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MIESZKAŃCY
PIÓR PTASICH,

Ptaki, podobnie jak  zwierzęta ssące, po
mimo swoich pięknych ksitałtów i często 
świetnego upierzenia oraz wielkiej ruchli
wości, nie są wolne od zwierząt, które na 
nich pasorzytnie mieszkają. Prawie każdy 
gatunek ptaka posiada na swoich piórach 
(a nawet na skórze) odrębnych mieszkań
ców, szukających przytułku i pożywienia, 
których życie ściśle się wiąże z życiem pta
ka, a obyczaje dokładnie są przystosowane 
do warunków otoczenia.

Miałem sposobność zapoznania się bliżój 
z fauną jednego z najpospolitszych naszych 
ptaków, mianowicie gołębia domowego (Co
lumbia Im a) i przekonałem się, że tak mi
ły i czysty ptak daje przytułek kilku dość 
różnorodnym pasorzytom. Na gołębiu bo
wiem, na jego piórach i skórze, mieszkają 
przedstawiciele owadów i drobnych pającz
ków, zwanych rostoczami (Acarida).

Z gromady owadów mieszkają na pió
rach gołębia dwa gatunki, a mianowicie:

Lipeurus (Philopterus) bacillus Demy iGo- 
niocotes (Philopterus) hologoster Burm. 
Sąto owady do rzędu półtęgopokrywyoh 
(Hemiptera) należące, pozbawione są skrzy
deł i tworzą grupę, zwaną wszołami (Mai- 
lophaga), do którćj zaliczają owady kar
miące się młodemi piórami, lub włosami 
i posiadające szczęki krótkie, haczykowate, 
przeznaczone do gryzienia twardych przed
miotów. Owady te na żywym gołębiu pra
wie że nie są dostrzegalne, tak doskonale 
umieją się chować pomiędzy piórami i do
piero zwykle w kilka godzin po śmierci 
swego gospodarza, występują w znacznej 
ilości na powierzchni piór i gromadzą się 
głównie na głowie i szyi, poruszając się po
wolnie, lub pozostając przyczepionemi nie
ruchomo do końców piór.

Lipeurus (Philopterus) bacillus Demy, 
przedstawiony na rysunku (fig. 1), powięk
szony 25 razy, posiada ciało wydłużone, 
wąskie, ciemne, głowę trójkątną, znacznie 
wydłużoną i porosłą włoskami, rożki nitko
wate, niezbyt długie, proste u samiczki, 
u samca zaś silniejsze, dłuższe, łukowato 
zgięte, wskutek znaczniejszej objętości pier
wszego stawu. Tułów łączy się bespośre- 
dnio z odwłokiem, utworzonym z pierścieni
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wyraźnych, ciemnego koloru, opatrzonych 
po bokach pęczkami szczecinek, coraz dłuż
szych ku tyłowi. Koniec odwłoka u sami
cy przedłuża się w dwa wyrostki ostre, j  
u samca zaś jest zaokrąglony. Długość j  

ciała samca i samicy dochodzi do 2 mm, 
szerokość zaś 0,55 mm.

Drugi gatunek wszoły, mieszkający na 
gołębiu, pokrewny z poprzednim, jest Go- 
niocotes (Philopterus) hologaster B u ra . 
Ciało ma jasne z ciemniejszemi plamami, 
rosszerzone, głowę prawie trójkątną., z czo
łem zaokrąglonem, na bokach opatrzoną 
dwiema oddalonemi szczecinami, rożki n it
kowate, jednakowe u obudwu płci. Tułów 
w postaci trapezu przedłuża się nieznacz-

F ig . 1. Lipeurus bacillus, 25 razy powiększony.

nie w odwłok i przyjmuje z nim razem po
stać owalną. Pierścienie odwłoka wyraź
nie odznaczone i opatrzone na bokach je 
dną, dwiema, lub trzema szczecinkami. K o
niec odwłoku jest u obu płci zaokrąglony. 
Długość ciała 1,30 mm, szerokość 0,70 mm. 
Obadwa wspomniane gatunki łatwe są do 
zebrania po śmierci gołębia i ponieważ żyją 
jeszcze pewien czas, dostarczają doskona
łego matei^yjału do badań embryjologicz- 
nych.

Odmienny i-odzaj życia pędzą drobne pa
jączki rostocze (Acaridae), mieszkające na 
gołębiu. Za główne siedliska swoje obierają

one pióra; siedzą one przeważnie pomiędzy 
pióreczkami przy ich nasadzie, wyrastające- 
mi na głównej osi pióra, czyli osadce i two- 
rzącemi chorągiewkę.

Jedne gatunki głównie przebywają 
na piórach skrzydeł na lotkach, rzadziej. 
na piórach pokrywających lotki, inne 
znów osiadają na piórach ogona (sterów
kach).

W każdym razie, drobne te rostocze są 
dość mocno uczepione do pióreczek, lub do 
osi piór zapomocą odpowiednio zbudowa
nych nóg, których wszystkie posiadają po 
osiem, czyli po cztery pary, zakończonych 
banieczkami, dozwalającemi tym drobnym 
istotom chodzić doskonale po gładkiej po
wierzchni pióra; oprócz banieczek, czyli 
przysawek, na nogach i na ciele u tych ros- 
toczy wyrastają długie szczecinki. Rosto
cze, zamieszkujące pióra gołębia, należą do 

1 rodziny Dermaleichidae i odznaczają się 
i ciałem drobnem, zwykle wydłużonem; py

szczek mają uzbrojony szczękorożkami no- 
I życowatemi i opatrzony krótkiemi 3-sta- 

wowemi przysadkami, nogi pięciostawowe. 
U samców często trzecia para nóg bywa 
znacznie dłuższa od pozostałych. Wszystkie 

j  te zwierzęta wylęgają się z jajek, z których 
powstaje naprzód istota o trzech tylko pa
rach nóg, zwana larwą, a ta następnie prze
bywa jeszcze stan poczwarki, czyli nimfy, 
o czterech parach nóg, odróżniającej się 
od formy dojrzałej brakiem organów roz
rodczych.

Rostocze, mieszkające na piórach gołębia, 
po śmierci ptaka trzymają się przeważnie 
głównćj osi (stosiny) pióra, siedząc pomię
dzy piórkami i żyją jeszcze dni kilka. Naj
łatwiej dostrzedz je można, rospatrując pió
ra skrzydeł, lub ogona pod światło, wtedy- 
to bowiem przy osi pióra dają się zauważyć 
ciemniejsze miejsca, niby plamki ciemne, 
będą to właśnie akarydy w rozmaitym wie
ku, jakoto: dorosłe, poczwarki (nympha), 
larwy, a nawet znajdują się i jajka. Prze
ważnie dwa gatunki pędzą życie paso- 
rzytnie na gołębiu: Pterolichus falcigerus, 
Mógn. i Dimorphus (Analges) Columbae, 
Burh.

Pterolichus falcigerus Megn. (fig. 2, 100 
razy powiększony), ciało ma wydłużone, 
jajowate, opatrzone wyraźną poprzeczną



Nr 17. w s z e c h ś w i a t . 259

brózdą, oddzielającą pomiędzy drugą i trze
cią parą nóg głowotułów mniejszy od 
odwłoka znacznie większego, który na 
tylnym końcu rozdziela się na dwa wy
raźne płaty, znacznie większe u samca, opa
trzone kilkoma 
szczecinami dłu- 
giemi. P y s z 
c z e k  trąbkowa- 
ty dość długi, 
z w y r a ź n e m i  
px-zysadkami wy- 
stającemi. S a 
miec większy od 
samicy, ma wy
cięcie na końcu 
odwłoka znacz
nie g ł ę b s z e  i 
oprócz szczecin 
opatrzone dwo
ma wyrostkami 
płaskiemi, lance- 
towatemi, posia
da nadto dwie 
okrągłe baniecz- 
ki, s ł u ż ą c e  do 
p r z y c z e p i a n i a  
się.

D i m o r p h u s  
( Analges ) Co- 
lumbae Bu r h .
(figura 3). Cia
ło ma wydłużo
ne, dwie prze
dnie pary nóg 
j e d n a k o w  ego 
kształtu, trzecia 
para nóg u sam
ców zgrubiała, 
wydłużona, zna
cznie większa od 
pozostałych par, 
opatrzona banie- 
czkami, czwarta 
p a r a  znacznie 
mniejsza od in 
nych. Odwłok 
dwa razy większy, od tułowia, na końcu 
podzielony wycięciem na dwie klapy.' 
Samiczka ma tylne pary nóg takiej sa- 
mćj długości i formy, jak przednie. Mie

szka nietylko na piórach skrzydeł, ale i na 
ogonie.

Oprócz powyżćj wspomnianych pasorzy- 
tów, na gołębiu mieszka jeszcze drobniutki 
świerzbowiec, zwany Sarcoptes palumbinus

Koch., który po 
śmierci p t ak a ,  
często występuje 
w okolicy dzio
ba oraz na koń
cu piór, porasta
jących głowę i 
część górną szyi. 
Ś w i e r z b o w i e c  
ten jest nadzwy
czaj drobny, go
łym oczom przed
stawia się jako 
biały proszek i 
tylko przy po
większeniu mi- 
k r o s k o p o w e m  
może być do
kładnie widzia
ny. Ciało ma za
okrąglone, nogi 
przednie z ba- 
nieczkami, tyl
ne zaś ze szcze
cinkami. W i
dziane dotąd o- 
kazy były sa
miczkami.

