowa
ło kolejno od zachodu ku wschodowi. W dniu 20 
tem peratura  podniosła się znacznie we Francyi i po
łudniowych Niemczech; w dniu 21 toż samo zjawi
sko miało miejsce w Niemczech północno-zacho- 
dnich, dnia 22 i 2S zrobiło się już cieplej we wscho
dnich prowincyjach Niemieckich, w Polsce i wscho
dniej Rosyi, tak, że dnia 24 granica mruzu odsunęła 
się do Rosyi, a w Niemczech tem peratura  wzniosła 
się naw et wyżej od normalnej.

Od d. 25 do końca miesiąca nie zaszło nic godne
go uwagi; głęboka depresyja, która naprzód pojawi
ła się na północo-zachodzie, posunęła się zwolna ku 
południo-wschodowi, gdy tymczasem w południowo- 
zachodniej Europie utrzymywało się maximum ba
rom etryczne. Dlatego też stan powietrza był w tym  
czasie dość jednostajny; przy normalnej tem peratu
rze przew ażały w iatry zachodnie i północno-zacho
dnie, które niejednokrotnie w w icher przechodziły; 
opady częste a  nieraz dość obfite.

W Królestwie Polskiem i w prowincyjach połu
dniowo-zachodnich Cesarstwa stan powietrza wogó
le odpowiadał przebiegowi tu  nakreślonemu. W p ier
wszych dniach miesiąca odwilż lub małe przym roz
ki, przy rzadkich opadach, około 13 nastąpił mróz, 
który wzmagał się coraz bardziej aż do d. 21 zrana, 
w którym  to dniu wszystkie praw ie stacyje notują 
najniższą tem peraturę w miesiącu. Od południa 
tego dnia mróz szybko się zmniejszał, a w dniu 24 
w całem Królestwie, a następnego dnia na Podolu 
i na W ołyniu nastąpiła odwilż, która do końca mie
siąca dotrwała. Od 17 do 19 w całem  Królestwie 
padał dość obfity śnieg, który w mniejszej ilości 
pojawiał się też w ostatnich dniach miesiąca Na 
Podolu i W ołyniu śnieg obfity notowano od 15 
do 18.

W W arszawie maxim um  barom etryczne średnie 
763,3 mm przypadło d. 20, minim um zaś 740,0 mm
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dnia 13; największą tem peraturę 4-8° C zanotowa
no dnia 9, najmniejszą, zaś —10° C d. 21 Marca.

FIZYKA.

—  Widmo absorbcyjne tlenu. W iirządzającem się 
obecnie obserwatoryjum w Meudon pod Paryżem, 
które zostaje pod kierunkiem Janssena, znajuuje się 
pracownia do badań gazów i par znacznej gęstości. 
W  pracowni tej, mającej sto metrów długości znaj
duje się szereg ru r, mogących znosić znaczne ciśnie
nia, ze wszystkiemi przyrządam i optycznemi, po- 
trzebnem i do badań widm absorbcyjnych różnych 
gazów, jak tlenu, azotu, wodoru lub pary wodnej. 
Badania przeprowadzone dotąd przez Janssena nad 
tlenem wykazały, że gaz ten daje dwa szeregi widm 
powstających przez pochłanianie św iatła, a w szcze
gólności szereg drugi polega na smugach ciemnych, 
które się rozwijają w stosunku do kw adratów  z gę
stości gaza.

Prawo to prowadzi do wniosku, że przez mgławi
cę, o średnicy przechodzącej dziesięćkrotnie średni
cę drogi ziemskiej i zawierającej tlen  bardzo małej 
gęstości, mogłaby przejść wiązka światła, niezdra- 
dzając bynajm niej swem widmem obecności tego 
gazu. Wskazuje to, jak należy być ostrożnym przy 
wnioskowaniu o obecności lub braku pewnego gazu 
na danej gwieździe, opierając się na wskazówkach 
jej widma. (Comptes rendus).

S . K.

FIZYJOLOGłJA.

