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CHEMIJA

W Ę G L A  K A M I E N N E G O .

i .

Kończącemu się stulecia często dajemy na
zw ę wieku w ęgla kamiennego, gdyż niema 
zapewne i nigdy nie było nu świecie mate- 
ryjału tak wielostronnie przez dowcip ludzki 
w yzyskanego, tak liczne i tak cenne odda
jącego człow iekow i usługi, jak  ten skarb 
czarny, przez dawno ubiegłe czasy dzie
dzictwem  obecnemu przekazany pokoleniu. 
Pom yślm y ty lk o—skąd czerpiemy siłę, któ
ra przenosi z miejsca na miejsce nas samych 
i wytw ory naszćj pracy, porusza machiny 
fabryk i warsztatów? skąd bierzemy niesły
chane ilości ciepła, jakich wymaga nasza 
działalność techniczna i życie codzienne? 
skąd bierze się przeważna ilość produko
wanego przez nas światła sztucznego? skąd 
wreszcie przem ysł chemiczny wyciąga ty 
siączne przetwory, niezbędne już dziś dla 
nas na wszystkich niezliczonych polach 
sw oich zastosowań? W szakże tym bajecz

nym Sezamem, którego tajemnicze złoto
dajne łono aż do dni naszych zamknięte 
czekało na słow a zaklęcia nauki, jest węgiel 
kamienny. Należy się mu cześć podwójna, 
bo i m ateryjalny postęp ludzkości zaw dzię
cza mu więcćj, niż jakiemubądź innemu da
rowi przyrody i dla idealnych, naukowych 
dążeń um ysłu ludzkiego dostarczył najżyź- 
nlejszego podścieliska.

Okoliczności, wśród których węgiel ka
mienny znajduje się w łonie ziem i, w łasno
ści, skład i kolejne następstwo towarzyszą
cych mu warstw i pokładów, cała jednem  
słowem  gieologiczna strona kwestyi znana 
jest i spopularyzowana dostatecznie. Kraj 
nasz dość bogato jest uposażony w ten skarb 
nieoceniony i w ielu zapewne czytelników  
miało sposobność oglądania Dąbrowy i c ie
kawej pracy, jaka tam wre pod ziemią i na 
jój powierzchni. I  w literaturze ściślejszćj 
i lżejszój łatwo spotkać się z doskonałemi 
opracowaniami g ieologii i górnictwa węgla 
kamiennego. Jedna tylko strona zaniedba
na jest nieco, nietylko u nas, ale i wszędzie, 
strona chemiczna kw estyi. Niemożna się
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skarżyć, żeby w tym  kierunku brakowało  
badań szczegółow ych, są. owszem liczne  
i noszą najczęściej stem pel bardzo poważny; 
ale mało komu na m yśl przychodziło zebrać 
je  w jednę całość. Tój potrzebie zadość 
uczynił dopiero niejaki p. M uck, dyrektor  
pracowni górniczej w Bochum ie w W est
falii, przez powtórne w r. z. w ydanie książ
ki p. t. Chemija w ęgla kam iennego '). 
Z czasopism i ksiąg fachowych pow yciąga
ne szczegóły M uck zebrał w jednę całość, 
obejmując nietylko technologiją węgla, ale 
i jego historyją naturalną w najobszerniej- 
szem znaczeniu słow a, a um iał to wszystko  
treściw ie zaw rzeć w jednym  niezbyt w iel
kim tomie. A le  książka ta je st pisana j ę 
zykiem, zrozum iałym  tylko dla dobrze 
w chem ii przygotow anego czyteln ika,a  nad
to nie zaleca się copraw da zbyt zrozu
m iałym  wykładem . Zdawało mi się do
brem w ydobyć z tej książki najważniejsze 
rzeczy, dodać do nich to, co nas więcej za j
mować może i, w postaci o ile  można naj
mniej najeżonej trudnościam i języka nau
kowego pogadanki, zam ieścić na stronicach  
W szechświata.

Przedew szystkiem  postarajm y się poznać, 
z czego się składa w ęgiel kam ienny. Takie 
pytanie może zadziwić tych, którzy wiedzą, 
żc w ęgiel należy do liczby ciał prostych, 
czyli pierwiastków, że w ięc masa w ęgla  
składa się z atomów lub cząsteczek węgla  
i niczego więcej. Otóż tutaj mamy rodzaj 
nieporozum ienia, biorącego źródło w ubó
stw ie czy niew yrobieniu naszego języka. 
Francuz i n iem iec mają po dwa wyrazy na 
to, co my jednym  nazyw am y. P ierw szy  
bez trudności zrozum ie, że w materyi zw a
nej c h a r  b o n ,  oprócz pierwiastku c a r  b o 
n ę, może znajdować się jeszcze  coś innego; 
drugiem u w takiż sam sposób służą wyrazy 
K o h l e  i K o h l e n s t o f f ;  a nadto francu
skie h o u i l l e  i n iem ieckie S t e i n k o h l e  
dopełniają jeszcze bogactwa językow ego  
w tym  w zględzie. W praw dzie Śniadecki

’) D ie Chem ie der Steinkoh le. von Dr F . Muck, 
II wyd., L ipsk, 1891.

mówi: „Znajomy nam pospolicie w ęgiel n ie  
jest czystym  w ęglikiem ”, ale wyraz w ęglik  
na oznaczenie pierwiastku w ęglow ego nie  
przyjął się u późniejszych pisarzy i już  
Fonberg stale używa tylko jednego wyrazu  
w ęgiel, raz nawiasowo dodając „niekiedy  
węglikiem  zw any”. W prawdzie Łabęcki 
w osobnym dodatku do „Projektu słownic
twa chem icznego11 (W arszaw a,1858) wyłusz- 
cza powody, dla których, w edług jego  zda
nia, pierwiastek w ęglow y należałoby nazwać 
„w ęglenem ”; o ile mnie jednak wiadomo, 
wyraz ten, oprócz swego twórcy, nie miał 
innych zwolenników. Znajdujemy się za
tem w trudnem położeniu, zmuszeni do 
używania dłuższego, opisowego wyrażenia, 
ilekroć chodzi nam o rospatrzenie składu  
rozmaitych ciał węglistych.

Powracając do składu chemicznego węgli 
kopalnych, przypomnijmy sobie naprzód, 
co o tem wiem y z obserwacyi codziennej. 
W ęgiel, rospalony w piecu, gore silnym  
ogniem przez czas pewien, widocznie zm niej
sza się w ciągu tego zjawiska, nakoniec g i
nie nam z przed oczu, pozostawiając tylko  
nieznaczną ilość ziem istego popiołu. W i
docznie więc w ęgiel kamienny składa się  
z dwu części: spalającej się, która w piecu, 
łącząc się z tlenem ciągle dopływającego- 
powietrza, zamienia się w niewidzialne dla 
nas i uchodzące kominem ciała lotne i n ie
palnej, ziemistój, która pozostaje w popiel
niku. Ta część, zostająca po spaleniu, 
mniój je st nam potrzebna do dalszej znajo
mości z węglem  kam iennym  i poprzesta
niem na zaznaczeniu, że zawiera się ona 
we wszystkich gatunkach w ęgli kopalnych  
w ilości zmiennej od paru do dwudziestu  
i więcej odsetek, a pochodzi w części z m s- 
teryjału pierwotnego, z którego kiedyś two
rzył się w ęgiel, w części zaś — z pokładów  
ziem nych, wśród których w ęgiel spoczywa. 
D la zastosowań technicznych popiół ten, ze 
względu na swoję ilość i jakość, nie jest bez 
znaczenia, przy teoretycznem  jednak roz
ważaniu własności w ęgla kamiennego bywa  
zw ykle usuwany zupełnie z pod uw agi: 
m ówim y zw ykle o węglu w taki sposób, 
jakgdyby on wrcale nie pozostawiał po
piołu.

Tak więc odpowiedzi na pytanie, z czego  
składa się w ęgiel kam ienny, musimy ocze
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kiwać od bliższego zbadania tych w ytwo
rów, które podczas jego spalania uchodzą 
w postaci niew idzialnego dla oka gazu 
albo pary. Tu jednak poprzestać nam tru
dno na przyrządzie tak mało przedstawia
jącym  dla badacza dogodności, jak piec, 
w którym zw ykle w idzim y palący się wę
giel. Um ieśćm y więc niewielką a ściśle 
zważoną jego  ilość w rurce szklanej, do 
którój z jednego końca możemy wpuszczać 
nieustannie czysty tlen, potrzebny do spa
lenia, gdy jednocześnie wydzielające się 
z drugiego końca lotne produkty spalenia 
możemy w odpowiedni sposób zbierać i pod
dawać dalszem u badaniu. W rurce podo
bnej, przy dostatecznym  przypływ ie tlenu, 
i należytem ogrzewaniu jój zzewnątrz, spa
lenie odbywa się równie dobrze, a raczej 
lepiej jeszcze aniżeli w piecu, a przezroczy
stość przyrządu, małe jego wymiary i, co 
najważniejsza, możność zebrania wszystkich  
produktów spalenia dają temu przyrządowi 
łatwą do zauważenia wyższość ze względu  
na nasze cele. Otóż, wykonywając podo
bne doświadczenie, najłatwiej i przedewszy- 
stkiem zauważymy, że z palącego się węgla 
kam iennego wytwarza się woda. Przy w y
sokiej temperaturze tworząca się woda ma 
postać pary, ale, zwracając ją  do jakiejś 
przestrzeni chłodnej możemy z łatwością  
zauważyć osiadanie jej w postaci rosy, lub 
nawet i w iększych, wprost dla oka widocz
nych kropelek. Mając już tę wskazówkę, 
zbierać będziem y wodę w taki sposób, żeby 
następnie można było ją zważyć, gdyż do
piero poznanie ilości tworzącej się przy 
spaleniu wody, pochodzącej ze znanej nam 
wagi węgla kam iennego, będzie mogło słu 
żyć za podstawę do dalszych wniosków  
o składzie chemicznym tego ciała. W  tym  
celu urządzimy się w taki sposób, żeby para 
wodna na swój drodze spotykała się z ma- 
teryjam i, z któremi łatw o się łączy, dając 
związki nielotne, więc np. z chlorkiem wa
pnia. Ten ostatni je st ciałem stałem i po 
złączeniu się z dość nawet znaczną ilością 
wody swojej stałości nie traci, jeżeli zatem  
zważoną jego  ilość zetkniemy z tworzącą 
się w doświadczeniu parą wodną, to z przy- 
bytu na wadze przy powtórnem ważeniu, 
po ukończeniu doświadczenia, będziemy 
m ogli znaleść ilość utworzonej wody.