W końcu na
leży dodać, że 
wewnątrz gołę
bia mieszka ros- 
tocz (Acaridae), 
dość często na
potykany w tkan
ce tłuszczowej, 
w okolicy żyły 
szyjowćj i pod- 
oboj  czy kowćj, 
zwany Hypodec- 
tes c o 1 u m b a e, 
stworzenie dość 
zagadkowe, do

kładnie bowiem niewiadomo, czy jest for
mą młodocianą którego z gatunków, miesz
kających na piórach gołębia, czy też jest 
fgrmą. safnoistną. Zwierzę to<lrobne, wal-

\;

Fig. 2. Pteroliohus faloigerus. 100 razy powi8' 
kszony.
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cowate, białawe z ciemnemi tylko przy 
podstawie nóg uzbrojeniami chitynowe- 
mi; nogi ma zakończone szczecinkami 
i pazurkami; otwór gęby nieuzbrojony 
i nie posiada wyraźnego kanału pokar
mowego. Cała budowa tego rostocza od
powiednio przystosowana do życia paso- 
rzytnego w tłuszczu, którym się karmi.

Oprócz poznanych rostoczówpasorzytnych, 
mieszkających na gołębiu, grupa pasorzy- 
tów, które żyją na ptakach, zawiera wiele 
dziwacznych i ciekawych do badania form; 
do takich np. należy rostocz zwany Chiro- 
discus amplexans, którego rysunek (fig. 4) 
podajemy według „La Naturę" (Nr 850, 
1889 p.). Posiada kształty bardzo proste

i zwyczajne, tylko budowa przednich nóg 
jest całkowicie odmienną, od nóg przedsta
wicieli tćj grupy, poznanych u gołębia, 
a nawet różni się znacznie od nóg wszyst
kich znanych dotąd rostoczów (Acari- 
dae). U wszystkich bowiem rostoczy, któ
re żyją na piórach ptasich, przednie no
gi są zawsze zakończone bańką (przy- 
sawką), kształtu dzwonkowatego, która 
pozwala im swobodnie chodzić po po
wierzchni gładkiej piór, w ten sposób, 
w jaki muchy np. radzą sobie chodząc po 
szybach okien, lub po innych gładkich 
przedmiotach.

Chirodiscus amplexans stanowi na tym 
punkcie wyjątek, bo tylne tylko dwie pary

nóg są opatrzone banieczkami i posiadają 
budowę normalną. Co do dwu par prze
dnich, to mają one kształt inny i podobne 
są raczćj do wioseł, aniżeli do nóg zwierzę
cia lądowego. Pozbawione bańki końco
wej są spłaszczone i w */3 swój długości po
siadają wgłębienie znaczne, jak  to widaó 
na rysunku obok umieszczonym. Nadto 
zasługuje na uwagę ten fakt, że pięć sta
wów, które stanowią zwykłą nogę u rosto
czów, mieszkających na ptakach, tutaj łączy 
się w jednę całość w ten sposób, że nawet 
przy użyciu mikroskopu niemożna dopa
trzeć najmniejszego śladu zrośnięcia, a co 
niezawodnie nadaje nodze odpowiednią 
siłę, potrzebną przy chwytaniu i obej
mowaniu różnych części pióra. W związ
ku z siłą i budową tych nóg znajduje się 
budowa miejsca przyczepienia (epimery), 
utworzonego z masy chitynowój. Jeże
li dokładnie przyjrzeć się tym nogom, 
można przekonać się, że wklęsłość no
gi jest obrzeżona silnemi wyniosłościami 
i można śmiało przypuszczać, że pają
czek może dowolnie powiększać wklę
słość przy pomocy odpowiednich części, 
gdy ta powierzchnia zagłębiona znajduje 
się w zetknięciu z walcowatą powierzch
nią pióra, co zwiększa siłę przyczepienia 
nogi. Samo zatem uważne obejrzenie tćj 
osobliwej nogi już nas poucza o jej za
stosowaniu.

W tych wypadkach, gdy Chirodiscus jest 
zmuszony chodzić po powierzchni równej, 
może on, podobnie jak  niektóre bezzębne 
(Edentata), których nogi są uzbrojone du- 
żemi, łukowatemi pazurami, dotykać po
wierzchni tylko brzegiem zewnętrznym 
kończyny. Taka budowa nogi jest wy
borna przy ‘łażeniu po piórach i dopo
maga Chirodiscusowi do obejmowania 
silnego osi pióra (jak to widać na rysun
ku fig. 4). Wogóle, nogi te są zbudo
wane zupełnie w ten sposób, jak  to daje 
się spotykać u rostoczów, mieszkających 
na włosach zwierząt ssących, jak  np. u ga
tunku należącego do rodziny Trombididae, 
który żyje na myszy, u Myiobia musculi. 
U tego rostocza dwie tylne nogi są bar
dzo różne od innych i przeobrażone w dwa 
silne haczyki, przeznaczone do chwyta
nia szerści na głowie zwierzęcia. Nogi

Nr 17.WSZECHŚWIAT.
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te, jakkolwiek zmniejszone, mają po trzy 
stawy wyraźne.

Inny rostocz (Acarus), należący do ro 
dziny Dermaleichidae, ma nogi tylne po
zbawione banieczek, spłaszczone i zgię
te do chwytania szerści. Jestto Myoco- 
ptes musculinus, stawy nóg jego są zre
dukowane do liczby czterech, ale odzna
czone wyraźnie i ruchomo połączone po
między sobą.

Chirodiscus amplexans jest jedynym ga
tunkiem z podobną, budową nóg, pomiędzy 
rostoczami, mieszkającemi na ptakach. Ży
je  on na kozodoju wielkim australijskim, 
z w a n y m  przez 
ornitologów Po 
dargus strigoi- 
des. R o s t o c z  
ten ma 0,8 mm 
długości, samiec 
różni się od sa
micy tylko wy
cięciem swego 
odwłoka i jest 
pozbawiony ba
nieczek do przy
czepiania się, co 
go zbliża do Der- 
moglyplius.

Jeżeli zbadać 
przez szkło po
większające pió
ra Podargus, a szczególniej pióra głowy 
i szyi, na których Chirodiscus znajduje 
się, łatwo sobie zdać sprawę ze sposobu 
organizacyi i z obyczajów tego pasorzyta. 
Pióra te sątakułożone, jak  u ptaków drapież
nych nocnych, są dwojakiego rodzaju, j e 
dne mają pióreczka oddalone w ten sposób, 
że nie mogą się z sobą stykać i zaczepiać 
jedne o drugie, jak  u większości ptaków, 
inne zaś mają pióreczka połączone razem 
w formę blaszki (chorągiewkę). Pajączek 
pasorzytny nie może znaleść schronienia 
pomiędzy pióreczkami i musi rachować tyl
ko na siłę swego uczepienia, by się zabes- 
pieczyć przed silnemi podmuchami wiatru, 
spowodowanemi lotem ptaka, lub też przed 
gwałtownemi ruchami przy skubaniu się 
ptaka dziobem i pazurami. Podargusy w Au
stralii we dnie trzymają się na drzewach, 
ciało mają zwinięte w kłębek, szyję i głowę

schowaną, pióra najeżone, podobniejsze są 
wtedy do zwierząt ssących niż do ptaków, 
do czego przyczynia się i miękkość ich upie
rzenia. Chirodiscus amplexans zdaje się 
być dosyć rzadkim: przy poszukiwaniach 
czynionych u Podargus strigoides i u in 
nych kozodojów (Caprimulgidae) przez dra
E. Troussarta i G. Neumanna, znaleziono 
tylko trzy okazy: samca i dwie samice. Je
dnakże wiedząc, że te same formy rostoczów 
(Acaridae),żyjących na piórach,znajdują się 
zwykle na ptakach spokrewnionych, dr E. 
Troussart i G. Neumann przypuszczają, że 
podobny pasorzyt znajdzie się na kozodoju

e u r o p e j s k i  m, 
czyli lelku (Ca- 
primulgus euro- 
paeus) i że bę
dzie można po
znać bliżćj oby
czaje i sposób 
życia tego szcze
gólnego rosto-
cza.

A. S.

PRZECIĘTNE 

W Z N I E S I E N I E  L Ą D U  
I PRZECIĘTNA GŁĘBOKOŚĆ MORZA.

na półkuli północnej i p ołudnio w ej
I  IC H  ZALEŻNOŚĆ

od stopnia szerokościgieogrnficzuej.

Według*

A L E K S E G O  T I L L O .

Przeciętne wzniesienia lądu i głębokości 
morza posiadają niemałe znaczenie dla wie
lu gałęzi gieofizyki. Badania te stanowią 
przedmiot gieodezyi wyższćj, dążącćj do 
ściślejszego oznaczenia postaci ziemi, którćj 
kształt zowią gieoidą. Bez dokładnego ob
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liczenia tych przeciętnych, nie możemy wy
tworzyć sobie należytego pojęcia o różnicy 
między elipsoidą obrotu i gieoidą.

Ani starożytni, ani arabowie nie mieli 
ścisłego wyobrażenia o wzniesieniu lądu, 
a szczególniej o głębokości morza. P ierw 
szy wenecyjanin Marsigli, w dziele pod ty
tułem „Fizyczna gieogrąfija morza”, wyda 
nem w 1711 r., wyraził zdanie, że morza 
posiadają dno i że istnieje pewna symetryja 
co do wzniesienia lądów i zagłębienia mórz. 
Laplace w swojej mechanice niebieskiej 
przypuszcza, że przeciętne wzniesienia i głę
bie wynoszą około 1000 to Humboldt, za- 
pomocą równolegle poprowadzonych prze
cięć, starał się obliczyć przeciętne wzniesie
nie trzech lepiej zbadanych części świata. 
Z pomiarów Humboldta wypadały liczby: 
Europa 205 m, Azyja 351 to, Ameryka półn. 
228 ot, Ameryka połudn. 345, nowy świat 
285 ot, ogół trzech części świata 307 ot, 
t. j. zaledwo % wysokości przyjętej przez 
Laplacea.