—  Powonienie u kobiet. Dla rosstrzygnięcia kwe
styi, czy obie płci posiadają jednakow ą czułość 
czyli delikatność zmysłów, mało dotąd prowadzono 
badań; co do dwu najważniejszych przynajm niej 
zmysłów, wzroku i słuchu, nic w tym względzie po
wiedzieć nie można, smak wszakże zdaje się lepiej 
u mężczyzn rozwiniętym. Jestto  może powód, dla 
którego sztuka kucharska w wyższych stopniach 
swej doskonałości stanowi monopol mężczyzn; rzad 
ko też spotykać można kobiety, któreby się znały 
na winie. N atom iast dotyk jest niewątpliwie u ko
biet, mówiąc w ogólności, czulszy aniżeli u męż
czyzn, co je  uzdolnią do najdelikatniejszych robót 
igiełkowych.

Co się tyczy wreszcie powonienia, ciekawe do
świadczenia przeprowadzili niedawno w Stanach 
Zjednoczonych pp. Michols i Bailey, o czem zdali 
Bprawę amerykańskiemu stowarzyszeniu postępu 
nauk.

Fizyjologowie ci wybrali niektóre substancyje, za
lecające się silną wonią, ja k  olejek lewkonii, wy

ciąg czosnku, kwas pruski, cyjanek potasu i t. d. 
substancyje te roscieńczyli wodą w rozm aitym  sto
pniu i wypełnili niemi fiaszki, tak, że gdy pietwszrt 
zawierała rostwór jednego grama danej substancyl 
na litr  wody, w drugiej był rostwór dwa razy słab
szy, w trzeciej dwa razy słabszy aniżeli w drugiej 
i t. d. Flaszki te  zostały ponumerowane pod spo
dem i pomieszane, a osoba poddana badaniu miała 
je  ustawiać w porządku naturalnym , kierując się je 
dynie powonieniem. Metoda ta wykazała przeda- 
wszystkiem bardzo znaczne różnice pod względem 
czułości tego zmysłu u różnych indywiduów.

Trzej mężczyźni zdołali np. rospoznać kwas pru
ski rościeńczony w ilości wody, przechodzącej dwa 
milijony razy jego ciężar, — ilość zatem tak  dro
bną, że uchodzi już analizie chemicznej; inni nato
m iast nie rospoznawali już kWasń pruskiego w trze-1 
ciem lub czwartem roscieńczeniu. NajciekaWsZytrl 
jednak rezultatem  doświadczeń, którym poddano 44 
mężczyzn i 38 kobiet różnych stanów, było wykaza
nie znacznej różnicy między obu płciami CO do czu
łości powonienia.

Kwas pruski np. wszystkie bez wyjątku kobiety 
przestawały poznawać w roscieńczeniu 1 ; 20 000, 
gdy większa część mężczyzn dochodziła do roscień- 
czenia 1:100000. Olejek cytrynowy rospoznawali 
mężczyźni do roscieńczenia 1:200000, gdy kobiety 
tylko do roscieńczenia poprzedzającego, to  jes t dwa 
razy mniejszego. Toż samo co do innych woni. 
Rezultat ten  sprzeczny jes t z rospowszechnionem 
pojęciem, które kobietom przypisuje większą czu
łość powonienia, z powodu upodobania ich w perfu
mach. Upodobanie to prawdopodobniej pochodzi 
właśnie stąd, że słabiej czują zapachy aniżeli męż
czyźni, a tem  samem mniej są stąd narażone na 
przykrości. Wypływa stąd, że dla nosa męskiego, 
damy, które się w wonnościach lubują, winny się 
perfumować dwa razy słabiej, aniżeli dla samych 
siebie. (Revue scient ).

T. l i .

BOTANIKA.