Skądże jednak w opisanem doświadcze
niu wzięła się woda? W  pierwotnym węglu  
mogły być jój ślady, ale choćbyśmy przed 
spaleniem najstaranniej go wysuszyli, uży
wając w tym celu najdoskonalszych metod, 
jakie są znane technice naukowej, zawsze 
podczas palenia utworzy się woda. Jedno  
tylko znaleść można objaśnienie, że miano
wicie w w ęglu kamiennym znajduje się w o
dór, który, łącząc się z tlenem podczas p a
lenia, tworzy wodę. Ponieważ znany nam 
jest dokładnie ilościowy skład wody, zaw ie
rającej na każde 8 części wagowych tlenu 
1 część wagową wodoru, powiemy przeto, 
Ż3 '/o część przy bytu na wagę chlorku wa
pnia w powyżej opisanem doświadczeniu  
odpowiada wodorowi, jaki znajdował się 
w znanój nam ilości w ęgla kamiennego.

Rozbiory węgla kamiennego, w powyż
szy sposób wykonywane w pracowniach 
chemicznych bardzo często i nad węglami 
z najrozmaitszych miejscowości pochodzą- 
cemi, dowiodły, że w ęgiel kamienny zawie
ra wodór zawsze, ale ilość tego pierwiastku  
waha się w nim w dość obszernych grani
cach, bo od 2,5 do 9 prawie odsetek. Zo
baczymy dalej, że jcstto jedna z najgłów
niejszych przyczyn, wywołujących rozmai
tość własności węgla kamiennego, a, co za 
tem idzie — i różnorodność jego zastoso
wań.

(c. d. nast.).
Zn.

Światło żarowe.

(Ciąg dalszy).

W zględy oszczędnościowe przemawiają 
za użyciem  lamp, wymagających dla danój 
siły światła słabszego prądu i większego  
spadku potencyjału; gdy bowiem chcemy 
podwoić siłę prądu musimy użyć przewo
dnika o przecięciu cztery razy większem  
niż poprzednio przy tej samój stracie. Jak  
wiadomo, praca wykonana w ciągu jednej 
sekundy przez prąd przebiegający przez nić 
węglową wyraża się przez i 2w lub ei, lub 
e2/w . Prom ieniowanie, które równoważv



W SZECHŚW IAT. Nr 2.

tę pracę w ciągu sekundy, proporcyjonalne 
je st  do powierzchni włókna. Przy danćj 
jednakowej substancyi, jednakow ym  stanie 
m olekularnym  i tem peraturze jednem u cen
tym etrowi kwadratowem u tój powierzchni 
zawsze odpowiada to samo natężenie św ia
tli), wszystko jedno, czy ten centym etr kwa
dratowy należy do nici cienkiej i długiej, 
czy też grubej i krótkiej.

G w oli piękności ośw ietlenia korzystnem  
jest, żeby światło we wszystkich lampach 
posiadało jednakow ą barwę; warunek to, 
nietrudny do urzeczywistnienia: dla w ęgli, 
pochodzących z jednakow ej substancyi i po
siadających jednakow e wymiary, zależy od 
równości ich temperatur.

Prom ieniowanie zasadza się na pewnym  
ruchu eteru; długość fali i czas trwania 
oscylacyi stanowią o jakości promienia, 
podczas gdy jego natężenie zależy od am- j 
plitudy wahnięcia. Prom ienie cieplikowe, 
ciemne, lub św ietlne, odróżniają się od sie 
bie czasem trwania oscylacyi; maximum  
działania cieplikow ego pozostaje pośród 
promieni ciem nych. Jakość w ięc prom ie
nia zależy jedynie od temperatury.

Tem peratura wyw iera takie działanie na 
warunki prom ieniowania, że podnosi natę
żenie każdego promienia zosobna i wzrasta
jąc dodaje do poprzednich promieni nowe 
o mniejszej długości fali i większej ła m li
wości. Skutkiem  tego ciało doprowadzone 
do białego żaru w ysyła więcej promieni 
czerwonych aniżeli wtedy, gdy jest rospalo- 
ne do czerwoności.

W edług Dulonga i Petita, pom iędzy pro
mieniowaniem  R, temperaturą t i zdolno
ścią emisyjną M pow ierzchni ciała prom ie
niującego istnieje zależność R = M a ‘, w k tó 
rej a  jest pewną s:ałą. W ynika stąd, że 
im w iększą je s t  zdolność em isyjna ciała 
tudzież temperatura, tem całkow ite pro
m ieniow anie, które nadto proporcyjonalne 
jest do pow ierzchni ciała św iecącego, jest 
większe.

Stosunek promieni św ietlnych do ciem 
nych zm ienia się wraz ze zmianą M i t.
Z tego punktu widzenia podwyższanie tem 
peratury ma ogrom ne znaczenie, gdyż przy
łącza bez przerwy do pierwszych otrzym a
nych prom ieni nowe o fali krótkiej. Stądto 
pochodzi, że w ośw ietleniu  żarowem im

wyższa jest temperatura włókna, tem wię
cej otrzym uje się światła dla danej w ydat
kowanej pracy.

Stan powierzchni włókien również w y
wiera w ielki w pływ  na wydajność optyczną 
lamp. W ęgiel czarny i sadzowaty w ysyła  
więcej promieni cieplikowych, niż węgiel 
ścisły i szary, gdy są doprowadzone do tej 
samej temperatury. A  więc pierwszy w y
maga większego wydatkowania energii niż 
drugi, ażeby dać tę sarnę ilość światła ‘).

W  Nr 33 W szechświata z r. z. m ówiliśmy
0 skutku użytecznym, czyli o wydajności 
optycznej lamp żarowych Opisane tam 
doświadczenia Blattnera dow iodły,że w w a
runkach zwykłych lampy żarowe przem ie
niają w światło nie więcej jak 5— 7% c a ł
kowitej dostarczonej im energii, czyli, że 
95 — 93%  energii należy uważać za bezuży
tecznie stracone, ponieważ B k ła d a ją  je  cie
mne prom ienie cieplikowe. K w estyja ta 
rosstrzygnięta także została przez Tyndalla.

U czony angielski używ\ał m stworu jodu 
wsiarku węgla, ponieważ rostwór ten posiada 
własność pochłaniania promieni św ietlnych
1 przepuszczania ciem nych. Znalazł on, że 
wydajność optyczna lampy olejnej stanowi 
3%  całkow icie wypromieniowanej energii, 
płom ienia gazow ego 4% , lampy żarowej 
4.6°/0, a światła łukow ego 10°/0. W y 
pada z tych poszukiwań, że w najkorzvst- 
niejszem  ze wszystkich św ietle sztucznem, 
t. j. w łuku W olty nieużyteczna część pro
m ieniowania zabiera 90° 0 całkowitej ener
gii elektrycznej, które giną w postaci ciem 
nych promieni cieplikow ych.

Pom ówim y teraz o sile albo natężeniu 
św iatła lamp żarowych Obecnie natężenie 
to zmienia się od 1 do 1000  świec normal
nych, co pozwala ośw ietleniu żarowemu 
zadow olić w szystkie potrzeby gospodarskie 
i przemysłowa pod względem światła. Naj* 
badziój używTanemi są lam py o sile światła  
8, 10, 16 i 20 śwdec, użytek wszelkich in 
nych wyjątkowo się zdarza. W arszawa, 
zdaje się, poraź pierw szy dotychczas o g lą 
dała lampki żarowe o sile 100 świec na n ie
dawno wypowiedzianych odczytach na rzecz 
K asy M ianowskiego. Jednakże liczba po-

>) E lektroteclin. Zt. 1887 str. 050.
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wyższa 100 świec wcale nie jest kresem  
natężenia światła żarowego: Siemens i H al- 
ske produkują, od lat paru świece o sile 
100— 500 świec, w A n glii i Am eryce tak 
zwany słoneczny (sunbeam) typ lamp do
chodzi do 3000 świec, a niedawno w N ew 
castle w A nglii dla muzeum miejskiego  
urządzono lampę żarową, dającą światło  
4000  świec.

Natężenie światła lampy żarowej nie jest 
wcale jednakow e we wszystkich kierun
kach; dlatego, aby ułatw ić porównanie i ze
stawienie wydajności optycznej rozmaitych I 
typów, mierzy się natężenie światła lampki J  

w kilku kierunkach i z nich wyprowadza 
przeciętną tak zwaną sferyczną siłę światła.

Natężenie św iatła zmniejsza się znacznie 
wraz z wiekiem  lamp. W edług doświad
czeń Fontainea i majora W ebbeia, dokona
nych na setce takich lamp, zm niejszenie się 
to wynosi 10°/o po upływie 500 godzin pa
lenia, 15°/0 po 800 i 20% po 1000 godzi
nach.

Co się tyczy trwałości lamp żarowych, to 
zazwyczaj fabrykanci gwarantują 1000 go
dzin palenia pod warunkiem, że przepisana 
liczba w olt będzie zachowana i bieg maszy
ny zasilającej lampkę w prąd będzie prawi
dłowy. W ogóle jednak liczba powyższa 
nie jest nieomylną, są bowiem fabryki, któ
rych lampki zamiast liczby powyższej palą 
się 2 000 godzin, są też takie, których lam p
ki nie mogą wytrwać 600 godzin. Jakkol- 
wiekbądź lampki żarowe pochodzące z do
brych fabryk, na zasadzie nabytego dotych
czas doświadczenia należy uważać za palą
ce się najmniej 1000 godzin niezależnie od 
miejsca umieszczenia w warsztatach, sk le
pach, lub teatrach. W  zw ykłym  trybie rze
czy życie lampki zawisło głów nie od na
tężenia światła, jakie ma dawać.

Do wytworzenia próżni w ampułkach 
szklanych używane są pompy rozrzedzające 
Geisslera i Sprengla, albo kombinacyje obu 
tych pomp. Co do stopnia próżni, jaki mo
że być osięgnięty zapomocą tych przyrzą 
dów istnieją badania Heima z Hannoweru. 
W ykrył on, że ciśnienie w lampce żarowój 
norm alnej, gdy prąd nie przebiega, nie do
chodzi 0,01 milimetra słupa rtęciowego, 
a gdy przechodzi prąd, szybko wzrasta, nie- 
dochodząc jednakże nigdy 0,1 milimetra

choćby działanie trwało jaknajdłużej. Róż
nica ta między ciśnieniem w obu razach 
pochodzi stąd, że włókno lampy zawiera  
zawsze znaczne ilości gazu, które w yd zie
lają się częściowo, gdy prąd przebiegający 
włókno podnosi znacznie jego temperaturę. 
W ytworzenie próżni możnaby posunąć da
lej, przynajmniej rzecz jest możliwa prak
tycznie, ale wszelkie przedłużanie tój ope- 
racyi pociąga za sobą koszt większy i po
drożenie lampki; nadto zauważono, że zbyt 
wielkie rozrzedzenie przyspiesza dezagre- 
gacyją węgla, zaczernienie śoianek ampułki 
i skraca życie lampki.