Pierwszą próbę obliczenia przeciętnej 
głębokości morza dokonał Peschel, który 
w 1868 r. starał się wyznaczyć głębokość 
Atlantyku półn., obliczając głębokość każ
dego pola, mającego 5° szerokości i tyleż 
długości. Z początkowania Peschla Lei- 
poldt wykonał pomiar poszczególnych czę
ści Europy, częścią zapomocą równoległych 
profilów, częścią zapomocą pomiaru wynie
sienia kwadratowych pól, częścią opierając 
się tylko na przy puszczeniach. Tą drogą 
obliczył on przeciętne wyniesienie Europy 
na 297 m; dla poszczególnych krajów otrzy
mał następujące dane:

Ponad przeciętną  

Szwajcaryja 1 300 m  
Iberyja 701 m
Półw. Bałkański 580 m 
Austryja 518 m
Półw. Apeniński 517 ot 
Skandynawija 428 to 
F raneyja 394 w

Poniżej przeciętnej 

Rumunija 282 to 
Brytanija 210 ot 
Niemcy 214 ot 
Rossyja 167 to 
Belgija 163 ot 
Holandyja 49 m 
Danija 35 ot

Kriimmel i Peschel na zasadzie pracy 
Leipoldta, powiększyli oceny Humboldta 
dla Europy w stosunku 205 : 297.

Supan zapomocą mapy Petermanna w ro
ku 1877 oznaczył głębie oceanu Wielkiego 
na 3870 m, mierząc oddzielne pola 10-cio

stopniowe. Kriimmel przy pomocy mapy 
Berghausa, zamieszczonej w atlasie Stielle- 
ra, obliczył głębię trzech oceanów: Wiel
kiego 3887, Atlantyckiego 3681, Indyjskie
go 3 344 to, całego oceanu 3440 m i na za
sadzie tych danych doszedł do wniosków: 
1) objętość ziemi, wzniesionej nad poziom 
oceanu, wynosi ‘/2i objętości wody na kuli 
ziemskiej, 2) waga części stałych, licząc od 
przeciętnej głębokości mórz równa się wa
dze wody wszystkich oceanów i mórz.

W ostatnim dziesięcioleciu I. Chavane 
wykonał dla Afryki pracę, jaką Leipoldt 
wykonał dla Europy. Skorzystał on z 8000 
pomiarów barometrycznych, lub trygono
metrycznych i otrzymał 662 m z prawdopo
dobnym błędem ± 2 1  to-

Gieolog Laparent, uznając ważność takich 
pomiarów dla gieologii, dokonał samodziel
nej pracy dla wszystkich lądów. Skorzy
stał on z map Stiellera, Sidowa i Leyasseu- 
ra, na których oznaczone są izohypsy 0,200, 
500, 1 000 i 2000 ot i przyjąwszy wysokość 
pasów, zawartych między izohypsami na 
100, 300, 700 i 1 300 m  otrzymał: dla Euro
py 292, Azyi 879, Afryki 612, Ameryki 
półn. 595, Ameryki połudn. 537, Oceanii 
362 i dla wszystkich lądów 646 m. Lapa
rent wyraża obszar tych pasów w %:

I. Od 0 — 200 m = 32%
II. n 200 — 800 w — 19%
III. n 800 — 1000 m - 28%
IV. »» 1000 — 2000 ot = 16%
y. n 2000 i wyżój = 5%

jbie zaś oceanu wynoszą:
1. Od 0 — 1000 ot = 8%
2. łl 1000 — 2000 m = 6%
3. » 2000 — 3000 to = 10%
4. n 3000 — 4000 m = 14%
5. w -1000 — 5000 ot = 4%
6. w 5000 — 6000 m = 29%
7. n 6000 — 7000 ot =: 10%
8. n 7000 i wyżej 2%

Przeciętna głębokość oceanu 4260 ot.

W roku 1886 John Murray ogłosił swoje 
pomiary, dokonane z wielką starannością 
zapomocą mapy Bartholomewa. Ląd po
dzielił on na osiem, ocean na siedem stref. 
Bartholomew ułożył swą mapę na podsta
wie bogatego materyjału, nagromadzonego
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w angielskiem biurze hidrograficznem. Po
miary Murraya poddali krytyce Penk i Su- 
pan: oba wyrazili przekonanie, że dane 
Murraya co do wysokości lądu są zamałe, 
co do głębokości oceanu zawielkie; różnice 
jednak pomiarów Murraya z jednaj, a Pen- 
ka i Supana z drugiej wynoszą zaledwo 
2Va% , co w metrach wynosi u Penka -fl9 , 
u Supana —6. Większe różnice przedsta
wia głębokość morza, które u Murraya jest 
154 m głębsze. Nakoniec, korzystając z ju 
bileuszowego wydania mapy Afryki przez 
Habenichta, Hejdenreich oznaczył wyso
kość Afryki na 673 m, jestto największa 
cyfra otrzymana dla tćj części świata, naj
bardziej zbliża się ona do pomiaru Chava- 
na, który jednak przewyższa o 11 m. Praca 
Hejdenreicha ważna jest z tego powodu, że 
zawiera uwagi teoretyczne nad sposobami 
przeprowadzenia podobnych obliczeń.

Pomiary, dokonane przez Murraya i jego 
poprzedników nie zawierały przeciętnych 
dla każdej półkuli osobno, ani wykazywały 
przeciętnych dla oddzielnych stopni sze
rokości gieograficznćj. Pracę tę dokonał 
Aleksy Tillo, przy pomocy p. M. Boroda- 
towój. Pomiary p. Tillo oparte są na ma
pie I. G. Bartholomewa, wydanej w 1887 r. 
przy pracy Murraya. Mapa składa się 
z dwu półkuli o 12" średnicy, według rzutu 
Lamberta nakreślonych. Na mapie tój izo- 
hypsy oznaczone są dla lądów i mórz z wiel
ką starannością. Pomiary dokonywane by
ły zapomocą cienkiej przezroczystej rogo
wej tabliczki, podzielonej na '/8 cala, każde 
pole zawierające 10° szer. i 10° dług.-było 
wymierzone oddzielnie, z oznaczeniem na 
podstawie izohypsów, jego przeciętnego 
wzniesienia, lub głębokości. Tym sposobem 
każdy postęp nauki może być zastosowany 
do nowych pomiarów każdego pola i wpro
wadzenia niezbędnych poprawek. Porów- 
nywając pracę M urraya z pracą Tillo wi
dzimy wielką zgodność rezultatów, co zresz
tą w pewnćj mierze przypisać wypada uży
ciu map Bartholomewa przez obu auto
rów ').

VII VI V IV III II I
*) M. 0,1 4,6 56,6 21,3 4,7 5,4 7,4

T. 0,3 4,4 56,6 20,6 4,5 -5,7 7,8
7 315 6 705 4877 3 048 1 624 649 91

Z tablic wynika, że więcej niż %  ocea
nu posiada głębokość od 1828 — 5486 m 
i prawie 3/ 4 lądu posiada wzniesienie mniej
sze niż 914 m.

Następnie p. Tillo podaje stosunek odset
kowy lądu do wody, na każdym dziesiątym 
równoleżniku, poczynając od 5° półn. poł. 
szer. Porównywając obliczenia Tillo z da- 
wnemi obliczeniami Dovego znajdujemy 
tylko pod 65° szer. półn. różnicę sięgającą 
5°|0- Stosunek ten posiada niemałe znacze
nie dla meteorologii. Tillo oblicza też sto
sunek odsetkowy lądu do oceanu dla obu 
półkuli: na północnej ląd wynosi 40%, na 
południowej — 14%. Oprócz tego niezna
ne obszary podbiegunowe (1888) wynoszą 
razem 2,2% całej powierzchni kuli ziem
skiej. Pomiary przeciętnych wzniesień dały 
dla półkuli pn. 713, dla pd. 634, dla całej 
kuli ziemskiej 639 m, a przeciętnych głębo
kości dla półkuli półn. 3627 m, połudn. 
3927 m, dla całej kuli 3803 m. Różnice 
między obu półkulami nie są zbyt wielkie 
i stają się jeszcze mniej wybitne, jeśli poró' 
wnamy stosunek odsetkowy rozmaitych za
głębień i wzniesień na obu półkulach, tak, 
że układ hypsometryczny przedstawia wiel
kie podobieństwo. Dzieląc ziemię na pasy 
szerokie na 10 stopni gieograficznych i wy
najdując przeciętne wyniesienia i głębie dla 
tych stref, znajduje p. T., że największe 
wyniesienie dla półkuli północnej wypada 
na strefę pomiędzy 30° i 40° szer. półn. 
(1350 m), najmniejsze na strefę pomiędzy 
60° i 70° szer. półn. (360 m). Wzniesienia 
na półkuli południowej przedstawiają mniej
sze różnice: największe (830 m) pomiędzy 
20° i 30° szer. połudn., najmniejsze (400 m) 
pomiędzy 50° i 60° szer. połudn. Najwięk
sze głębie na półkuli północnej (4150 m) 
między 20° i 40° szer. półn., na południo
wej pomiędzy 20° i 30° szer. poł. (4420 m). 
Najmniejsze głębokości leżą w bliskości 
biegunów. Rzecz godna uwagi, że strefy 
maximów odpowiadają dosyć dokładnie 
strefom największego ciśnienia barometry- 
cznego.

I II III IV V VI VII
M. 0,3 26,9 27,3 20 18 5,8 2,3 0,3
T. 0,6 26,7 27,7 19,2 17 6 2,3 0,3

— 61 274 610 2119 2488 4267 6096
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Jako ostateczny wynik wszystkich prac 
możemy przyjąć prawdopodobne wzniesie
nie lądów na 700 w z prawdopodobnym 
błędem + 5 0 m i głębokość oceanu na 3800 m 
z błędem +300 m.