—  Nowe poszukiwania nad porostami. Liczne ba
dania, przedsięwzięte w ostatnich czasach w celu 
wyjaśnienia natury 'porostów, wykazały, że rośliny 
te przedstawiają syntezę dwu organizmów: wodoro
stu, zwanego tu gonidyjami i grzyba (Por. Wszech
świat t. V, Nr 50, str. 798). Myśl ta, wygłoszona 
i dowiedziona poraź pierwszy przez Schwendenera, 
znajduje nowe poparcie w pracy Borziego: Sporidi 
sorediali di Amphiloma murorum Koerb. (Malpi- 
ghia, Vol. I, 1886, str. 20—24). AmpLiloma muro
rum przedstawia porost, pospolicie rosnący na m a
rach i rozmnażający się zapomocą t. zw. soredyjów 
t. j . m ałych kłaczków, złożonych z nielicznych strzę
pek, wśród których znajduje się kilka komórek go- 
nidyjalnych. .Kłaczki tworzą się w porze suchej, 
zaczynają zaś rosnąć przy nastaniu ■wilgoci, przy*
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czem wzrost polega na rozm nażaniu sig gonidyjów 
i wydłużaniu się strzępek. Borzi obserwował roz
mnażanie sig soredyjów w miejscach, gdzie porost 
ten  napotyka się jednocześnie z wodorostem Hormi- 
dium varium, k tóry  właśnie tworzy gonidyje tego 
porostu. AV porze wilgotnej zauw ażył au tor od
dzielanie się od strzępek kłaczka małych jednoko 
mórkowych zarodników (spor), tworzących się z po
jedynczych komórek strzępek. Uwolnione zarodni
ki k .ełkują bardzo łatwo i prędko w wodzie i  jeżeli 
nie znajdują w bliskości odpowiednich wodorostów, 
natenczas utworzony woreczek zarodkowy ginie. 
Jeżeli zaś woreczek zarodkowy napotyka pojedyn
cze komórki Hormidium (kokki), wtedy woreczek 
ten  otacza je  i rozgałęzia sig. Jednocześnie uwię
ziony woreczek dzieli sig wielokrotnie, tak, że po 
upływ ie bardzo krótkiego czasu z tego skojarzenia 
powstaje nowe soredyjum, które przy sprzyjających 
okolicznościach daje początek porostowi. Jeżeli 
woreczek zarodkowy zarodnika napotyka całą nić 
Hormidium, to ona zostaje otoczona w pewnem 
miejscu i rospada się na pojedyńcze komórki (kok
ki), z których tworzą się gonidyje nowopowstające
go kłaczka.

S . Gr.

—  D zia łanie włosków parzących pokrzywy. W ia
domo, że włoski parzące, np. u naszej pokrzywy 
pospolitej, na wierzchołku zakończone są główko- 
wątem rosszerzeniem, ukośnie osadzonem, które 
przy  dotknięciu łatwo odłam uje sig, a włosek sam 
przenika w ciało i do rany wylewa część swej za
wartości. Obecnie H aberlandt dowodzi, że odła- 
mywanie główki, pomimo kruchości ścianki, zależy 
również i od więksżej cienkości ścianki włoska 
w odpowiedniem miejscu i dlatego miejsce to na
przód można oznaczyć. Przystosowanie to  atoli 
ma na celu nietylko ułatwienie odłamania, ale jedno
cześnie nadaje odpowiedni kształt przenikającem u 
w ciało końcowi włoska. Mianowicie miejsce cień
sze ścianki m a takie położenie, że odłamanie na
stępuje nie w poprzek, ale zawsze ukośnie ku do
łowi. W skutek tego tworzy sig. nadzwyczaj ostry 
wierzchołek, a otworzony wiosek parzący zdaje sig 
być podobny do jadowitego zęba żmii. Z pewne- 
mi zmianami podobny schem at budowy włosków 
parzących daje się zastosować do wszystkich zba
danych gatunków z rodzin Urticaceae, Loasaceae 
i Ja tropha. Kruchość błonki u pokrzywowatych 
zależy od znajdującej sig w niej krzemionki, u Loa
saceae — od znacznej zawartości węglanu wapnia, 
u Ja tropha — od silnego zdrzewienia. Jeżeli zba
dam y większą liczbg gatunków i rodzajów, to  zgo
dnie z nauką rozwoju znajdziem y rozm aite stany 
przejściowe, poczynając od prostego włoska parzą
cego bez główki i kończąc na opisanej odpowie
dniej celowi formie.

Dotychczas powszechnie przyjmowano, że kwas 
mrówkowy jest w łaśnie tą  substanoyją parzących 
włosków (pokrzywy), która działa trująco. G. H a