(d o k . nci8t.).

Stefan Stetkiewicz.

z  ż ^ r o i ^ .

OWADÓW WODHYCH.
(Ciąg dalszy).

Gąsienica Chironomusa posiada budowę 
bardzo uproszczoną (fig. 3 ), głow ę ma małą 
i twardą, dalej parę szczęk silnych i dość 

j złożony przyrząd, składający się z haczy- 
| ków, jednych stale umocowanych, innych 

ruchomych. U żytek tych delikatnych dodat
ków nie da się dokładnie wytłumaczyć; n ie
które z nich muszą być przewodami wypro- 
wadzającemi z gruczołków przędnych (śli
nowych) lepką ciecz, z którój gąsienica snu
je nitki jedwabiste. Pierw szy pierścień cia
ła, położony za głow ą, nosi na sobie parę 
wyrostków przysadkowatyeh (odnóży), opa
trzonych licznemi haczjkam i; wyrpstki te 
służą jako organ iniejscozmienności, pozwa- 
lający gąsienicy zmieninć położenie w ka
nale czyli w kryjówce, którą zajmuje. D ru
ga para wyrostków czyli odnóży większych  
nieco, znajduje się na tylnym końcu ciała 
i służy do przyczepiania się zwierzęcia do 
ścian kryjów ki, gdy wysuwa się ono w celu 
uchwycenia zdobyczy.

Gąsienice wodne, pełzające po dnie i po 
różnych przedmiotach w wodzie umieszczo-
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nych, jak np. Ephydra, posiadają, kilka par 
odnóży um ieszczonych przed odnóżami na 
tylnym  końcu ciała znajdującem i się; gąsie
nice zaś kopiące sobie galeryje, różne kry
jów ki, podobne są do Chironomusa, nietylko  
ze sposobu życia, ale także z powodu zredu
kowania ich odnóży brzusznych do jednej 
tylko pary, która w idocznie je s t  opatrzoną 
haczykami.

G łowa gąsienicy znacznej liczby owadów  
wodnych, jest o w iele m niejszą i prostszą 
od g łow y zw ierzęcia dojrzałego; jest ona 
wyłącznie prawie organem przeznaczonym  
do gryzienia i przędzenia i nie należy by
najmniej uważać jej za sied lisko inteligen- 
cyi, jak  to ma miejsce u zw ierząt wyższych.

Fig. 3. Gąsienica ochotki. Chironom us plumosus. 
r rożki, o oczy, S t szczęki. Sz  szczęki drugiej pary , 
gk głaszczki gębowe, a w yrostek piersiow y, b wy
rostk i haczykowate na końcu ciała, k kanał po
karm owy, S>g serce, zg zwój mózgowy, rb szereg 

zwojów nerw owych brzusznych.
U dołu owad dojrzały.

G ąsienica Chironomusa posiada zw oje nad- 
przełykow e, czyli m ózg mały (fig, 3), oczy  
są prostemi plamkami barwnikowem i; roż
ki ma krótkie. Tym czasem  głow a dojrza
łego  zw ierzęcia posiada m ózg i organy  
zm ysłow e bardzo nawet złożone, oczy siat
kowate, u samców rożki pierzaste, niekiedy  
bardzo ładne. Ta różnica rozmiarów i bu
dowy różnych części ciała gąsienicy i doj
rzałego owadu tłum aczy nam z pewnem

prawdopodobieństwem , dlaczego głow a  
zwierzęcia dojrzałego nie rozwija się w sta- 
dyjum larwy, lecz tylko tułów; dopiero 
podczas okresu poczwarki, wyróżniają się 
głow a i rożki, nogi przybierają właściwe 

| im położenie i t. p. Nakoniec Chironomus 
uw alnia się z w ięzów gąsienicy i przem ie
nia się w poczwarkę. Od tój chw ili nie po
trzebuje już pożywienia, to też gęba po
czwarki zamyka się najzupełniej, przytem  
poczwarka staje się niezdolną do kopania 
i zw ykle znajduje się ją leżącą na powierz- 

j  chni m ułu. D w a pęczki nitek (rurek) od
dechowych wychodzą z przedniego końca 
ciała, w łaściw ie z tyłu  przyszłej głow y  
i poruszają się odpowiednio do kolejnych  
ruchów, pochodzących od kurczenia się 
i roskurczania ciała zwierzęcia. Poczwar- 
ka tego owadu nie jest niczem innem w rze- 

| czyw istości, jak tylko ciałem  zwierzęcia  
dojrzałego zawartem  w przejrzystej po- 

| włóce; organy są już najzupełniej wykształ
cone aż do szczegółów  mikroskopowych, 
tylko niektóre części pojedyńcze są jeszcze  
niedoskonałe.

Skrzydła i nogi są poskładane wzdłuż 
ciała i niezdolne do ruchów niezależnych. 
W ciągu 2— 3 dni niema zmian wyraźnych, 
oprócz tej jednej, że poczwarka, która 
miała pierwotnie barwę krw isto-czerwoną  
przybiera kolor coraz ciem niejszy. System  
dychawek (tracheae) całkiem  szczątkowy  
u gąsienicy, tutaj powiększa się znakomicie 
i napełnia powietrzem, wtedy to poczwarka 

| zaczyna pływ ać po powierzchni wody. Na- 
| reszcie skóra pęka na grzbiecie, owad pro

stuje swoje nogi i skrzydła, chwilkę pozo
staje w spoczynku na swej pow łoce po- 
czwarkowej, osusza niejako swoje skrzydła  
i w końcu zrywa się i odlatuje. Ten owad 
dwuskrzydły (ochotka, Chironomus plumo- 

i sus, fig. 3) tak pospolicie spotykany na szy
bach naszych okien, zw ykle jest m ięszany 

j  z komarem. Łatwo je  odróżnić od praw
dziwych komarów po dziwnym z wyczaj a, 
że siedząc wznoszą cieniutkie nogi prze- 

[ dnie nad siebie i drgają niemi. Chirono
mus jest zupełnie nieszkodliw y, części g ę 
bowe ma niezdolne do kłócia i ssania. Jak  
w iele innych owadów dw uskrzydłych, C hi
ronomus tworzy roje, wznoszące się słupa- 

! mi, które zapewne są złożone tylko z sam 



ców, posiadających rożki pierzaste, o pod
stawowych stawach szerszych. Samica ma 
rożki mniejsze i prostsze.

Inną. gąsienicą owadu dwuskrzydłego, 
którą spotyka się w znacznój liczbie w w o
dach bieżących jest gąsienica mustyka, Si- 
mulium, o wiele mniejsza od gąsienicy Chi
ronomusa, krew jój niem a czerwonego bar
wnika. G łowę ma opatrzoną parą organów  
kształtu wachlarzowatego, utworzonych  
z kilku długich nitek, osadzonych na trzo- 
neczku, jak  na gałązce. N itki te strzępia
ste, służą do przygarniania pożywienia do 
samćj gęby. Gąsienica Sim ulium  żyw i się 
tylko zwierzętam i i roślinami mikroskopo 
wemi, m iędzy innemi okrzemkami i zwykle 
znajduje się w jój żołądku mnóstwo pance- 
rzyków krzem ionkowych, pozostałych po 
stiaw ieniu  tych mikroskopowych roślinek. 
W yszukuje zdobyczy swojój w bystro p ły 
nących wodach i zdaje się, że czyste fale 
przesycone powietrzem  stały się jój potrze
bą. Um ieszczone w naczyniu napełnionem  
wodą czystą, ale nie przepływającą, stają 
się wkrótce niedołężnem i, a w wodzie let- 
nićj wkrótce żyć przestają. Organów z e 
wnętrznych oddychania widocznych nie po
siadają, ale skóra zaopatrzona jest w mnó
stwo kanalików, czyli rurek oddechowych, 
których zadaniem jest dostarczanie tlenu 
z wody, w którćj zw ierzę żyje. Od sieci 
rurek oddechowych powierzchownych ros- 
chodzą się gałązki głębićj do wszystkich  
organów  wewnętrznych.

Gąsienica mustyka Simulium żyje na ro
ślinach wodnych i na kamieniach w by
strych potokach. Odnóża tylne, które u gą
sienicy Chironomusa służyły  do um ocowa
nia się wewnątrz kanalików podczas ch w y
tania pożywienia, tutaj są zmienione jeszcze  
bardziój i w innym  rodzaju, ażeby dostar
czyć nowych sposobów przyczepienia się 
zwierzęcia. D w a tylne odnóża są prawie 
zupełnie ze sobą zlane i tworzą na końcu 
ciała tylko jeden  wyrostek w alcowaty, o to 
czony wieńcem haczyków, pośrodku któ
rych znajduje się przestrzeń kurczliwa, ru
choma, działająca w taki sam sposób jak  
banieczka czyli przyssawka. Gąsienica mo
że z łatwością przylegać do gładkiój po
wierzchni różnych części roślin wodnych, 
przyczepiając się ową banieczką, otoczoną
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haczykami. Ten organ przyczepny, tak nie
zbędnie potrzebny, je st wystaw iony na licz
ne przypadki, np. ruchy wody zbyt g w a ł
towne, może także być uszkodzony, gdy  
gąsienica zmuszona jest zbyt raptownie 
opuszczać obrane siedlisko w celu uniknię
cia nieprzyjaciół. W podobnym przypadku 
trudno jest wiedzieć, w jaki sposób gąsie
nica odnajduje nowy punkt oparcia, szcze
gólniej, jeżeli jest uniesiona prądem wody, 
może się znaleść w tych warunkach, że nie 
jest w stanie zastosować działania swój 
przyssawki. A le i na takie wypadki jest 
zabespieczona, gruczoły bowiem przędne 
(ślinowe) u gąsienicy mustyka dostarczają 
długich nitek, któremi przym ocowywa się 
do liścia, lub innego przedmiotu, na którym  
żyje. Nawet w tym razie, gdy zostanie 
gw ałtow nie zrzucona z zajmowanego sta 
nowiska, prąd wody jój nie porywa, ale k o
łysze się tylko na nitkach uwiązana, jak  
pająk na pajęczynie i ^'chodzi napowrót 
na poprzednio zajmowane miejsce. Skoro 
gąsienica ma się przemienić w poczwarkę, 
okazują się potrzebnemi różne ostrożności,

; ze względu na warunki, w jakich odbywa 
| się cały proces życia podwodnego Simu- 
| lium. Poniew aż nieruchomą i bezbronną 
I poczwarkę mustyka uniósłby każdy gw ał

towniejszy prąd wody, dlatego też, w chwiłi 
j  zamiany na poczwai-kę gąsienica Simulium  

buduje sobie rodzaj gniazdka, przypom ina
jącego nieco gniazdko niektórych jaskółek. 
Gruczoły przędne dostarczają materyjału  
potrzebnego do budowy tego schroniska, 
czyli oprzędu, które jest stale przym oco
wane do roślin, lub kamieni podwodnych; 
osłona ta poczwarelc jest podługowato za
okrąglona, o powierzchni gładkićj i gdy  
całkow icie owo gniazdko zostanie wykoń
czone, jest zupełnie zamknięte i ma kształt 
jajowaty. Skoro jednak owad zrzuci skór
kę gąsienicy, jeden koniec, zw ykle górny, 
gniazdka otwiera się i poczwarka zanurza 
w wodzie przednią część swojego ciała. 
Rurki oddechowe w kształcie niteczek, 
umieszczone zaraz za przyszłą g łow ą owa
du, gromadzą, dostateczną ilość tlenu z w o
dy bieżącój, w którćj zw ierzę jest zanurzo
ne. Pierścienie brzuszne ciała są opatrzo
ne licznemi haczykami, któremi zw ierzę  

i może się chwytać delikatnych przedm iotów.