Pod względem stosunku ciężaru dwu ele
mentów, to ciężar całćj masy wody wyró
wnywa ciężarowi skorupy ziemi od 2130 m 
niżćj poziomu morza. Więcćj ścisłości 
przedstawia porównanie objętości. Obję
tość lądu nad poziomem morza do objęto
ści wód oceanu według Kriimmela stanowi 
Vai» według Laparenta l/l0, według Tillo '/ |3. 
Uważając jako ląd tylko wynurzające się 
ponad ocean masy i rosplantowując go na 
całą powierzchnię kuli, otrzymamy warstwę 
186 m, przyjmując jednak jako podstawę 
lądu głębie oceanu np. 24000', wtedy ląd 
utworzy warstwę 4,7 kilometrów grubą. 
Grubość zaś powłoki wodnej, rozlanćj rów
nomiernie na całćj powierzchni ziemi, da 
nam 2 ’/ a — 3 km  (2 731 m). Ciężar całćj 
masy oceanu wynosi l/ SOo ciężaru kuli ziem
skiej.

Pozostaje nakoniec zwrócić uwagę na pe
wną harmoniją pomiędzy wielkością części 
świata i obszarem oceanów z jednój, a wy
niesieniem i głębokością z drugićj strony. 
Jeżeli jako jednostkę miary pod względem 
obszaru i wysokości weźmiemy Europę, 
otrzymamy:

Obszar W ysokość
Europa.......................... 1 1
A z y ja .......................... 4 3
Afryka.......................... 3 2
Ameryka półn. . . . 2 2
Ameryka połudn. . . 2 2
Australija..................... 1 1
Ocean Wielki . . . 18 14
Ocean Atlantycki . . 9 13
Ocean Indyjski. . . 7 12
Jako jednostkę głębokości przyjęto 317 wi

t. j .  przeciętną wysokość Europy.
W. Wr.

ELEKTRYCZNOŚĆ
A T M O S F E R Y C Z N A .

szem wracać nam przychodzi; jakkolwiek 
bowiem sto pięćdziesiąt lat już upływa, od
kąd Franklin dowodnie wykazał, że pioru
ny stanowią objaw elektryczny, to wszakże 
niewszystkie jeszcze, w zakres ten wcho
dzące pytania stanowczo rosstrzygnięte zo
stały, przedewszystkiem zaś co do samego 
początku, co do źródła tćj elektryczności 
atmosferycznćj napotykamy wprawdzie zna
czną ilość domysłów i hipotez różnych, ale 
żadna z nich kwestyi stanowczo nie roz
wiązuje. Coraz nowe teoryje pojawiają się 
obficie, w ogólności wszakże jedne z nich 
okazują się nieuzasadnionemi, inne przynaj- 
mnićj niedostatecznemi.

Przed kilku laty ’) podaliśmy zestawie
nie głównych, do owego czasu poda
nych teoryj, a chociaż i późnićj staraliśmy 
się zapoznawać czytelników z ważniejszemi 
pracami, na tem polu dokonywanemi 2), po
zostaliśmy jednak dłużni co do kilku teo
ryj, które się w ostatnich czasach pojawiły; 
brak ten pozwala nam wszakże wynagro
dzić praca p. Sohnckego, zamieszczona 
w kilku nowych zeszytach miesięcznika 
„Himmel und E rde”, w którćj autor roz
biera krytycznie najnowsze teoryje elek
tryczności atmosferycznćj i streszcza wła
sną, przedstawioną przed kilku laty bawar- 
skićj akademii nauk. Z teoryj zresztą przy
toczonych przez p. Sohnckego zajmiemy się 
tylko ważniejszemi i które wiążą się z no- 
wemi odkryciami w dziedzinie elektrycz
ności.

Dla wyjaśnienia objawów elektryczności 
i  atmosferycznćj przyjmują niektórzy bada- 
! cze, a mianowicie Lamont i Peltier, że zie

mia od początku istnienia swego obdarzona 
jest pewnym, oznaczonym ładunkiem elek
tryczności ujemnćj, która nie doznaje zmia
ny ilościowćj, ale ulegać może rozmaitemu 

| roskładowi; pogląd ten nie daje się oczywi- 
| ście bespośrednio potwierdzić, może być 
i zarówno prawdziwym, jak  błędnym, aby 

wszakże na podstawie tćj hipotezy można 
było tłumaczyć zmienność elektryczności 
atmosferycznćj i powstawanie burz, trzeba, 

j aby część przynajmnićj pierwotnego ła-

Elektryczność atmosferyczna _ stanowi t) Wazechświat ,  r. l886) str, 581.
przedmiot, do którego często w piśmie na- i) Ob. W siechśw iat i  r. 1887, str. 658.
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dunku bryły ziemskiej mogła się z jój po
wierzchni stałój, lub ciekłśj przenosić do 
chmur.

Otóż, według teoryi Exnera, przenoszenie J  

to dokonywać się ma za pośrednictwem pa
ry wodnej, wznoszącej się w górę z wód, 
lub gruntów wilgotnych. Jestto wszakże 
kwestyją conajmniej sporną, czy para cie
czy naelektryzowanój unosi ze sobą jej 
elektryczność '). Blake wprawdzie wyka
zał starannie prowadzonemi doświadczenia
mi, że para, wznosząca się z cieczy naelek- 
tryzowanej, nie okazuje wyraźnych śladów 
elektryczności, Exner jednak sądzi, że ciecz 
naelektryzowana ulatnia się prędzej, aniżeli 
nieelektryczna, a stąd wnosi, że para ucho
dząca zabiera ze sobą rzeczywiście elek- | 
tryczność. Lecher atoli i Solincke zaprze
czają temu, a szybsze ulatnianie cieczy uwa
żają za pewne jej rospylenie, powodowane 
przez wiatr elektryczny. Skoro zaś, jak  to 
potwierdzają nowe badania Sohnckego, pa- 
ra uchodząca z naelektryzowanej wody nie 
odprowadza wyraźnie elektryczności, to hi
poteza Exnera traci istotną swą podstawę, 
choćby bowiem powierzchnia ziemi uje
mnie naelektryzowaną była, to pozostaje 
zagadkowem, w jak i sposób zbierać się mo
że elektryczność tak obficie w chmurach, 
jak to dostrzegamy przy każdej burzy. .

Dlatego też Arrhenius, przyjmując rów
nież pierwotny ładunek ujemny ziemi, w in
ny sposób tłumaczy przenoszenie się elek
tryczności z powierzchni ziemi do gór
nych warstw atmosfery. Pod wpływem 
mianowicie promieniowania słonecznego, 
mówi on, powietrze, które w warunkach 
zwykłych doskonałym jest izolatorem, staje 
się do pewnego stopnia przewodnikiem, 
chociaż przewodnictwo to zachodzi nie 
w sposób taki, jak  w metalach, ale jak 
w elektrolitach, czyli w przewodnikach, ule
gających roskładowi, jak  np. w rostwo- 
rach solnych. Według tej zatem hipotezy 
elektryczność ujemna przenosić się ma z po
wierzchni ziemi do kropelek chmur bespo- 
średnio przez przewodnictwo; powietrze 
samo się przytem nie ładuje, doświadczenie 
bowiem uczy, że gazy ładunków statycz-

') Ob. W szechświat z r. 1888, str. 106.

nych przyjmować nie mogą. Gdy zaś w ten 
sposób, działaniem promieni słonecznych, 
elektryczność przedostaje się z ziemi do 
chmur, to można już pojąć, że przez ruchy 
kropelek naelektryzowanych, bądź w kie
runku poziomym, bądź w pionowym, a zwła- 

! szcza też przez skupianie się ich w krople 
! większe, dają się wyjaśnić rozliczne objawy 
i elektryczności atmosferycznej, a w szcze- 
| gólności powstawanie burz.

Pogląd Arrheniusa opiera się na spo
strzeżeniu, dokonanem przez Hittorfa przed 

| dziesięciu laty na rurkach Geisslera. Gazy 
j  rozrzedzone, w rurkach takich zawarte, jak 

wiadomo, stają się silnie świecącemi, gdy 
elektryczność wysokiego napięcia przepły
wa rurę od jednego do drugiego jej końca; 
do przeprowadzania zaś prądu elektrycz
nego służą druty platynowe, lub glinowe 
w końce rury wtopione. W rurkach, któ- 
remi posługiwał się Hittorf, oprócz tych 
drucików końcowych, wtopione były jesz
cze druciki w dwu przeciwległych punk
tach ścian bocznych, tak, że między ich koń
cami pozostawała odległość około dwu mi
limetrów. Gdy więc końce zewnętrzne tych 
ostatnich drucików łączymy ze słabym sto
sem galwanicznym, prąd nie przechodzi, 
przerwa bowiem między końcami drucików 
stawia zupełny opór przejściu elektryczno
ści słabego napięcia. Skoro wszakże H it
torf przepuścił w kierunku długości rury 
prąd, dostarczony przez potężną bateryją 
galwaniczną, tak, że gaz w rurze stał się 
świecącym, wtedy przepływał i słaby prąd 
poprzeczny. Wskutek zatem przepływu 
prądu głównego cząsteczki gazu zyskują 
zdolność przeprowadzania elektryczności, 
choćby cna ze słabego pochodziła źródła. 
P. Arrhenius rospatrzył dokładniej szcze
góły tego zjawiska i poznał, że w ogólności 
zmianom, jakie zachodzą w świeceniu ga
zów rozrzedzonych, odpowiadają też zmia
ny zdolności ich przewodnictwa, co uspra
wiedliwia przypuszczenie, że obie własności 
mają jednę przyczynę, a mianowicie ruch
liwość atomów, składających cząsteczki ga
zów, skąd właśnie, w dalszym ciągu, wnosi 
Arrhenius, że gazy, gdy są fosforyzujące, 
lub oświetlone, zachowują się jak  elektro
lity. Na poparcie tego wniosku przytacza 
on nadto fakt, jaki dawniej poznał, że mia-



nowicie zdolność przewodnictwa chlorku 
srebra w rostworze wzrasta znacznie, gdy 
sól ta jest wystawioną, na działanie promie
ni światła. "Wiadomo zaś, że sole srebra 
silnie pochłaniają, fijoletowe i pozafijoleto- 
we promienie światła, zdaje się zatem, że 
pochłanianie to rozluźnia cząsteczki i uspo
sabia je lepiej do roskładu elektrolityczne
go; podobny więc przebieg, według Arrhe- 
niusa, powoduje przechodzenie elektrycz
ności przez gazy fosforyzujące.