berlandt zwraca uwagg, że pogląd ten a p riori 
zdaje sig być nieprawdopodobnym, ponieważ przy 
ukłuciu włoskiem pokrzywy do rany może sig do
stać najwyżej 0,0006 mg kwasu mrówkowego; d la
tego więc nadzwyczaj silne działanie włosków n ie 
których pokrzyw podzwrotnikowych pozostaje nie- 
wyjaśnionem. Jeżeli kilka świeżych włosków pa
rzących rozmiażdżymy igiełką, tak, że czgść zawar
tości pozostanie na końcu tej ostatniej, poczekamy, 
póki koniec nie wyschnie i przypuszczalny kwas 
mrówkowy nie ulotni sig i wtedy ukłujemy się, to już 
po kilku sekundach występuje charakterystyczne 
swędzenie, w połączeniu z poczerwienieniem skó
ry  i tworzeniem się pęcherzyka. Stąd wynika: 1) 
że tru jąca m ateryja włosków parzących nie jest 
kwasem mrówkowym i 2) że m ateryja ta  może 
być tylko substancyją nieulatniającą się. Reak- 
cyje mikrochemiczne wskazują obecność w so
ku komórkowym rospuszczonego ciała białkowate
go, które ścina sig przy zanurzaniu włosków pa
rzących do wrzącej wody. W ten sposób potrak
towane włoski tracą  zdolność parzenia. Dalej z do
świadczeń tych wypływa, że samego przez się cia 
ła  białkowatego nie można przyjąć za poszukiwa
ną truciznę i że ta  ostatnia jest substancyją, k tó 
ra  podobnie jak  ferm ent nieorganizowany (enzym) 
może być z soku komórkowego wyciągniętą alko
holem i nanowo rospuszczoną w wodzie. Przy ści
naniu b iałka ferm ent ten zostaje zniszczony i t r a 
ci swe działanie. Takie jes t najnowsze zapatry
wanie G. H aberlandta na omawiany przedmiot. 
Możnaby zapytać teraz, czy substancyja działają
ca parzących włosków i organów trujących roz
m aitych owadów jes t w samej rzeczy kwasem 
m rówkowym , jak  to  się wogóle przyj moje.

St. D.

R OZMAI T OŚCI .

—  Indyjanie w Stanach Zjednoczonych. Raport
komisarzy do spraw indyjskich za r. 1885, ogłoszo
ny z polecenia kongresu, zawiera ciekawe dane sta
tystyczne. Ogólna liczba Indyjan, rosproszonych 
po różnych stanach i terytoryjach wynosi około 
300000; w ostatnich 50 latach, jak  się zdaje, wbrew 
powszechnemu muiemaniu, liczba ich nieco się 
zwiększyła. W roku 1884 zapisano w biurze indyj- 
skiem 4069 urodzeń, a tylko 3 087 zgonów. W y
jąwszy Apaszów, inne plemiona są przyjaźnie wzglę
dem rządu usposobione. Uzdolnienie indyjan do 
życia osiadłego szybko się rozwija; posiadają obe
cnie około 30000 domów, z których 2000 wystawio
no w r. 1882. Uprawiają 230000 akrów grunta, 
a zwłaszcza celują w hodowli bydła; posiadają oko
ło 235000 koni lub mułów, 103000 wołów, jeden mi- 
lijon owiec i  68000 świń. Wreszcie 12000 dzieci
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indyjskich otrzymuje naukę elem entarną w szko
łach misyjnych lub rządowych.

r . r .

I^ełsr ologrij a,.

Jan Baptysta Itoiissiiigaulł. słynny uczony fran
cuski, zasłużony zwłaszcza w chemii rolniczej, zmarł 
w Paryżu. Bliższą wiadomość o jfgo  pracach po
damy wkrótce.

Tamże zmarł chirurg  <»osselii!, prezydent aka
demii nauk, zasłużony profesor i autor licznych 
dzieł lekarskich, ur. 1815 r. W tych dniach znów 
telegraf doniósł o zgonie innego, niemniej znakomi
tego medyka Vulpiaua. W ten sposób, w ciągu 
niespełna trzech tygodni, akadem ija nauk w Paryżu 
straciła trzech wybitnych swych członków.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

WP. W. D. Ch. Culczcwo. L ist W Pana wraz z załą- ! 
czonym rysunkiem będzie zamieszczony w jednym  
z następnych i umerów Wszechświata. — Na kar- j  
tach nieba nie możemy oznaczać położenia gwiazd, I 
bo w ttdy  miał} by one znaczenie tylko przechodnie; | 
wskazanie wszakże gwiazdozbioru, w którym dana I 
planeta przypada, wystarcza do jej znalezienia i wy- [ 
różnienia. Inne uwagi W Pana eą zupełnie słuszne; i 
o ile nam pozwolą rozm iary naszego pisma, posta
ram y się wprowadzić dział, o którym W Pan mówi.