23__W SZECHŚWIAT.



24 W SZECHŚW IAT. Nr 2.

W nętrze schroniska je st w ysłane jedw abi- 
stemi niteczkam i, któremi poczwnrka jest  
przym ocowana do sw ego domku, czyli 
gniazdka. Jeżeli przypadkiem  jest w yrzu
coną ze swój siedziby, pewna część niteczek  
jedw abistych wysuw a się razem z nią i te 
zapewne dopomagają poczwarce do p ły w a 
nia po pow ierzchni w ody i do oparcia się 
jej wirom i prądom. Skóra poczwarki pę
ka jak  u Chironomus, ale zostaje przy
twierdzona do wnętrza gniazdka, czyli 
oprzędu.

G ąsienica komara zw yczajnego (C ulex  
pipiens) jest najlepiej znana przyrodnikom  
ze wszystkich rzędów  grom ady owadów  
oraz ze w szystkich przedstaw icieli dwu- 
skrzydłych wodnych. G ąsienica komara 
pływ a mniej lub więcej spokojnie pod po-

F ig. 4, M ustyk plam isty zwany kom arem  banac- 
kim  (Sim ulium  m aculatum ). W środku owad po
większony (około 4  razy), na lew o gąsien ice, na

praw o poczwarki do kam ienia przyczepione.

wierzchnią w ody stojącej, spłoszona pływa  
bardzo żwawo i zw innie. G łow a jej (fig. 5) 
jest opatrzona organami ruchomemi, slużą- 
cemi do napędzania cząstek organicznych  
do gęby. N ie posiada wcale odnóży pier
siowych, tylne odnóża znikają tutaj zupeł
nie; po bokach ciała wyrastają pęczki szcze
cinek, które ułatw iają pływ anie. N ow y  
organ, bardzo osobliw y, rozw ija się na 
ósmym (przedostatnim ) p ierścieniu ciała, 
jestto  rurka oddechowa zw ana syfonem, 
kształtu walcowatego, wewnątrz niej prze
biegają dw ie dychaw ki, idące w zdłuż ca łe 
go ciała i dostarczające tlenu wszystkim  
organom.

Gąsienica trzyma się równo z poziomem  
wody, g łow ą na dół zwrócona, tym sposo
bem m oże ona jednocześnie oddychać za

pomocą syfona oraz karmić się, chwytając  
odpowiednie pożywienie pyszczkiem. Jeżeli 
jest wystraszona, opuszcza powierzchnię 
wody zapomocą dość gwałtownych zgięć 
ciała i szerokiego jego zakończenia czyli 
ogona; często opada zwolna na dno wody 
bez ruchu, pod wpływem  własnego ciężaru  
ciała. Niechętnie pozostaje długo pod w o
dą, podnosi się raptownem i ruchami ciała, 
a szczególniej odwłoka i ogona, który zwra
ca naprzód i ku górze. Gdy już dosięgnie  
powierzchni wody, utrzymuje się w zaw ie
szeniu z głow ą na dól i zaczyna napędzać 
ku sobie różne cząstki pożywienia. Żeby 
wytłum aczyć, w jaki sposób gąsienica ko
mara może zostać zawieszona na powierz
chni wody, pomimo sw ego ciężaru, trzeba 
zwrócić uwagę na to, że koniec rurki odde
chowej (syfonu) jest opatrzony trzema kla- 
peczkami, z których dwie są duże i zupełnie  
do siebie podobne, trzecia zaś mniejsza i od
m iennego kształtu. Klapki te otwierają się  
lub zamykają dowolnie zapomocą oddziel
nych mięśni; gdy są otwarte, ograniczają 
małe zagłębienie lejkowate, małą miseczkę, 
która niedopuszcza wody, ale tylko pow ie
trze; jeżeli zaś klapki te są zamknięte, po
wietrze zawarte w syfonie nie może się  
z niego wydostać. W chwili, gdy gąsienica  
podnosi się ku powierzchni w ody, zaostrzo
ne końce klapek spotykają warstwę po
wierzchowną wody, wtedy klapki otwierają 
się raptownie zapomocą oddzielnych m ię
śni, tworzy się zagłębienie i napełnia pow ie
trzem; gąsienica zachowuje się spokojnie  
i utrzymuje pod powierzchnią wody. Gdy 
zwierzę jest zaniepokojone i chce opuścić 
się niżej, klapki się zamykają, końce ich  
schodzą się w jednym  punkcie i zw ierzę  
w ygina ciało i obniża się na dno wody. P o  
trzech czy czterech lenieniach gąsienica  
przemienia się w poczwarkę, w tej chw ili 
organy przyszłego owadu są już prawie zu
pełnie rozw inięte i poczwarka przybiera 
kształt dziw ny, mało bardzo przypominają
cy gąsienice. Przy końcu głow ow ym  znaj
duje się w ielka masa zaokrąglona, która 
zawiera w sobie skrzydła i nogi owadu, 
oczy złożone, części gębowe, rożki i t. p. 
Na końcu ciała ogonowym  znajduje się pa
ra klapeczek, które tworzą organ ruchu, 
podobny do p łetw y ogonowej ryb.
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Ciało poczwarki, podobnie jak gąsienicy, 
jest obficie zaopatrzone w rurki oddechowe 
i zawsze istnieje kom unikacyja z powie
trzem atmosferycznem w dość oryginalny  
sposób. Rurki oddechowe rzyli dychawki 
otwierają się u poczwarki nie w okolicy 
ogonowój, ale w okolicy głow y. Bespośre- 
dnio z tyłu  głow y przyszłego owadu znaj
duje się para nibyrożków, umieszczonych 
w ten sposób, że w spoczynku brzegi ich 
dotykają się powierzchni wody, są to dwie 
rurki oddechowe, przez które poczwarka 
nieruchomo pływająca pod powierzchnią  
wody, w ciąga powietrze do wnętrza syste
mu dycha wek. Jeżeli poczwarka jest na
padnięta przez jakie zw ierzę drapieżne w o
dne, zanurza się szybko, dzięki gw ałtow 
nym ruchom swojego organu plawnego, 
um ieszczonego na końcu ogonowym . Za
nurzanie się szybkie poczwarki nie odbywa 
się bez przeszkód, gdyż poczwarka jest zna
cznie lżejsza od wody, posiada bowiem wię- 
cój rurek powietrznych czyli dychawek, 
a zatem i więcój powietrza w swoim orga
nizmie, niż gąsienica. U m ie jednak sobie 
radzić w tśj trudności, bez w ielkiego w y
czerpania sił, między innem i, wiązki w ło 
sków, które otaczają końce rurek oddecho
wych poczwarki, okazują się tutaj pomoc- 
nemi. Z poczwarki w ylęga się komar, 
wspiera się na skórce poczwarki, powoli 
nabiera sił i ulatuje w powietrze.

(d o k . n a s t .) .
A. S.

WYPRAWY

DO AZYI ŚRODKOWEJ.
(Ciąg dalszy).

Niebo ciągle było czyste i cisza w pow ie
trzu, w nocy mróz 20—30°, w dzień — 15°C. 
D o zimna 12 stopniowego przyzwyczajono  
się łatw o. W  skałach napotykają się stad
ka M egaloperdix (ułlar, rodzaj zbliżony do 
kuropatwy), ze zwierząt stada owcy (Ovis 
P olii), Kuku - Jam any (Pseudovis Naoor 
P rzew .), w oddali kilka stad hemionów.

Czasem spotykano porzuconego przez ja
kąś karawanę domowego jaka, co św iad
czyło, że wyprawa była na dobrój drodze. 
Przebywszy d 9 Grudnia łańcuch Kolumba 
przez przełęcz Amban Aszkan Dawan, w y
prawa sstąpila do z)ew:ska niezamarzające
go jeziora, poza nią zostają różowe, czarno 
centkowane granity Pd. stoku gór K olum 
ba. Nazwę niezamarzającego nadał jezioru  
Przew alski, który w r. 1884, pomimo 34° 
mrozu, znalazł jezioro niezamarznięte i ty l
ko obrzeżone wąskim rąbkiem lodu. P rzy 
czyną tego zjawiska jest nadzwyczajna sło- 
ność wody. Przewalski podaje, że wody 
jeziora pod lodem, dnia 20 Grudnia miały 
— 11° C (? '). Carey daje mu nazwę Czon- 
Kun K ul. Leży ono na wysokości 11700'. 
Od tego jeziora Przewalski zw rócił ku W ., 
toż samo i Carey. P ierw szy wykonał ku 
PdW . w ycieczkę i z wysokości jednego ze 
wzgórzy jak  okiem sięgnąć widział tylko 
loeesowe wzgórza, nagie i najdziwaczniej
szych kształtów, gdzieniegdzie niew ielkie 
warstwy gipsu, lub drobne kamien e, z poza 
tych pagórków wynurzał się śniegiem okry
ty łańcuch, który potem nazwano łańcu
chem Przew alskiego. W obec tego, mając 
wycieńczone długą podróżą zwierzęta ju c z 
ne, Przew alski zw rócił się w stronę Tsaj- 
damu 2). Szczęśliw szy Bonvalot, ze św ież- 
szemi siłam i i widząc kierujące się ku Pd. 
ślady m ongolskich wielbłądów, odesławszy  
m yśliw ych i osły, z 13 tu towarzyszami pu
ścił się ku Pd. w krainę, którój ani Prze
walski ani Carey nie zw iedzili. Przed ka
rawaną kraina nieznana i nie zwiedzona 
dotąd. M iesiąc cały szli podróżni, jak oga
ry, tropem jaków  i wielbłądów, szukając 
najmniejszych śladów karawany, a trud to 
niem ały, gdyż wiatr w wielu miejscach za
w iał te ślady. Nauczono się czytać na ziemi 
jak w księdze, w którą stronę szła karawa
na, czy b y ły  obok jaków  wielbłądy i ile ich 
było i kiedy poszukiwacz złota Timur w y
dobywał zzanadrza kilka kawałków argalu 
jaka, przyjmowano je  z taką radością, jak- 
gdyby to były złote jabłka hesperydy i po 
ich w yglądzie poznawano stopień w ycień