Doświadczenia powyższe pozwalają więc 
wnosić, że mamy tu do czynienia z istotnem 
przewodnictwem gazów pod wpływem o- 
świetlenia. Wobec wszakże badań dal
szych, o których teraz mówić mamy, wnio
sek ten ustąpić musi miejsca innemu poj
mowaniu. Okazuje się to zwłaszcza z do
świadczeń, dokonywanych pod zwykłem 
ciśnieniem atmosferycznem, które mają tu 
dla nas znaczenie ważniejsze, wnioski bo
wiem, oparte na zachowywaniu się gazów 
bardzo rozrzedzonych, nie dają się bespo- 
śrdnio odnieść do objawów elektrycznych 
w atmosferze wolnój.

j'dok. nast.).
S. K.
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Nitryfikacyja i denitryfikacyja.
(Dokończenie).

W pływ ilości substancyj organicznych 
na bieg nitryfikacyi studyjowali Schloesing 
i Muentz na mocno piaszczystym gruncie,
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z niewielką zawartością wapnia, do którego 
dodawano różne ilości wapniowych soli 
kwasu huminowego. Otóż okazało się, że 
wogóle ilość azotanów wzrasta wraz z ilo
ścią 'włożonego huininianu wapnia, co tłu 
maczy się tem, że te nitryfikują.ce baktery- 
je, jak  wszystkie beschlorofilowe organiz
my, potrzebują do życia pewnych ilości sub
stancyj organicznych, któreby im dostar
czały potrzebnego do życia węgla. Co się 
tyczy samćj nitryfikacyi azotu w substan- 
cyjach organicznych i wpływu ich jakości 
pod względem chemicznym na sam bieg 
procesu, to kwestyja ta jest stosunkowo 
jeszcze mało opracowaną. Wiemy dotych
czas tyle, że wogóle substancyje organiczne 
słabićj ulegają nitryfikacyi aniżeli amoni- 
jak, a do najwolniej zmieniających się na
leży próchnica i to tembardziój, im więcój 
jest rozłożona, im dłużój leżała w ziemi.

Co do innych substancyj, to badane były 
tylko nawozowe, ze względów praktycz
nych; tak np. w jednym i tym samym cza
sie i warunkach uległo nitryfikacyi: 60% 
azotu w mące kostnój, 51% azotu w gnoju 
końskim, 39% w rybiem guano, a tylko 
0.25% azotu próchnicy.

Bardzo ważnym, jeżeli nie najważniej
szym, jest wpływ tlenu; szereg doświadczeń 
w tym kierunku wykonał Schloesing, k ła
dąc 2 kg wapnistćj ziemi w wyżój opisane 
szklane cylindry i przepuszczając przez nią 
w możliwie jednakowych warunkach jedna
kowe objętości powietrza, a właściwie mię- 
szaniny tlenu i azotu, o różnym składzie 
procentowym. Rezultaty tych doświadczeń 
znajdziemy w poniżój podanej tabelce.

WSZECHŚWIAT.

«
1) Doświadczenia od 5 Czerwca 

do 7 Listopada 1872 r.

S e r y j a

I II III IV y

Ilość tlenu w przepuszanem
p o w ie tr z u .....................................

Ilość utworzonego H N 03 . .
1,5% 6,0% 

45,7 mg 95,7 mg
11 0% 

132,5 mg
16,0% 

246,6 mg
21,0% 

162,6 mg

2) Doświadczenia od 18 Listopa
da do 3 Czerwca 1883 r.

S e r y j a

I II III IV V

Ilość t le n u ................................
Ilość utworzonego H N 0 3 . .

o ,o %
— 64,0 mg

6,0% 
+  199,0 mg

11,0% 
+  222,0 mg

16,0% 
+  203,0 mg

I

210%  
+  225,0 mg
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W  cyfrach tych widzimy potwierdzenie 
tego, cośmy wyżćj powiedzieli: wogóle im 
więcćj przepuszczamy tlenu, tem więcćj 
znajdujemy kwasu azotnego; wyjątek sta
nowią piąta seryja w pierwszem doświad
czeniu i pierwsza w drugiem. Pierwszy 
z nich powstał wskutek niewiadomych przy
czyn, o drugim wkrótce obszernićj pomó
wimy.

Tymczasem nastręcza się nam tu nastę
pująca uwaga.

Ten szereg cyfr w roku 1873 powiedział 
Schloesingowi to, cośmy wyżćj o wpływie 
tlenu podali, Tymczasem nam obecnie mó
wią one trochę więcćj. Wiemy, że ziemia 
orna przy obecności tlenu i wolnego azotu, 
za przyczyną znajdujących się tam pew
nych bakteryj azotowych, absorbuje wolny 
azot z powietrza i wiąże go pod podstacią 
pewnych związków organicznych, jak to 
wykazał Berthelot. Zatem w powyższych 
doświadczeniach zachodziły jednocześnie 
dwa różne procesy: jeden wiązał azot, dru
gi go nitryfikowal. Wskutek tego podwyż
szanie się ilości utworzonego kwasu azotne
go tylko w części zależy od spotęgowanćj 
nitryfikacyi; to zwiększanie się ma źródło 
w ciągle powiększającćj się wskutek ab- 
sorbcyi ilości azotowych związków organicz
nych. Wskutek tego nitryfikacyja w części 
tylko pośrednio zależy od ilości tlenu w po
wietrzu.

Wielka szkoda, że Schloesing w swojćj 
ziemi doświadczalnćj oznaczał tylko azot 
pod postacią kwasu azotnego. Gdyby zro
bił całkowitą analizę azotu, zawartego tam 
w różnych postaciach, proces wiązania wol
nego azotu byłby o całe trzynaście lat wcze- 
śnićj odkrytym; tem może w części możemy 
sobie wytłumaczyć gorącą poh mikę, jaka 
wywiązała się w ostatnich czasach między 
nim a Berthelotem o kwestyją wiązania 
wolnego azotu.

Drugim procesem, któremu podlegają 
związki azotowe w ziemi zawarte, jest de- 
nitryfikacyja.

Kiedy przy nitryfikacyi związki amonu 
i azot organiczny ulegają zamianie na kwas 
azotny, tu odwrotnie azotany znikają, wy
stępuje natomiast amonijak i azot wolny.

Proces ten został dostrzeżony przez Schloe- 
singa, przy okazyi doświadczeń nad wpły

wem tlenu na nitryfikacyją, których rezul
taty podaliśmy w poprzednićj tablicy. Otóż 
w pierwszćj seryi drugiego szeregu do
świadczeń, przy którćj ilość wpuszczanego 
tlenu równała się zeru, znajdujemy liczbę 
mnićj 64,0 mg, która oznacza, że w danym 
wypadku nietylko, że wcale nie przybyło 
kwasu azotnego, ale przeciwnie ubyło go 
64 mg.

Ten dziwny rezultat skłonił Schloesinga 
do podjęcia całego szeregu podobnych do
świadczeń. W  tym celu wziął on ziemię, 
posiadającą 17,6% wilgoci, zmięszał ją z pe
wną oznaczoną ilością saletry i tak sprepa
rowaną ziemię włożył we flaszkę, przez ko
rek którćj przechodziła zgięta rurka, wpro
wadzona następnie pod eudyjometr, zam
knięty przez rtęć. Otóż początkowo rtęć 
w eudyjometrze zaczęła się wznosić, co 
wskazywało, że ziemia pochłonęła tlen, któ
ry był w eudyjometrze i zużyła go na ni
tryfikacyją. Po pięciu jednak dniach ci
śnienie zaczęło wzrastać, z ziemi zaczęły 
się wydobywać gazy, które były, jak  to ana
liza wykazała, mięszaniną dwutlenku węgla 

! i azotu wolnego, natomiast ilość amonijaku 
w ziemi wzrosła o 101 mg na dwa kilogra
my ziemi; kwas azotny znikł zupełnie.

W podobny sposób dowiódł I. Fodor, że 
przy nieobecności tlenu kwas azotny zamie
nia się na amonijak i azot wolny; jako sta- 
dyjum przejściowe między jednym i dru
gim związkiem jest kwas azotawy, któ
ry spotyka się w niewielkich ilościach 
zarówno przy denitryfikacyi, jak i nitryfi
kacyi.

Tak samo nitryfikacyja, jak i denitryfi- 
kacyja odbywa się pod wpływem jakichś 
mikroorganizmów. Obserwacyją tę zrobili 
prawie jednocześnie dwie spółki: U. Ga- 
yon i G. Dupetit oraz Dehćrain i Ma- 
quenne.

Z doświadczeń tych uczonych okazało się, 
że ziemia, czy to płyn, tracą swojo wła
sności denitryfikacyjne, skoro dodamy do 
nich trochę chloroformu, lub ogrzejemy do 

J 110 — 120°; własności te znowu odzyskują, 
jeżeli po wyparowaniu chloroformu doda
my do nich trochę świeżćj ziemi ornćj.