WP. D. W yrażenie, 2akmestyjonowane przez 
W Pana, jest tak  jasne, że bliżs.ego kom entarza po- i 
dać niepodobna.

Książki i broszury nadesłane do Redakcyi 

Wszechświata

J A K O  NOWOŚ Ć.

Kosmos,zeszyty IV i V, 1887 r., zawierają: O bada- ) 
niaeh Nordeuskjólda i N athorsta w Grenlandyi, 
przez dra lii. Dunikowskiego; O n ektórych zjawi- I 
sitach jasnych meteo ów czyli kul ognistych lub bo- i 
lidów, przez Bolesława Buszczyńskiego; Hipnotyzin 
w szpitalu „La Palpetriere“ , sprawozdanie dra A. ! 
Raciborskiego; Kronika naukowo, przez E. Godlew- i

skiego i F r. Tomaszewskiego; W yniki pięcioletnich 
zapisków anemografu w Tarnopolu, przez W łady- 

. sława Satkego; Z powodu szkolnych podręczników 
botaniki, przez Józefa Rostafińskiego.

Przyrodnik, dwutygodnik popularny, Nr 7, 1P87, 
j zawiera: O powstaniu skał glebę tworzących, przez 
| Kolbuszowskiego. Rośliny mięsożerne, streścił Szy

mon Trusz. Rozmaitości. Ogłoszenia.

W is ła , miesięcznik gieograficzno - etnograficzny,
| tom I, zeszyt 2, 1887, zawiera: O sposobie gromadze

nia materyjsiłów etnograficznych, napisał R. Zawi- 
j  liński. Etnograficzno-statystyczny zarys liczebno- 
| śai i rossiedlenia ludności polskiej, opracował 
| Edw ard Czjński. Czary i czarownice w Polsce, J- 
! Karłowicza. D ram at gminny polski (kolęda), napi- 
j  sał Karol Matyas. Wśród ludu krakowskiego, S te

fanii Llanowskiej. Z puszczy zielonej, m ateryjały 
do etnografii polskiej, zebrał Adam Zakrzewski. 
Próbki piosnek litewskich.

M ichał Natanson. Untersuchungen iiber die W irk- 
samkeit der ,,Thomasschlacke‘ auf Mittelboden 

| (rosprawa, napisana celem uzyskania stopnia dokto
ra filozofii), Ilalle a. S-, 1887.

Jerzy Ryx. Ferm entacyja, jej przyczyny i zjawi
ska z wyszczególnieniem fermentacyi alkoholowej. 
Kraków, 1887.

Józef Nusbaum. Zur Embryologie der Sehizopoden 
(Mysis Chameleo), odbitka z Biolog. Centralblatt.

S. Grosglik. K. E. von Daer i jego poprzednicy. 
Kartka z dziejów em brjjologii zwierząt, odbitka 
z Ateneum.

Tegoż. Przyczynek do znajomości budowy n e 
rek ryb; odbitka z Kosmosu.

W. Satke. Uebcr den tiiglichen Gang der Wind- 
geschwindigkeit uud der W indrichtung in  Tarno
pol, 1887.

A. Danieli. Zasady fizyki, przekł. J . J . Boguskie- 
go. Zeszyt VI, kończący dzieło.

Do nabycia we wszystkich księgarniach.

Pp. Prenumeratorzy Wszechświata pragnący 

dopełnić sobie komplety z la l ubiegłych, mogą 

nabywać je  w Redakcyi po cenie zniżonej: po 

rs. 1 za kw artał w Warszawie, a po rs. 1 kop. 

30  z przesyłką na prowincyją, —  z tem nadmie

nieniem, że kompletów z 1-go kwartału roku 1883 

Redakcyja nie posiada.



BMl e t y  n m. e t e o r o l o g i o z n y

336 w s z e c h ś w i a t . ..Nr 21.

za tydzień od 11 do 17 Maja 1887 r.
(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).

D a t a
Średnie

ciśnienie
barom e

T em peratura , a |  s
&D £ j N

. CĆ
.5

o
CO Kierunek wiatru

Suma
opadu

U w a g i .
tryczne Śred. Max. Min. |“ C/2 £ £

11 Środa
12 Czwartek
13 Piątek
14 Sobota
15 Niedziela
16 Poniedz.
17 W torek

745,60
745,92
746,23
752,25
754,^8
753,42
748,62

10,8
11,1
10,3
11,0
13.1
17.2 
19,9

14.2
15.3 
144 
15 2 
17.6 
21,0 
24,2

7,2' 6,5 
6,8' 6.2 
5,81 6,7 
5,7' 6,6 
6,2' 6,2 
7,7 b:>. 