*) Przewalski, IV podróż, rozdział VII.
2) Przewalski 1. o.
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czenia, w jak im  były te zwierzęta. W ygląd  
kraju zm ienił się. Ogrom ne, długie w znie
sienia (ośle grzbiety) ciągną się ze W . na 
Z., zabarwione zw ykle na brudno-żółto. 
Czasem grzbiet zębaty, czasem ogromne 
bryły czarnćj law y, śladem których docho
dzi się do olbrzym iego, od wieków  w yga
słego wulkanu, na którym gdzieniegdzie  
bieleją płatki śniegu. Czasem lazurowe je 
zioro oprawne jakgdyby w biały marmur'— 
w pokłady soli, którój nadmiar przeszkadza 
zamarzaniu. Od dwu m iesięcy podróżni 
pozostają na wysokości 4 200—5000 m '), 
na szczycie starego świata, u stóp leżą źró
dła potężnych rzek A zyi. Podróż była 
przytem nadzwyczaj monotonna. Szcze
gólniej ciężkie były w ig ilija  i dzień nowego  
roku 1890. W ypraw a znajdowała się w te
dy na w ysokości 5 000 m  i posuwała się po 
żwirze, złożonym  z drobnych kawałków  
kwarcu, law y i kam yków wulkanicznych, 
wiatr w znosił slupy kurzu i piasku, które 
pędził z szaloną szybkością, oślepiając po
dróżnych, kamyki sm agały im tw arz,a oczy, 
usta i nos były pełne kurzu. Ponieważ 
stracono ślady drogi, wyprawa posuw ała się 
ku południowi wzdłuż 90° dług. Ciągle 
napotykano łańcuchy gór, w ielk ie jeziora, 
w ygasłe wulkany i gejzery. Jedna z prze
łęczy miała 6000 m wysokości. P on i- 
żćj 5000 m  napotykano w ielk ie stada 
dzikich jaków , antylop, orongo i kułanów. 
Ptaki znikły, żadnój roślinności, jedyny  
o p a ł—pomiot jaków . N igdzie w ody, którą 
otrzym ywano topiąc lód. Niem ożna było 
zgotować ani mięsa, ani ryżu, gdyż punkt 
w rzenia z powodu w ysokości znacznie się 
obniżył 2). D w u ludzi zmarło z zimna 
i choroby górskiśj. Juczne zw ierzęta za
częły także zdychać.

D nia 23 Stycznia Bonvalot zapow iedział

') Szczyt Mont B lanc wynosi 4880 m, wyprawy  
przedsięw zięte w roku 1891 w celach  naukow ych
i  próba pobudowania schroniska, w ykazały  n ie
zm ierne trudności, a naw et niebespieczeństw o kil
kodniow ego chociażby pobytu na tej wysokości. 
W  A zyi środk. pobyt na tej w ysokości um ożliwia 
zapewne pow olne wznoszenie się i użycie  siły  zw ie
rząt, a także stopniow e zahartow anie na zimno.

2)  Na wysokości 5000 m punkt wrzenia przypa
da około 84° C.

bliskość ludzi, a d. 31 Timur zaw ołał „lu
dzie!”. Byli to pasterze pędzący na letnie  
pastwiska stada jaków  i baranów. B yli to 
prawdziwi dzicy. Odziani w skóry bara
nie, obuci w w ełniane obuwie, bez żadnego 
okrycia g łow y prócz wTłasnych obfitych 
włosów. Spotkanie to daje możność spraw 
dzenia drogi. Ludzie ci biorą p. Bonvalota  
i jego  towarzyszy za rossyjan i nie chcą. 
wskazać drogi, mając to surowo wzbro
nione.

W górach Przew alskiego, które poraź 
j  pierwszy były zwiedzone, jeden z w ulka

nów otrzym ał nazwę P ik  Recłus. Pom iędzy  
35° i 36° szer. półn. przecięto łańcuch Cre- 

i vaux, gdzie leży wulkan Ruysbruk. W e
dług opisu ks. Orleańskiego aż do dnia 20 
Stycznia napotykano wulkany i bryły lawy, 
dochodzące nieraz 2 w 3. Dalćj niew ielki, 

i przypom inający Owernią, łańcuch w ulka
nów lejkowatego kształtu, ze stożkiem we 
wnętrzu. Pod 34° szer. przecięto góry Du- 
pleix  (przypuszczalnie do 8000  m  (?), tu ks. 
Orleański znalazł skam ieniałości małży tru
dne do oznaczenia (prawdopodobnie trze
ciorzędow e) na wysokości 5 800 w . W  tój 
okolicy siarczane źródła i zamarzłe geyzery  
są dosyć liczne.

Z minerałów — rudy ołowiu i żelaza, ze 
zw ierząt zasługują na uwagę krótkoogonia- 

| ste szare małpy, okryte dosyć długą szer- 
ścią, na skałach u podnóża gór D upleix. 
M ałpy te napotkano tylko w tem miejscu.

| Z jezior najznaczniejsze Montcalm, u Pn. 
podnóża gór Dupleix, na wysokości 5000  
metro w.

Od początku Lutego wyprawa posuwała  
się po szerokiej drodze, obok tow arzyszyli 
jój ciągle jeźdźcy, z głową ubraną w lisie 

I skóry i uzbrojeni w strzelby zaopatrzone 
i w widełka, kilka wystrzałów z rewolwreru 

wystarczyło do utrzymania ich w przyzw oi
tsi odległości. Dnia 15 Lutego po przeby
ciu niew ysokiej lecz uciążłiwój przełęczy 
podróżni ujrzeli jezioro Tengri Nor (tybe
tańskie Namtso), a więc świat już znany, 
od Pd. horyzont zam ykał olbrzym i łańcuch 
N indżin Tangla.

Nad Tengri Nor znalazła się wyprawa 
j w  okolicy mało wprawdzie znanój i zwie- 
j  dzanćj, ale bądźcobądź to św iat już znany 
i i zam ieszkany przez ludzi w zględnie cyw i
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lizowanych. W ładze z Lliassy zawiadomio
ne o przybyciu wyprawy spotkały ją i za
trzym ały, niepozwalając na przebycie gór 
i zw iedzenie „miasta duchów”.

W  Namtso pozostał wyprawie 1 koń i z40  
w ielbłądów  tylko 15. I ludzie i zw ierzęta  
były w najwyższym  stopniu wycieńczone 
i gdyby podróż w poprzednich warunkach 
potrwała jeszcze dni kilka, niezawodnie los 
jój byłby najsm utniejszy.. W ładze tybe
tańskie wzięły p. Bonvalota za pułkownika 
P iew cow a, o wyprawie którego w stronę 
Tybetu wiedziano w Lhassie; pomimo, że 
p. Bonvalot dowiódł kim był, nie otw orzyło  
mu to drogi do Lhassy. O cieką wem tem  
mieście posiadamy jednak dosyć dokładne 
wiadomości. P ierw szym  europejczykiem , 
który zw iedził Tybet i Lhassę był mnich 
Odorico di Pordenone, pomiędzy 1314 
a 1330 r.; we trzy wieki później misyjona- 
rze należący do rozmaitych zakonów zw ie
dzali Lhassę, a kapucyni nawet założyli 
stałą, misyją. W  1760 roku zostali jednak  
stamtąd wygnani i odtąd tylko trzech euro
pejczyków zw iedziło święte miasto bud
dyzmu. M annig w 1811 r. i ojcowie Hue 
i Gabet w 1844 r. W  przeszłem dziesię
cioleciu rząd indyjski zaczął wysyłać do 
Tybetu t. zw. punditów (t- j. piśmiennych), 
którzy w charakterze pielgrzym ów zw ie
dzali Tybet; najbardziej odznaczyli się pun- 
dita T ain-Singh w 1866 i 1875 i pundita 
A —K  (nazwisko jego utrzymuje rząd w ta 
jem nicy) w roku 1885. W edług pomiarów  
Lhassa leży na 3632 m  (11900') nad poz. 
morza, a więc tylko Potosi i La Paza leżą 
wyżój. Pundita A —K,  podał plan miasta*) 
i dosyć dokładny jego opis, ilość mieszkań
ców podaje na 15000, z których 9 000 ko
biet, prócz tego w m ieście mieszka 18000  
mnichów, nielicząc klasztorów położonych  
w okolicach trochę dalszych. Domy budowane 
z kamienia, nadzwyczaj czysto wybielone; 
jedno z przedm ieść posiada domy z bardzo 
dziw nego m ateryjału, mianowicie z w oło
wych i baranich rogów spojonych cemen
tem, wygląd ich mą być niezw ykle ory
ginalny.

>) Peterm an M itteilungen 1885, I.

Szczególniejszą uwagę zwraca pałac D a- 
lai Lam y, zbudowany na samotnej skale, 
100 m wysokiej i mającej 2 kilom etry obwo
du, zwanój Pota-la. Pałac stanowi połą
czenie kilku świątyń rozmaitej wielkości 
i wspaniałości, o złoconych kopułach, zo
stał on wzniesiony na początku przeszłego  
wieku. Lhassa jest miastem bardzo han- 
dlowem: wraz z pielgrzymami gromadzą się  
tu towary z calój A zyi, handlem szczegól
niej zajmują się Kaczi, kaszm irscy m uzuł
manie; rzem iosłam i—Pebu, indusowie z Bu
tanu. Chińczycy zajmują wyższe urzędy 
i stanowią załogę. W  Lutym  ze wszystkich 
stron kraju napływają do św iętego miasta 
lamowie i władzę nieograniczoną sprawuje 
w tym czasie lama z klasztoru Daibung, 
noszący tytuł Dżalno. W ładza świecka na 
ten czas ustaje, a zamożniejsi mieszkańcy, 
z obawy despotyzmu lamy opuszczają m ia
sto. O kolice Lhassy obfitują w ogrody za
sadzone wspaniałem i drzewami.

{dok. nast.).
W . W r.

AKADEMIJA UMIEJĘTNOŚCI

W  K R A K O W IE .