Ponieważ organizm ten rozwija się tylko 
przy nieobecności tlenu, więc też wszystkie 
warunki zewnętrzne, które utrudniają przy
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stęp tego gazu, wpływają na spotęgowanie 
procesu, a więo i obfitość wocly w ziemi, 
zatykając pory, wpłynie dobrze; toż samo 
grunt zbity i mało pulchny.

Konieczną jest także obecność w płynie 
albo w ziemi pewna ilość substancyj orga
nicznych, któreby dostarczyły tym bakte- 
ryjom potrzebnych im do życia związków 
węgla.

Po skonstatowaniu tych faktów zabrano 
się do prób do bliższego określenia tych or
ganizmów zarówno pod względem morfolo
gicznym, jak  i warunków rozwoju i funkcyj 
fizyjologicznych. Do tego trzeba było je  
przedewszystkiem oddzielić od innych or
ganizmów, żyjących w zwierzchnich war
stwach ziemi.

Schloesing i Muentz a po części i War- 
rington usiłowali oddzielić bakteryją, czyn
ną przy procesie nitryfikacyi, którą nazwali 
bacillus nitrificans.

Hodowla odbywała się w rostworze za
wierającym 1 gram salmijaku na litr wody 
z dodatkiem nieznacznych ilości wapna, 
magnezyi, potażu, kwasu fosfornego oraz 
substancyj organicznych.

Rezultat tych prób nie wypadł zbyt po
myślnie: otrzymano jakieś krótkie laseczni- 
niki, pomięszane z innemi jeszcze formami, 
co do których niewiacfomo, czy są tylko 
modyfikacyją bacillus nitrificans, czy też zu
pełnie czemś innem.

Laseczniki te okazywały zdolności nitry- 
fikacyjne. Znajdowano je  w różnych miej
scach, a głównie w zwierzchnich warstwach 
ziemi rodzajnćj; żyją one także i na rozło
żonym granicie Wogezów i na gnejsie góry 
S-go Gotarda, w górskich szczelinach, w wo
dzie rzek, w płynach kloacznych; szczegól
niej obficie występują w podzwrotnikowej 
ziemi saletrzanćj, gdzie je  Muentz wyna
lazł. Nie znaleziono ich natomiast ani w zie
mi na głębokości więcej jak  sześć stóp, 
ani w powietrzu. Ostatnia ta obserwacyja 
Schloesinga, mianowicie co się tyczy nie
obecności tych bakteryj w powietrzu, co 
Schloesing sobie tłumaczy wielką ich wra
żliwością na suszę, która im bardzo szkodzi, 
została zakwestyjonowana. Mocz wyjało
wiony, postawiony wolno na powietrzu, 
uległ po pewnym czasie nitryfikacyi, có

wskazuje, że laseczniki nitryfikujące muszą 
się znajdować i w powietrzu.

Tenże Muentz znajdował je i pod lodni- 
kami i pod śniegami góry Mont-Blanc, co 
wskazuje, że zimno im wcale nie szkodzi. 
Najlepiej działają przy temperat. 35°—37°, 
a temperatura trochę niższa od 100° C nisz
czy je zupełnie; takiż sam szkodliwy wpływ 
mają roscieńczone alkalija, kwa3y, węglany 
alkaliczne, jeżeli roscieńczenieich jest mniej
sze od jakich 2—3 na tysiąc.

Daleko lepsze mamy dane co do grzybka 
bacillus denitrificans, wywołującego deni- 
tryfikacyją: zawdzięczamy to przeważnie 
pracom Gayona i Dupetita. Uczeni ci zna
leźli dwa rodzaje lasecznika, które nazwali 
bacillus denitrificans —a i —(3. Różnica po
między niemi polega na tem, że jeden z nich, 
mianowicie a działa silniej, aniżeli (3. Oba- 
dwa potrzebują do życia wielkich ilości tle
nu, który biorą z powietrza, a jeżeli go tam 
niema, to odciągają go azotanom.

Bacillus denitrificans, który rozwijał się 
na bulijonie z niewielkim dodatkiem sale
try, roskładał ją  wraz z pewną ilością ma- 
teryj organicznych i to w ten sposób, że 
tlen saletry szedł na utworzenie dwutlenku 
węgla z węgla substancyj organicznych bu- 
lijonu; w pewnych wypadkach zauważono 
wydzielanie się tlenku azotu obok azotu 
wolnego i dwutlenku węgla. Tak samo za
chowywał się przy doświadczeniach z ros- 
kładem w ziemi.

W  niniejszym szkicu pominęliśmy cały 
szereg różnych doświadczeń, mających zna
czenie tylko dla rolnika, których celem by
ło określenie szybkości i rodzaju procesów 
nitryfikacyjnych i odwrotnych w różnych 
substancyj ach nawozowych, znajdujących 
się w różnych warunkach fizycznych i che
micznych; pominęliśmy i te, które nic no
wego właściwie nie wprowadzają, a tylko 
konstatują z większą precyzyją już częścio
wo dowiedzione fakty.

Równie pominęliśmy pracę B. Franka, 
która pod względem otrzymanych rezulta
tów znajduje się w sprzeczności ze wszyst- 
kiemi innemi pracami. Odmawia on w zu
pełności bakteryjom znaczenia, jakie im
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przypisują przy procesie nitryfikacyi, który 
uważa za skutek procesów czysto chemicz
nych, a mianowicie utleniającego działania 
tlenu, skondensowanego na powierzchni ciał 
porowatych.

Jednakże wkrótce potem H. Plath powtó
rzył z całą dokładnością doświadczenia 
Franka, otrzymując wprost przeciwne re
zultaty, t. j. w żadnym z wypadków, w któ
rych Frank wykrywał w swćj ziemi znacz
ne ilości azotanów, proces nitryfikacyi nie 
miał wcale miejsca. Przyczyna tego leży 
prawdopodobnie w złem wykonaniu do
świadczeń: Frank widocznie zamało staran
nie sterylizował swe ziemie, lub płyny. 
W krótce po pracach Platha ukazała się krót
ka odpowiedź Franka, w którój więcćj je 
dnak było osobistych przyczepek, niż fak
tycznych dowodów; w końcu wyraził on 
wątpliwość, czy proces wyjaławiania przez 
wyprażenie, oprócz niszczenia organizmów, 
nie sprawia pewnych chemicznych, lub fizy
cznych zmian w samój ziemi, które źle 
wpływają na nitryfikacyją? Obiecał nawet i 

wykonać szereg doświadczeń w tym kierun
ku, ale, jak  dotychczas, obietnicy nie do
trzymał.

Zdaje się jednak, że zwyczajne utlenianie 
ma pewne znaczenie w tworzeniu się kwa
su azotnego z amonijaku. Pi-zypuszczenie 
to popierają prace Celliego i Zuco, którzy 
przy filtrowaniu wyjałowionego rostworu 
salmijaku przez wyjałowiony piasek, a na
wet gąbkę platynową znajdowali ślady no
woutworzonego kwasu azotnego. Proces ten 
jednak, wobec intensywnej działalności bak- 
teryj jest zaledwie dostrzegalnym i wsku
tek tego bardzo nieznacznie tylko wpływa 
na ilości azotanów, utworzonych przy ni
tryfikacyi.

F. Jabłczyński.

P o s i e d z e n i e  ó s m e  K o m i s y i  t e o 
r y i  o g r o d n i c t w a  i n a u k  p r z y r o d n i c z y c h  
p o m o c n i c z y c h  odbyło sig dnia 17 K wietnia  
1890 roku, o godzinie 8-ej wieczorem , w loka
lu Towarzystwa, Chmielna Nr 14.

1. Protokul posiedzenia poprzedniego został od
czytany i przyjęty.

2. Dr zool. J. Nusbaum mówił „o badaniach nad 
łożyskiem  (placenta) m yszy i uwagi ogólne o ło 
żysku zwierząt i  człowieka11. Dr N. przedsta
w ił rezultaty dwuletnich swych poszukiwań nad 
budową i rozwojem łożyska u m yszowatych, a spe- 
cyjalnie u m yszy dom owej, odm iany białej. Stre
ścił naprzód i przy pom ocy tablic  rysunków wy
jaśn ił badania Selenki nad „wywróceniem 11, list
ków zarodkowych u m yszowatych i św inki mor
skiej (Um kehrung der BlUtter.), u których ento- 
derma, t. j. listek wewnętrzny (z którego pow sta
je  nabłonek kanału pokarmowego i wypuklin te 
goż) znajduje sig na zewnątrz, a ektoderm a, t. j. 
listek  zewnętrzny (z którego powstaje nabłonek  
skóry, układ nerwowy i t. d.) na wewnątrz. Pre- 
legient uwydatnił w krótkości, co to jest t. zw. 
przez Selenkę „Trager11, zapomocą którego jajko 
przyczepia się do ścianki m acicy oraz jak pow sta
ją t. zw. komórki pokrywające (Deckzellen). W ła
sne badania p. N. doprowadziły go do następują
cych rezultatów: W krótce po przyczepieniu się 
jajka, jama, w której leży  ono, oddziela się prze
gródkami tkankołącznem i od reszty Jamy m acicy. 
Jajo zostaje otoczone torebką z błony śluzowej, 
którą możnaby porównać do t. zw . decidua refle- 
xa w płodzie ludzkim. W krótce po przyczepieniu  
się jajka, nabłonek m aciczny, jak i w yściełał Jamę, 
w którój jajko jeet um ieszczone, zanika bez śladu 
wraz z gruczołam i, a swobodna powierzchnia b ło 
ny śluzowej pokryta zostaje przez „Deckzellen1'. 
W  powierzchownej warstwie błony śluzowój two
rzą się lakuny krwi m acierzystej ograniczone ol- 
brzym iem i komórkami, łączącem i się zapomocą 
wyrostków. Form acyja ta później zanika. Ko
mórki „tragera11 tracą granice i zlewają się w „syn- 
cytium 11 z rozrzuconemi w niem  jądrami; w takież 
„syncytium 11 zlew a się nabłonek kosmków. Na
czynia płodowe omoczni wraz z tkanką łączną  
wrastają w to „syncytium 11 będąc ograniozone iwo- 
jem  „endothelium “. M acierzyste zaś naczynia two
rzą wielkie lakuny, tracą endotelium , a krew m a
cierzysta płynie w jam ach, ograniczonych g łów 
nie przez owo syncytium , t. j. przez produkt tka
nek płodowych. Następnie p. N. przedstawił dal
sze zm iany, um ożliwiające jaknajlepszą wymianę 
gazów i soków pom iędzy krwią matki i płodu. 
P. N. streścił następnie badania i zapatrywania 
Ercolaniego, M asąuelina i  Swaera, v. Benedena, 
Masiusa, Duva1a, From m ela, F leischm ana, Keibla 
i  innych. Poszukiwania p. N. nad łożyskiem m y
szy stwierdzają spostrzeżenia Duvala i Masiusa nad 
łożyskiem  królika i v. Benedena nad łożyskiem  
nietoperzy; we wszystkich tych wypadkach płodo
wa część łożyska (pl. foetalis) uformowana jest 
przez „syncytium 11 pochodzenia płodowego, a krew 
m acierzysta płynie w lakunach, przez to „syncy
tium 11 ograniczonych.