13,4 10,2

• 65 
64 
73 
69 
58 
57 
60

X,NW,WWN
w s w ,w s w ,s s w
SSW,SW,\YWN 

WN W,N,NE 
N E.EN E.EN  
E N E,ESE,E  

E ,E,E

0,0
0,4
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0

Pochmurny.
0  3 e.j po p. deszcz 
0  3-ej i 6 ej deszcz

Pochmurny

Średnie 
z tygodnia 749,57 13,3

AV>3.
max.

24,2

Abs. i 
min. i 

5,7, 7,2 64 0,8
UWAGI. Ciśnienie barom etryczne, wilgotność bezwzględna i suma opadu dane są, w m ilim etrach, 

tem peratura w stopniach Celsyjusza. Kierunek w iatru dany jest dla trzech godzin obserwacyj: 7-ej rano, 1-ej 
po południu i 9-ej wieczorem, b. zuaczy burza, d. — deszcz.

Odezwa do czytelników.
Olbrzymiej wielkości grad, jak i nawiedził Warszawę d. 4 Maja r. b., stanowi 

niezwykłe i rzadkie zjawisko. Dokładna znajomość przebiegu tej burzy i towarzy
szących jej okoliczności stanowić może ważny dlanauki materyjał, zebrać go wszak
że możemy jedynie przy współudziale mieszkańców tych części kraju, które burza 
powyższa nawiedziła. Z tego względu powtarzamy zamieszczoną już w zeszłotygo- 
dniowym numerze naszego pisma prośbę do wszystkich, którzy mieli sposobność 
obserwowania tej burzy o nadesłanie zebranych wiadomości bądź do Redakcyi 
Wszechświata, bądź do Stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolni
ctwa' (Krak. Przedm. Nr 66). W opisie należy zamieścić następujące wiadomości:

1) Nazwę miejscowości, powiatu i gubernii, gdzie obserwacyja była robioną.
2) Czas rospoczęcia burzy i trwania spadku gradu.
3) Jeżeli można, wielkość pojedynczych ziarn gradowych, ich kształt i budowę.
4) Kierunek, w którym postępowała burza; przyczem pożądaną byłoby rzeczą 

wymienienie sąsiednich wsi, w których grad  padał, a także i tych, w których 
grad niepadał, z wykazaniem, o ile możność pozwoli, szerokości pasa, w którym 
zniszczenie, zrządzone przez grad było największe.

5) Wszelkie zresztą inne wiadomości o zrządzonych szkodach i okolicznościach 
towarzyszących burzy, które piszący uzna za ważne i za autentyczność których ręczy.

6) Nakoniec podpis podającego obserwacyją.
Ułożenie karty  okolic gradem nawiedzonych możliwem będzie jedynie na pod

stawie licznych korespondencyi z różnych okolic kraju. Dotąd (d. 19 Maja, Czwar
tek) nie otrzymaliśmy ani jednego listu, odnoszącego się do tego zjawiska, upra
szamy przeto redakcyje innych pism o powtórzenie niniejszej odezwy, i poza ko 
łem bowiem naszych czytelników znajdą się niewątpliwe obserwatorowie, którzy 
nam spostrzeżenia swe nadesłać zechcą.

TREŚĆ. Nowe doświadczenia tyc7ące się ruchów wirowych, napisał S. K- — O zjawiskach chemicznych 
w rurkach włoskowatych, przez M aksym ilijana Flaum a. — O gradzie, przez WT; K. — Dr Roman ilay . Wspo
mnienie pośm iertne, napisał E . D. — Kronika Naukowa. — Rozmaitości. — Nekrologija. — Odpowiedzi Re

dakcyi. — Książki i broszury nadesłane do Redakcyi Wszechświata. — Buletyn meteorologiczny.

Wydawca E. Dziewulski. R edaktor Br. Znatowicz.

^03eojsko I],tii3ypoio. BapmuEa 8 Maa 1887 r. Druk Em ila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna ^  26.