Posiedzenie K om isyi antropologicznej dnia  

2 6  Listopada 1891 r.

Dnia 26 Listopada r. z., pod przewodnictwem  
J. E kscelencyi dra J. Majera, odbyło się posiedze
nie K om isyi antropologicznej akadem ii um iejętno
ści w Krakowie. Przewodniczący zagaja je  przed
stawieniem obecnego stanu Komisyi, która, wsku
tek  śm ierci ś. p. dra I. K opernickiego, pozostając 
dotychczas bez sekretarza, potrzebuje nowego 
ukonstytuowania się. Ponieważ zaś różnorodne 
gałęzie w iedzy wchodzące w zakres czynności K o
m isyi przedstawiają niem ałą trudność w wyborze 
na to stanowisko jednej osoby, do której, oprócz 
wszystkich czynności sekretarskich, należy jeszcze 
i  redakeyja ..Zbioru wiadom ości do antropologii 
krajowej'1, proponuje zatem  przewodniczący, aby, 
z trzech istn iejących dotychczas działów  Komisyi, 
archeologicznego, antropologicznego i  etnologicz
nego, pierwsze dwa złączyć w dział jed en  i, utwo-
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rzyw szy tyra sposobem dwa działy (archeologicz- 
no-antropologiczny i etnologiczny), wybrać dwu 
sekretarzy, do obow iązków których należałaby  
i redakcyja odpow iednich działów  w spom nianego  
w ydawnictwa kom isyjnego. Po przyjściu tej pro- 
pozycyi następuje wybór sekretarzy. Sekretarzem  
działu pierw szego, na propozycyją przew odni
czącego, wybrano jednom yśln ie  czł. Kom. p. G. 
Ossowskiego; do działu drugiego, prof. R. Zawi- 
lińskiego.

Następnie przew odniczący, przypom inając śm ierć  
dwu członków Kom isyi. m ianow icie, d ługoletn ie
go jej sekretarza dra I. K opernickifgo, oraz dra 
B aranieckiego, wzywa obecnych do oddania za
służonej czci ich pam ięci przez pow stanie, poczem  
przedstawia pracę treści etnologicznej dra Św iąt
ka „Lud nad-rabski“, która, wskutek uchw ały za
padłej na posiedzeniu poprzedniem , znajduje się 
na porządku do w ydaw nictw  kom isyjnych.

Z kolei porządku dziennego, członek K om isyi 
p. G. Ossowski, pow iadam iając członków, że z po
wodu niedaw nego powrotu sw ego z w ycieczk i, nie 
m oże jeszcze w tej chw ili przedstaw ić sprawozda
nia ze swych czyn ności badaw czych z polecenia  
K om isyi dokonanych , zam ierza pow iadom ić o w aż
nym  dla paleoetn olog ii krajowej fakcie, zaszłym  
podczas ubiegłego lata, m ianow icie o rospoczęciu  
pod jego  kierow nictw em , a kosztem członka Ko
m isyi, kg. Leona Sapiehy, badań w jaskini „W er- 
teb ie“ w Bilczu-Złotem  (pod BorszczowemJ. Ol
brzym ia jaskinia ta, słynna z labiryntu swych pod
ziem nych chodników, do końca których nikt jesz
cze nie dotarł, oddawna znana już by ła  jako punkt 
potrzebnjący corycblejszego zbadania pod wzglę- | 
dem archeologicznym . N iejednokrotnie też zam ie- | 
rżano przystąpić do naukow ego zbadania tej p ie
czary, lecz zamiarom tym  staw ał ria przeszkodzie  
naprzód sam jej ogrom , a następnie utrudnione  
do niej w ejście, położone na dnie k ilkunastom e
trowej głębokości zam ulonego iejka gipsow ego. Dla 
rospoczęcia zatem  badań wnętrza tej p ieczary, na
leżało przedtem  otworzyć w ejście do niej przez 
usunięcie nam uliska przedjaskiniowego z głębi lej
ka, co wym agało kosztów o w ie le  przew yższają
cych fcndusze, którem i Kom isyja rosporządza na j 
cele badawcze. W roku bieżącym  członek Komi- j 
syi, ks. Leon Sapieha, postanowił dostarczyć potrze
bnych na ten cel funduszów, a sprawozdawca objął 
kierow nictw o nad robotam i badawczem i. W gór
nej części lejka jaskiniow ego urządzono początko
wo pomost, na który, przy pom ocy windy, w ycią
gano nan.ulisko z g łęb i lejka, lecz gdy środek ten  
okazał się niedostatecznym , wzniesiouo według pla
nu spraw ozdawcy ponad lejkiem  trw ałą budowę, 
obejm ującą obszerną galeryją dla robotników i m a
szyn eksploatacyjnych oraz pom ieszczenie dla ba
dającego. W ciągu  ubiegłego lata oczyszczono  
dno lejka z namuliska na przestrzeni 5 m etrów j  

wzdłuż otworu pieczary, na 6 m etrów wszerz i 6 
m etrów  wgłąb. Przy wstępnych tych robotach j 
zrobiono odkrycia niem ało ważne. Przed w ejściem  I 
do pieczary odkryto w nam ulisku schody, opiera

jące się w części na szkarpach skalnych, a w czę
ści na zatopionych w nam ule głazach. Stopn e 
tych schodów zrobione były  z głazów rozm aitych  
utworów skalnych, gładzonych, kształtem  podo
bnych do tak zwanych przedhistorycznych kam ie
n i Żarnowych. Głazów takich wydobyto przeszło  
60 sztuk. W głębokości 2'/^ <1° 3 m etrów, pom ię
dzy temi głazam i znajdowało się m nóstwo szcząt
ków ceram iki malowanej, właściwej grobom ce- 
głow ym  P okuckoP odolsk iego obszaru, należącym  
do wieku kam iennego, oraz narzędzia krzem ienne 
łupane (noże i p iłk i) i kościane (szydła, łopatki 
i t. p.). Z końcem  piątego metra od powierzchni 
nam uliska natrafiono na wielkie ognisko, m ające  
1,25 m średnicy i 0,25 m grubości. Wokoło ogn i
ska leżało m nóstwo zwierzęcych szczątków kost
nych je len i, dzików i niedźw iedzi szarych, pom ię
dzy którem i znajdow ały się całe i potłuczone na
czynia glin iane, liczne sit k ierom łoty i gładziki 
z rogu jeleniego, otłukiwane narzędzia krzem ien
ne, narzędzia kościane oraz figurki gliniane ludz
kie i zw ierzęce. Głębiej nastąpił grunt nieru- 
szony.

Oprócz wyeksploatowania namuliska z dna lejka, 
zrobiono wewnątrz jaskini w wielu m iejscach pod
kopy, ułatw iające dostęp do dalszych jej części, 
przyczem  znajdowano tego sam ego rodzaju przed
historyczne zabytki ręki ludzkiej, pom iędzy któ- 

j  rem i przeważały wszędzie wyroby ceram iczne.
! Sprawozdawca przedstawił członkom  liczne cel

niejsze okazy tych zabytków, oraz przedłożył do
konany przez niego plan jednej połowy tej jaskini 
w skali '/ioo-

Kom unikat p. G- O. w yw ołał ożywioną dysku- 
syją, po wyczerpaniu której posiedzenie zostało  
zam knięte.

G. O.

SPRAWOZDANIE.

Adam Zakrzewski. W zrost w Królestwie Polskiem . 
Przyczynek do charakterystyki fizycznej polakgw. 
Zbiór w iadom ości do antropologii krajowej, wy
dawany staraniem  Komisyi antropologicznej aka
dem ii um iejętności. Kraków, 1891, tom  X V , dzia ł 
II, str. 1—39, z dwiem a mapami chrom olitografo- 
w anem i i tablicą litografowaną rysunków gra
ficznych.

M ateryjału dostarczyło 167 677 rekrutów, przy
jętych do wojska w ciąga 10-u lat 1874 — 188:{. 
z Królestwa Polskiego w 85 grupach, odpowia
dających 84 powiatom  i oddzieln ie branej War
szawie.

Do porównań służyły zwykłe średnie arytm e
tyczne.
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Na wyniki pracy w pływ ały następujące względy:

1) Pominięto m łodsież niższą od m inim um , t. j. 
od 1533,5 mm, co wpłynęło na podniesienie średnio 
branego wzrostu.

2) Pom inięto osoby uwolnione od poboru z po
wodu rozm aitych wadliwości fizycznych, zw łasz
cza z powodu zbyt szczupłej klatki piersiowej, co 
się w łaśnie najczęściej zdarza u wysokich.

3) P om in ięto  u łam ki w erszk ó w , przez co  w zrost 
w ypadł n ieco  m niejszy .

4) Pod uwagę prawie w yłączn ie brano m łodzież 
21-letnią, gdy tym czasem  polacy zupełnego wzro
stu dochodzą dopiero w 25 latach. Tym sposo
bem daje się niew ątpliw ie wytłum aczyć fakt. dla
czego przed r 1874, kiedy do wojska brano star
sze osoby, żołn ierze z Królestwa Polskiego należeli 
do najroślejszych.

W ogóle biorąc, wzrost m ieszkańców Królestwa 
w szeregu w szystkich badanych pod tym  w zglę
dem ludności jest pośredni, t. j. biorąc przecięt
nie wynosi 1640, 1624, ltilO, ale w tem zestaw ie
niu zachodzą olbrzym ie różnice wieku i liczby 
osób, badanych w rozm aitych rasach kuli ziem - 
sk ej

W państwie rossyjskiem  Królestwo Polskie oka
zuje najm niejszy średni wzrost 1624 mm.

Średni wzrost rozmaitych gubernij, czy pow ia
tów  nie zależy ani od urodzajności gruntu, ani od 
obszerności gospodarstw rolnych, ani od innych  
względów przem awiających za większym  lub m niej
szym  dobrobytem włościan. Skład etniczny ludno
śc i zdaje się tłum aczyć różnice wzrostu, ale i tu 
napotykam y rozm aite trudności. W ogóle wzrost 
je st  najm niejszy (1618—1623 mm) tam , gdzie po
laków jest najwięcej f744—904 na 1000), a wzmaga 
się  w gubernijach, gdzie ich  jest mniej (592—673 
na 1000 rekrutów), a natom iast w większej liczbie  
w ystępują rusini (1629 — 1627 mm), albo litw ini 
(1640 mm) Jednakże ten  skład etniczny pewnych  
gubernij nie dostarcza w yjaśnienia rzeczy, albo
wiem tam gdzie występują w większej liczbie >-u- 
sin i lub litw in i i polacy większego są wzrostu, 
a do najroślejszej należy m łodzież polsko-litew
skiego powiatu sejneńskiego (1660) i czysto pol
skiego augustowskiego (1653), oraz znaczny wzrost 
(1042) spotykamy w powiatach polsko - rusińskich, 
a le  właśnie w tych, gdzie domięszka rusinów nie 
je s t  największa, t  j. w pow iecie bialskim  i kon
stantynowskim  (6l°/o i 55'Yo rusinów). Przytem , 
w zachodniej części kraju dobrym wzrostem  od
znacza sig powiat olkuski, czysto polski (1614 
mm), a na północnym  zachodzie powiat rypiński 
(1638,6 mm), z dosyć znaczną domięszką niem ców
<ia°/o).