P. N. przeszedł wreszcie do kwestyi łożyska  
ludzkiego, streścił zapatrywania Kollikera, Turne
ra, Langhausa, Yirehowa, Leopolda Keibla, y. Be-
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nedena i innych  na znaczenie lakun krwi m iędzy- 
kosm kowych („intrayillose B lutlakunen11) w łożysku  
ludzkiera. Preparaty, jak ie  p. N. otrzym ał z kos- 
mówki 7V j-tygodniow ego płodu ludzkiego przema
wiają w wysokim  stopniu za tem , że lakuny te są 
naczyniam i, które u traciły  swe endothelium  i p ły 
ną w przestrzeniach, ograniczonych przez syncy- 
tium  z jądram i, pochodzenia płodowego, albowiem  
zewnętrzna warstw a plazm y z jądram i (istniejąca  
oprócz warstwy wewnętrznej nabłonka, utworzo
nej z sześciennych komórek) w kosm kach, którą  
widzieli Langhaus, Katschenko, Spee, K eibel, v. Be- 
neden i inni, przedstawia na preparacie, ilustro
wanym przez p. N., ogrom nie rozrośnięty twór, 
ograniczający lakuny krw i m acierzystej.

P. N. pokazał zgrom adzonym  niektóre mikro
skopowe preparaty swoje, dotyczące rozwoju m y
szy oraz skrawki przez kosm ówkę w raz z częścią  
„decidua serotina“ z wyżej wspom nianego embry- 
jona ludzkiego.

Na tem  posiedzenie ukończone zostało.

Wiadomości biblijograficzne.

—  a * .  R o m a n  G u t w i ń s k i .  M ateryjały do flory g lo
nów Galicyi, część druga. (Spraw. Kom. fiz. akad. 
um. w K rakowie, 1890).

Jestto drugi przyczynek do flory wodorostów  
Polski podkarpackiej tego  sam ego autora (pierw szy  
był um ieszczony w tem  sam em  w ydaw nictw ie za 
rok 1884). Podaje w nim  p. Gutwiński 297 gatun
ków przeważnie z okolic Śniatynia, a także z kilku  
innych m iejscowości bardziej na zachód posuniętych. 
Największa ilość z tych wodorostów przypada na 
okrzem ki (180 gatunków ), m niejsza znacznie (55 
gat.) na splyw kow ce (Conjugatae), a pozostała roz
dzieliła  się na inne grom ady wodorostów. Między 
zebranemi przez siebie glonam i odróżnia autor sześć  
nowych gatunków (2 wstężnice i 4 okrzem ki) i 22 
odmiany i postaci (14 wstężuic i 8 okrzem ek), przy 
których zam ieszcza krótkie opisy  łacińsk ie. W szy
stkie te gatunki i  odm iany przedstaw ione są w ry
sunku na tablicy  dołączonej do niniejszej ros- 
prawki.

— sst. Kubary J .  S .  Ethnograpische B eitrage zur 
K enntniss des K arolinen-Archipels. Dnter M itwir- 
kung von Schmeltz. Str. 114 in 8-vo, 15 tablic. 
Lejda, 1890. Z eszyt 1.

P ierw szy ten  zeszyt zam ierzonego dzieła zaw ie
ra cztery rozdziały, z których w pierwszym  autor 
m ówi o krajow ych pieniądzach na wyspie Yap 
i wyspach Pelau, w drugim  o budowie domów na 
wyspie Yap, w trzecim  o przem yśle i handlu kra
jow ców  wyspy Ruk, w ostatnim  opisuje wycieczkę

do zachodnich Karolin,mianowicie do kilku m ałych  
w ysepek koralowych na południe grupy Pelau.

K R Ó W K A  N A U K O W A .

— sk. K o m e t a  B r o  o k s a ,  która w roku zeszłym  ros- 
padła się w  oczach obserwatorów (W szechś. z r. z. 
str. 626), według p. Plummera przedstawiła zjawisko 
jeszcze ciekaw sze. Szybkość m ianowicie, z jaką 
się oddalały m iędzy sobą rozdzielone części kom e
ty , począwszy od W rześnia, zaczęła słabnąć, a w P a
ździerniku różnice, zarówno w zboczeniu jak i we 
wznoszeniu prostem , u legły zm niejszeniu, co po
zwala się dom yślać, że nastąpiło zbliżanie się tych  
części kom ety. W edług p. P. największe ich  od
dalenie zachodziło podczas przejścia przez punkt 
przysłoneczny, które m iało m iejsce 26 Sierpnia.

— mfl. Ś l u z o w a c e n i e  m l e k a .  Schmidt-M uhlheim  
pierw szy zw rócił uw agę na to, że mleko, w którem  
wytworzył się śluz, może zarażać mleko normalne. 
Następnie Loffler wyhodował bakteryją, która  
w głębszych warstwach w yjałowionego mleka wy
twarzała śluz. Obecnie p. L. Adametz znów pod
ją ł odnośne badania, by się  przekonać, jaką dro
gą w m owie będąca bakteryja dostaje się do mleka. 
Otrzymał on tę bakteryją z wody. Są to niezm ier
nie krótkie pałeczki, rozwijające się dobrze na 
wszystkich znanych podtożach, posiadają kontury 
nierówne i  składają się z cienkiej m asy ślusowatej
0 w spaniałej grze barw. W  mleku, które ześluzo- 
waciało przez dodanie doń tych  bakteryj, wszystkie  
kuleczki tłuszczowe zniknęły, t. j. ze stanu em ulsyi 
przeszły do rostworu. Jeżeli niewyjałowionę m le
ko zaszczepić tem i bakteryjam i i  pozostawić je  
przez dobę przy 14 --16°, to w ydzielona śm ietanka 
posiada w łasności śluzu, podczas gdy surowica wy
daje się jeszcze prawie zupełnie normalną. A da
m etz nazywa odkryty przez siebie m ikroorganizm  
Bacillus lactis visco3us; nie jest on identyczny zkok- 
kami odkrytem i przez Schm idt - Miihlheima. Bac. 
lact. visc., zdaje się, jest dość rospowszechniony, 
przeważnie w wodzie i stąd najpewniej przechodzi 
do mleka. Również z paszą m okrych i błotnistych  
łąk  m oże on przejść do pow ietrza obór i w ten spo
sób do mleka. (Chem. Ctrlbl.).

— mfl. N o w s z e  m a t e r y j a ł y  w y b u c h o w e ,  b e llit i seku- 
ryt składają się z azotanu amonu i nitrozwiązków  
cia ł arom atycznych (dwunitrobenzol). Karbodyr 
namit z węgla korkowego i 90% nitrogliceryny. 
Środek wybuchowy Furiera: 91,4% azotanu amonu
1 8,5% nitronaftalinu. M elenit z żelatyny w ybu
chowej i pikrynijanów. Petragit z nitrom elassy, 
mąki drzewnej z saletrą (66,4%  K N 03) i nitroglice
ryny. Roburyt: azotan amonu, dwunitrobenzol 
i chloronitrobenzol. Bezdym ny proch strzelniczy.
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słom ę nitrują kwasem azotnym i siarczanym, prze
mywają następnie wodą i  rostworem potażu dla 
wydalenia resztek w olnego kwasu, a później na 
pewien czas kładą w rostwór potażu, chloranu po
tasu, siarczanu cynku i nadmanganijanu potaju, 
wyciskają, urabiają na ziarna i suszą. Żelatyna 
wybuchowa: 7 — 8%  baw ełny strzelniczej rospusz- 
czonej w nitroglicerynie. (Chem. Ctrlbl.),

— ’ mfl. Rozmieszczenie pierwiastków chemicznych 
na kuli ziemskiej. P. F. W igglesworth Ciarkę doko
nał z wielkim  m ozołem  obliczeń niezm iernie c ie 
kawych. Podajem y tu najbardziej interesujące re
zultaty, nieom awiając szczegółowo m etody oblicza
nia oraz źródeł — dotychczas najpewniejszych —  
z których m ateryjał do obliczeń został zaczer
pnięty. Autor dla znanej nam części skorupy ziem 
skiej przyjm uje grubość 10 m il angielskich pod 
poziomem morza. Objętość tej skorupy wynosi 
1935000000 sześć, m il a n g ; z tego 302000000  
przypada na morza, a 1633000000  na ląd stały. 
W oda m orska ma gęstość 1,03 (liczba troszkę za- 
wysoka), a cięż. w ł. skał średnio nie jest niższy  
od 2,6 i  nie wyższy od 2,7. W edług tego oblicza  
się procentowy skład znanej nam na ziem i mate- 
ryi: przy cięż. wł. 2 ,5 —na 0,03%  atmosfery, 7,08%  
oceanu i 92,89%  stałej masy; a przy cięż. wł. 2,7 , 
odnośne wartości wynoszą 0,03, 6,68 i 93,99. Mo
żna przeto ogólnie przyjąć, że do głębokości 10 I 
m il skorupa ziemska istotnie składa się z 93%  
masy stałej i 7% ciekłej. Ostateczny rezultat obli
czeń p. Clarkea pomieszczamy w następującej ta
bliczce:

Stała
skorupa

Ocean Średnio 
wraz z po

93% 3% wietrzem

Tlen 47,27 86,79 49,98
Krzem 27,21 — 26,30
Glin 7,81 — 7,26
Żelazo 5,46 — 5,08
W apień 3,77 0,05 3,51
Magnez 2,68 0,11 2,50
Sód 2,36 1,14 2,28
Potas 2,40 0,04 2,23
Wodór 0,21 10,67 0,94
Tytan 0,33 — 0,30
W ęgiel 0,22 0,002 0,21
Chlor 0,01 2,07 \

0,15Brom — 0,008 /
Fosfor 0,10 — 0,09
Mangan 0,08 — 0,07
Siarka 0,03 0,09 0,04
Baryt 0,03 — 0,03
Azot — — 0,02
Chrom 0,01 — 0,01

100,00 100,00 100,00

niu uważa p. Ciarkę za prawdziwe. Błąd może 
wynosić co do krzemu jaki 1%, a co do glinu  
i tlenu około '/a%• N ieprzytoczone tu pierwiast
ki razem mają stanowić zaledwie 1%. W  końcu 
powiada autor: ,,Teoretycznie otrzym anych tu 
rezultatów wytłum aczyć niem ożna. Że dziewięć 
pierwiastków stanowi conajmniej 98%  całej zna
nej m asy ziem i, to nieco zadziw ia i trudne jest 
do zrozumienia. Czyżby pozostałe pierw iastki by
ły  8koncentrowaue we wnętrzu ziemi? Co do te
go punktu nic pozytyw nego dotąd pow iedzieć się 
się nie da“. (Naturw. Rund.).

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— jsz. • Muzeum Branickich. W  ciągu ostatnich  
sześciu m iesięcy muzeum zoologiczne hr. Branic
kich w Warszawie zostało wzbogacone następują- 
cemi nabytkami. Paryskie muzeum Jardiu des 
Plantes nadesłało w zamian za dublety kolekcyją 
ptaków z wysp F ilipińskich, Madagaskaru i c ie 
śniny Magelańskiej, ogółem  około 100 gatunków, 
m iędzy któremi znaczna część gatunków mada- 
gaskarskich, opisauych przed niedawnym  czasem  
przez prof. Milne-Edwardsa i dra Oustaleta. Uwa
gę też zwraca w tej kolekcyi ciekawy gatunek  
kaczki nielotnej (M icropterus) z cieśniny magie- 
lańskiej. W ostatnich też czasach korespondent 
specyjalny muzeum hr. Branickich — p. Tom asz  
Barej — nadesłał dwie kolekcyje ptaków z kraju 
Zakaspijskiego. P. Barej zbadał okolice Aschaba- 
du, Tedżenu, Giermaku i posunął się aż do oazy 
Merwu, gdzie zbierał czas jakiś kolekcyje w rzą
dowym majątku Murgab. Między nadesłanem i pta
kami znajduje się wiele gatunków m iejscowych, 
jak Passer am m odendri (wróbel), Daulias infusca- 
ta (słowik) i w iele innych. Obecnie p. Barej eks
ploruje okolice Tedżenu, skąd wkrótce spodziewa
ną jest bogata kolekcyją ptaków.

Muzeum nadto spodziewa się wkrótce przesyłki 
z Peru, dokąd w Lipcu roku zeszłego udał się kosz
tem hr. Ksawerego Branickiego p. Jan Kalinow
ski, dawny towarzysz dra Dybowskiego. Pan Ka
linowski zbadał naprzód okolice L im y, poozem 
udał się do m. Ica (na południe). Ostatni list je 
go datowany z L im y zapowiadał wycieczkę na pół
noc republiki i w ysłanie kolekcyi do W arszawy. 
Podróżnik nasz zyskał sobie doskonałego pom oc
nika w osobie m łodego krajowca, który przez osta
tnie dwa lata podróży Sztolcmana po Peru stale 
mu towarzyszył jako strzelec i preparator.

W  tablicy  tej liczby m niejsze niż 0,01%  zosta
ły  pominięte; obejmuje ona przeto tylko 19 pier
wiastków, których ilości stosunkowe w przybliżę-
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WP. J. S. w Petersburgu. T eoretyczne rezultaty 
badań nad rucham i wirowem i w części tylko da
ją  się dośw iadczalnie potw ierdzić. Powstawanie 
w irów w cieczach rospatrywali Trowbridge (Phil. 
Mag. z r. 1877), J. J. Thomson i New all (Proc. 
E. Soc. r. 1885), R iecke (Gott. Nach. 1888) otrzy
muje się je  puszczając kroplam i atram ent do wo
dy, albo też  rostwór azotanu srebra do słabego  
rostworu soli kuchennej. Posługując się pipetą  
wywołać można pierścienie i bespośrednio pod 
powierzchnią wody. Dają się one też rospatry- 
wać przy w yp ływ ie cieczy z naczyń i przy in 
nych okolicznościach. Pewne wskazówki znaj
dzie Pan także w „O dczytach o najnowszych po
stępach fizyki" T aita (w  przekładzie niem ieckim  
na str. 241 i  nast.). Co do pytania drugiego, w ą t
pliwość rozjaśniH eim holtza „Physiołogische Optik'‘.

SPROSTOW ANIE.

W buletynie m eteorologicznym , pomieszczonym  
w Nr 8 W szechświata z d. 23 Lutego 1890 r. za
tydzień od dnia 12 do 18 L utego 1890 r , w kolu
mnach: „Najwyższa11 i „Najniższa1* tem peratura  
w cisnęło się kilka pomyłek.
D. 12 zamiast —2,2 —6.9 powinno być —1,2 —6.9
„ 13 „ - 4 , 8  - 6 . 2  „ „ - 2 , 8  —7,0
„ 14 „ - 4 , 3  - 6 ,1  „  „  - 3 , 3  - 6 ,1

Posiedzenie 9-e Komisyi stałej teoryi 
ogrodnictwa i nauk przyrodniczych pomo
cniczych odbędzie się we czwartek dnia
1 Maja 1890 roku, o godzinie 8 wie
czorem, w lokalu Towarzystwa Ogrodnicze
go (Chmielna, 14).

B u l e t y n  m e t e o r o l o f  i c z n y
za tydzień od 16 do 22 Kwietnia 1890 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi m eteorologicznej przy Muzeum Przem ysłu i Rolnictwa w W arszawie).

Barom etr  
700 mm -(-

i 7 r. | 1 p. | 9 w.

Tem peratura w st. C.

7 r. | 1 p. | 9 w. Najw.|Najn

Kierunek wiatru
5•I

Suma 

opaduj
U w a g  i.

16 Ś.
17 C.
18 P.
19 S.
20 N.21 P.
22 W.

I

41,4
40.6
39.2
42.6 
48 5
65.2 
56,1

41,2
40.1
39.4 
43,9
49.2
66.4
54.5

4 1 .0 1
3 9 ,6 1
40.4 
45,9
61.4 i
67.2
50.5 I

9,5
13.8 
14,6 
17,2
14.8 
11,4

9,0

Średnia 46,4

18,0
21,6
22.9 
20,0 
19,7 
14,0
13.9

14,9

14,9
17.3
17.4 
14,2 
13,0

19,1
22 2 
24,3 
22,0 
20,7

10,0! 15,0 
11,1 15,1

8,3 60 
9,2 55 

11.3 50 
12,9 52 
8,5 61 
9,1 ,78 
8,3^65

60

SE.SE.SE
s,s,s

SE,S,S
s,s,sw
S.SW.S

W .NW .NW
O.NW .SW

0,0
0,0
0,0
0,0
4,3
0,0
0,2

4,6

Dz. pogodny  
Rano m gła słaba
W poł. deszcz krótki kr. 
W iecz. błysk , bez grzm . 
Burza z grad. m iejscam i 
lian o  m żył deszcz 
Dz. poch., w. m glisty

UWAGI. K ierunek wiatru dany je st  dla trzech godzin obserwacyj: 7-ej rano, 1-ej po południu i 9-ej 
wieczorem , b. znaczy burza, d. — deszcz.

1 R  E Ś ć .  Mieszkańcy piór ptasich, przez A. S. — Przeciętne w zniesienie lądu i przeciętna głębokość  

morza na półkuli północnej i południow ej i  ich  zależność od stopnia szerokości gieograficznej, według 

Aleksego Tillo, napisał W. Wr. —  E lektryczność atm osferyczna, przez S. K. — Nitryfikacyja i denitry- 

fikacyja, przez F. Jabłczyńskiego. — Tow arzystw o Ogrodnicze. — W iadomości b ib liograficzne. — Kro

nika naukowa. — W iadomości bieżące. — Odpowiedzi redakcyi. — Sprostowanie. — Buletyn m eteorolo
giczny.

W ydaw ca A. Ślósarski. Redaktor Br. Znatowicz.

/ioanojiciio Ilcnaypoio. Bapmana, 13 AnptJH 1890 r. Druk E m ila Skiwflkiogo, W arszawa, Chmielna AS 26.