Ze względu na skład etniczny poszczególnych  
pow iatów można jedno tylko powiedzieć, że z roz
m aitych dom ięszek obcoplem iennych tylko żydzi, 
w  większości razów obniżają średni wzrost, inne 
zaś domięszki, rusinów lub niem ców , widocznego  
•wpływu nie wywierają. Można też zauważyć, że

we wschodniej części kraju m łodzież poborowa 
jest roślejsza aniżeli w zachodniej, jako też, że p o 
wiaty m ałopolskie odznaczają się drobniejszą m ło
dzieżą, wyjąw szy powiat olkuski, który się tu za
chowuje w sposób wyjątkowy, niedający się wy
tłum aczyć.

W szystkie swoje wnioski podaje autor z nad
zwyczajną oględnością, co w tak zawiłej kw estyi, 
niedającej się jeszcze zbadać z należytą dokładno
ścią  dla braku odpowiednich m ateryjałów , praw
dziwą jest zasługą poważnej pracy.

Rzecz w rosprawie rozwiniętą objaśniają dwie 
mapy, na których odpowiedniem i koloram i i kres
kowaniem  przedstawiono średni wzrost według  
gubernij i poszczególnych powiatów, oraz objaś
niają rysunki graficzne wahań średniego wzrostu 
w ośmiu powiatach, dla których przy każdym ry
sunku podano etniczny skład ludności.

Za piękną pracę należy się autorowi szczere po
dziękowanie, ale dz>ękując za już, jednocześuie  
prosimy o jeszcze, a w szczególności prosimy o wy
kazanie wzrostu oddzielnie polaków, rusinów, lit- 
winów, żydów, jeżeli można i niem ców zamieszka
łych w K rólestw ie Polskiem . W ówczas rzecz cała  
dużo zyska na dokładności i pozwoli na wyprowa
dzenie niejednego wniosku.

A . Wrze&niowski.

Wiadomości bibliograficzne.

—  srl. Czasopismo przyrodnicze czeskie „Ziva” , 
wychodzące pod redakcyją profesorów Raymana 
i Mareśa (por. N r 44 W szechświata z r. z .) rospoczęło 
drugi rok sw ego istnienia. Przed kilkoma dniami 
otrzymaliśmy pierwszy zeszyt tego pisma na rok 
1 8 9 2 , odznaczający się obfitą i zajmującą treścią. 
Filozoficznie traktuje prof Rayman niezm iernie  
doniosły przedm iot, jakim  je s t  „Chem ija w b ijo -  
lo g ii” ( je s t  to mowa, miana na walnem zgrom a
dzeniu czeskiej akademii nauk dnia 2 Grudnia 
r. z.); p. Maśek pisze o najnowszych pracach 
Macha w akustyce, prof. StudniSka o popularyza- 
cyi nauk przyrodniczych w edług m etody Julijusza  
Vernea, dr F . Augustin o powodzi w Czechach 
w roku 1 8 9 0  i t. d.

sd. B u lle tin  In te rn a tio n a l de 1’ A cadem ie des sciences  
de C racovie . Comptes Rendus des seances de l’an- 
nee 1891, A v n lt Mai.

Zeszyt kwietniowy zawiera streszczenia nastę
pujących prac z dziedziny nauk matematycznych 
i przyrodniczych: F . M ertensa, „O zastosowaniu  
teoryi funkcyj symetrycznych do wyprowadzenia
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układu zupełnego utworów niezm iennikow ych dla  
form o dwu zm iennych” (streszczen ie  poniem iec- 
ku); J . Schramma, „O w pływ ie św iatła na chem i
czne podstaw iania” (pofrancusku); Ig . Zakrzew
sk iego , „O zależności ciepła w łaściw ego ciał ata- 
łych  od tem peratury” (pofrancusku); S. N iem en -  
tow sk iego , „O anhydrozwiązkach” (poniem iecku); 
N . Cybulskiego i J . Z anietow skiego, „O zastoso
waniu kondensatora do podrażniania nerwów i m ię
śni zam iast przyrządu saneczkow ego Du B ois R ey -  
m onda” (pofrancusku).

Zeszyt majowy zawiera streszczenia prac n a stę 
pujących: A . W . W itkow sk iego , „O rosszerzalno- 
śc i i ściśliw ości pow ietrza” (pofrancusku), A . W . 
W itkow skiego „Term om etr elektryczny dla n i
skich tem peratur” (pofrancusku); St. N iem entow - 
sk iego , „O pochodnych m -m etylo-o-uram idoben- 
z o lu ” (poniem iecku); K. O lszew skiego, „O c iśn ie
niu krytycznem w odoru” (poniem iecku); S. D ick -  
steina, „P ojęcia  i m etody m atem atyki” . Tom  I.  
Część I (pofrancusku).

— sst. Dubois M. G eographie econom iąue de la 
France. Paryż, 1880, str. 550

K siążka ta je s t  żywem zaprzeczeniem  tego, j a 
koby francuzi nie um ieli pisać dobrych przewo
dników z zakresu gieografii. W praw dzie „G ieo- 
grafija ekonom iczna” je s t  dziełkiem  przeznaczo- 
nem do nauki szkolnej, ale daleka od suchego, 
przeciętnego typu szkolnego, przedstawia w sy -  
stematycznem uporządkowaniu szereg jasnych , pod  
względem  gieograficznym  doskonale wykończonych  
obrazów, które całkow icie odpowiadają stosunkom  
istotnym . P iękne ozdoby i efekty' sztuczne, gra 
wyrazów, nie zakłócają dodatniego wrażenia, jak ie  
książka ta sprawia. P odn ieść  należy nienaduży- 
wnnio cyfr przez autora oraz dokładne wejrzenie  
w stosunki gieograficzne. O prócz Francyi w y
czerpująco i w podobny zupełn ie sposób p. D u
bois scharakteryzował k o lon ije  francuskie.

— sst. Dubois M. Geographie econom igue de 
1’fiurope. Paryż, 1889, str. 688.

W  tom ie tym powtarzają się  wszystkie zalety  
dziełka poprzedniego z dodaniem  jeszcze jednej 
a bardzo trudnej w ogóle do osięgn ięcia , m ianow i
cie besstronności w sądach o rozm aitych krajach. 
N ajlepszą pochwałą dla autora są wyrazy Supana 
w „D oniesieniach Pecerm anna” , że p. D ubois  
traktował rozdział o N iem czech z większem  poczu
ciem  i prawdą, n iż to czynią niektórzy g ieografo-  
wic niem ieccy. Przew odnią m yślą w obu tych  
książkach je s t  to, że w gospodarstw ie narodowem  
czynnikam i rosstrzygającem i są n ie  naprzód p o 
wzięte postanow ienia i zasady, lecz  stosunki przy
rodzone kraju. Za w ielką zasługę obu dziełkom  
poczytać należy okoliczność, że wszędzie naukę  
o gospodarstw ie krajowem  starają się  oprzeć na 
podstawach, zakreślonych przez badania przyrodo- 
znawcze.

Nr 2.

— Wyszły z druku następujące rosprawy:

J N. F ra n k e . Zasady ogólne mechaniki ciał 
sztywnych na podstawie spółrzędnych jednoro
dnych ruchu i siły. Kraków. Nakładem  akad. 
um iejętności, 1 8 9 1 , 8-ka większa, str. 2 9.

Dr M ic h a ł K ozłow ski. T eoryja drgania b ło n y  
złożonćj z (lwu pasków kształtu prostokątnego roż
nego gatunku. Kraków. Nakładem akad. um ie
jętn ośc i, 18 91 , 8-ka większa, str. 38.

KBOHfKA  PiAliKGWA*

— sst. 0 przewodnictwie elektrycznem wody i wpły
wie jśj chemicznym na szMo. W celu oznaczenia  
rospuszczalności szkła w wodzie dotychczas postę
powano zwykle w sposób następujący: szkło potłu
czone na drobne kawałki pozostawiano na dłuższy  
czas w wodzie i następnie analizowano rostwór 
chem icznie. Chemiczna ta droga przedstawia tę  
niedogodność, że podczas doświadczenia posiada
m y tu w łaściw ie odm ienne w arunki, niż te jakie  
w  praktyce codziennej występują, gdyż szkło sty 
ka się zwykle z wodą powierzchnią gładką, pole
rowaną a nie szorstką; nadto aby osięgnąć w tym  
razie wynik pom yślny musimy szkło przez dłuż
szy czas pozostawić w wodzie. Już jednak F. Kohl- 
rausch zw rócił uwagę na fakt, że zm iany w prze
w odnictw ie elektrycznem  wody m ogłyby służyć  
do oceny ilości zanieczyszczeń elektrolitycznych  
w wodzie.

Na zasadzie doświadczeń M yliusa i Forstera w ia
domo, że wapno, cynk, baryt i ołów nie rospusz- 
czają się w wodzie prawie wcale, tak że pod uw a
gę brać tu należy tylko alkalija i kwas krzemowy. 
T en ostatni jednakże w czystej wodzie zawierają
cej alkalija rospuszcza się o w iele łatwiej; stąd  
to pochodzi, że kwasu krzem owego w wodzie m oż
na dopiero szukać po pewnym  czasie, gdy woda  
przez dłuższe działanie na szkło stała się alkalicz
ną; w tedy następuje częściow e tw orzenie się  soli 
a skutkiem  tego zmiana w przewodnictwie. Tym  
sposobem po upływie krótkiego czasu rostwór za
wiera ty lko potaż lub sodę gryzącą w m niejszych  
lub w iększych ilościach  oraz stosunkach w zależ
ności od natury szkła. A że według Kohlrauscha 
przyrost przewodnictwa KOH i NaHO przy 18° 
jest niem al jednakowy, bo 2 20 . 10—7 i 2 0 0 .1 0 “ 1 
w ięc w obliczeniach m ały popełnia się błąd przyj
mując, że rostwór zawiera jednę ty lko  z tych  za
sad.

W celu sprawdzenia tej metody E . Pfeiffer użył 
naczynia porcelanowego pokrytego glazurą, nie 
ulegającą prawie wcale rospuszczaniu; do tego na
czynia napełnionego wodą wstawiał oylinder szkla-

W SZECHŚW IAT.
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ny, który m iał być badanym , i do jego  pokryw
ki przytwierdzał oba elektrody. Do m ierzenia prze
wodnictw a użyte były prądy zm ienne, elektrody- 
nam om etr i m ost Siem ensa. Podczas doświadczeń, 
które przez autora w przeciągu wielu m iesięcy były  
robione, używane było szkło jednego gatunku, tak 
zwane turyngijskie, które w handlu przeważnie idzie  
na rurki i rzeczy delikatniejsze, jak np. przyrządy  
laboratoryjne. Ostatecznym  wynikiem tych robót 
było to, że z 1 cm2 tegoż szkła przy 20° rospuszcza 
się  na godzinę w wodzie 1 lub 2 m ilijonowe czę
śc i m iligram a. Gdy tem peratura wody wzrasta 
w postępie arytm etycznym , przyrost rospuszczal- 
ności wzrasta o wiele prędzej. (W iedem . Ann. 
Bd. 44, 1891, H. 10).

—  wllc. T w o rz e n ie  s ię  chlorofilu  w  liśc iach  w y p ło -  
nionych. Aby oznaczyć warunki konieczne do utwo
rzen ia  się chlorofilu, brał Palladin w ypłonione li
ście, które odcinał od rośliny i um ieszczał w wo
dzie dystylowanej, lub w pewnych rostworach na 
św ietle. Do doświadczeń służyły liście  bobu (Vi- 
cia faba) i pszenicy. Pokazało się, że liście bobu 
nie  wytwarzają chlorofilu ani w wodzie dystylo
wanej, ani w 0,3-procentowym  rostworze azotanu 
wapnia; przeciw nie zielenieją po upływie 24 lub 
48 godzin w 10-procentowyrn rostworze cukru trzci
now ego, a jeszcze prędzej w m ieszaninie tego rostwo- 
ru z 0,3 - procentowym  rostworem  azotanu wapnia; 
przytem  liśc ie  wyrastają normalnie w tej ostatniej 
cieczy . K ilkakrotna analiza chem iczna wykazała, 
że liście  te  zawierają żeiazo, ale nie zawierają cu
kru. Przeciw nie liście  pszenicy w ytw arzały chlo
rofil równie prędko w wodzie dystylowanej, jak  
i w rostworze cukru. A naliza w ykazała w nich  
obecność 0,85 do 2,67 cukru. Jeśli jednak liście  
pszenicy po odcięciu od rośliny zostawiano w w o
dzie w ciem nem  m iejscu przez 4 dni, to po wy
stawieniu na św iatło wytwarzały tylko nieznaczne  
ilości chlorofilu. W ynika stąd, że obecność cukru 
je st  niezbędną do tworzenia chlorofilu; liście  bobu 
będąc go pozbawione, staw ały się zielonem i tylko  
w rostworach cukru; przeciw nie, cała roślina wy- 
płoniona, będąc wystawiona na św iatło, zieleniała  
już po upływie 24 godzin; potrzebny do utw orze
nia chlorofilu cukier przypływał w tym  wypadku 
z innych części rośliny. L iście pszenicy, zawie
rające cukier, zielen iały równie łatwo w wodzie, 
jak i w rostworach cukrowych. W nosi dalej au
tor, że pierwsze ślady chlorofilu w liściach k ie ł
kujących roślin tworzą się  kosztem  przypływają
cego wraz z wyw ołanym  przez pocenie się prądem  
cukru, w ytw orzonego w nasieniu , oraz, że brak 
wapna jest przyczyną, dla której liście bobu wy
plenionego zostają nierozw m ięte (por. W szechśw. 
z 1891 r . ,  N r  42, str. 471). (B erichte der deutsch. 
botau. G esellschaft, 1891, Heft 7, s. 229,).

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  P. Józef P ac zo s k i, współpracownik naszego pi- 
sma, ogłosił w języku ruskim rosprawę o m e
todzie klasyfikacyi i jedności nauk (Kijów, 1891 
rokri).

R O Z M A I T O Ś C I .

—  tr  S iła  p o ru s za ją c a , d o s ta rc za n a  przez m otory  
parow e na c a łe j  z ie m i, przedstawia siłę tysiąca m ili- 
jonów ludzi, przewyższa zatem dwukrotnie siłę  
ludzi zdatnych do pracy. Pierw sze m iejsce pod 
względem zasobności w tę  potęgę roboczą zajmują 
Stany Zjednoczone z 7 */2 m ilijonam i koni paro
wych; n iew iele ustępuje im W ielka Brytanija z 7 
m ilijonam i, a dalej idą N iem cy z 4 ' /2, oraz Fran- 
cyja z 3 m ilijonam i koni parowych. Liczby te nie 
obejmują lokomotyw, których liczba na całej zie
m i wynosi około 115000, a przedstawiających po- 
tggS do 7 m ili jonów koni parowych. Ogół 
wszystkich na ziem i m otorów parowych wytwarza 
pracę około 49 m ilijonów koni parowych. (Comp- 
tes randus).

— tr. O fia rą  z w ie rz ą t drap ieżnych  w Indyjach 
wschodnich padło w ciągu 1891 roku 2460 ludzi 
i  64500 koni, lub bydła. L iczby te są wszakże 
m niejsze, aniżeli w ciągu roku poprzedzającego, 
a to dzięki zachęcie rządu do polowania i tępie
nia zwierząt drapieżnych, o czem  św iadczy 60000  
pozwoleń, udzielonych krajowcom na broń prze
znaczoną do łowów na tygrysy, lub lamparty,— 
zgładzono też w 1891 roku 14000 tych  zwierząt. 
Hindusi posiadają jednak nieprzyjaciół daleko 
jeszcze groźniejszych, a są niem i węże, które spro
wadziły w ciągu tegoż roku śm ierć 21412 osób, 
chociaż wytępiono 510 659 t y c h  gadów. (Naturę).

— t<-. F a b ry ka c y ja  cukru w  S tanach  Z jednoczonych.
Z 23 Stanów, które się zajmują produkcyją cukru, 
11 produkuje go wyłącznie z soku klonowego (Acer 
saccharinum), 4 z sorga, 2 z trzciny cukrowej, a 5 
z buraków. Uprawa wszakże buraków coraz się 
więcej rospowszeehnia i można przewidywać, że 
ten rodzaj cukrownictwa wkrótce siln ie się rozwi
nie. (Reyue Scient.).

— tr. U jed n o sta jn ien ie  czasu . W s k u te k  u c h w a ły  
r a d y  m ie js k ie j  w p r o w a d z o n ą  z o s ta ła  w  K r a k o w ie  
d o  u ż y t k u  i  w  ż y c iu  z w y c z a jn e m  g o d z in a  k o le -
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jow a środkowo europejska, t. j. godzina odpow ia
dająca 15° długości wschodniej w zględem  Green- 
w ich (ob. W szechśw iat z r. 1890 str. 815). P o
niew aż Kraków oddalony je st o 20° od Green- 
w ich, skąd ma czas o 20 m inut późniejszy w zglę
dem  norm alnego południka 15°, trzeba było z e 
gary o te  20 m inut cofnąć

Adm inistracyja dróg żelaznych w  B e lg ii posta
now iła również od 1 maja 1892 r. przyjąć w m iej
sce godziny brukselskiej godzinę południka Green- 
w icb, — różnica wynosi 11 m inut. W ogólności 
w pływ  teg o  południka coraz  sig w ięcej roz
pościera.

— tr. N ow y stop  g linow y wyrabiają zakłady „Re- 
duction com pany1' w  P ittsburgu. Jestlo  stop g li
nu i tytanu, zalecający się tw ardością, która do
równywa tw ardości stali. Ciężar w łaściw y stopu

tego nie jest wiele w yższy od ciężaru w łaściw ego  
samego glinu, stosunek bowiem tytanu jest bar
dzo drobny, gdy przechodzi 10 na sto, stop staje 
się zbyt kruchy do zastosowań.

l e k r o l o g i j a .

Dnia 7 b. m . zmarł w Berlinie znakom ity fizy

jolog E r n e s t  B r i i c k e .

B u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y

za tydzień od 30 Grudnia 1891 do 5 Stycznia 1892 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi m eteorologicznej przy Muzeum Przem ysłu i Rolnictwa w W arszawie).
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— 1.7 94 S E V ’E 3 SW ‘ 3,5 Rano i w. śn , w. mgła
31 C 41,?, 38.8 29,1 0.8 0,8 3,2 3 2 —0.1 93 WS^.Sfc^.WS6 9,5 Popoł. śn. i d., w wich

1 P. 29,K 29,0 3 ł,8 2,1 3,0 12 4 5 0,9 81 W20,W N 12 0,5 W n. ic . dz. wich.jpop. kr.
2 S. 42,2 45,4 48, fi - 2 , 8 - 1 ,8  — 2,8 1,2 - 3  6 84 W N 5,W Ń5,W S3 0,1 R i pop. dr śn.
3 N. 43,6 41,8 41,7 i . 2 2,0 1.6 2.2 —2 6  76 W S ^ W S ^ W ^ 0.0 W n. wich., pop. śn.. w. kr.
4 P. 40,9 40,9 43,4 1,0 1 ,9 1 1,3 2.1 0,2 71 W S9,W '’,\V9 0,8 W n .ic .d z .  w ich , śn ik r .
5 W. 46,3 46,3 45,6 0,6 1,3 0,9 1,7 0,0 84 W S ^ W S ^ W s 0,0 Od r. do poł. bar. dr. śn.

Śred uia 41,0 0,8 81 14,4

UW AGI. K ierunek w iatru dany je s t  dla trzech godzin obserwacyj: 7-ej rano, 1-ej po południu i 9 ej  
w ieczorem . Szybkość w iatru w m etrach na sekundę, b. znaczy burza. d.—deszcz.

T R E Ś ć .  Chem ija w ęgla kam iennego, napisał Zn. —  Św iatło żarowe, przez Stefana Stetkiewicza. —  
Z życia owadów wodnych, napisał A. S. — W ypraw y do Azyi środkowej, przez W. Wr. — Akadem ija  
um iejętn ości w Krakowie. P osiedzenie K om isyi antropologicznej dnia 26 Listopada 1891 roku. — Spra
wozdanie. — W iadom ości b ib liograficzn e. — K ronika naukowa. — W iadom ości bieżące. —  Rozm aito

ści. — N ekrologija. — Buletyn m eteorologiczny.

W ydaw ca A. Ś ló sarsk i. Redaktor Br. Z n a to w ic z .

floŚBOjeHO IJeH3ypoio. BapuiaBa, 28 ^eitaSpH 1891 r. Druk E m ila Skiw skiego. W arszawa. Chm ielna, A5 26.




