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O B S E R W A C Y J E

M E T E O R O L O G I C Z N E
w  górn y ch  w a r s tw a c h  a tm osfery .

Sieć stacyj m eteorologicznych rosprze- 
strzeniła się po całćj ziemi, opasała nawet, 
chociaż chwilowo tylko, gęstym łańcuchem  
okolice bieguna północnego. M ateryjał 
wszakże z dostrzeżeń tych gromadzony nic 
może stanowić jeszcze pełnych dokumentów  
do znajomości objawów atmosferycznych, 
tyczy się bowiem  tylko najniższych warstw  
powietrza, w których przebywam y i które 
nas otaczają. Atmosfera wszakże cała tw o
rzy jeden wspólny ocean powietrzny, a z ja 
wiska, które bespośrednio dokoła nas prze
biegają, wiążą się ściśle ze stanem warstw  
górnych, daleko się ponad nami roskłada- 
jących. Jeżeli więc m eteorologija żywić  
może nadzieję, że drogą obserwacyi zdobyć 
zdoła pełną znajomość praw, ruchami at
mosfery rządzących, to nie możezadawalniać 
się dostrzeżeniami tuż nad powierzchnią

ziemi prowadzonemi, ale należy jój sięgnąć 
wyżój; winna rozrzucić swe stacyje obser
wacyjne nietylko po wszystkich zakątkach 
samśj powierzchni ziemi, ale rozmieścić je  
nadto w różnych wysokościach, o ile tylko  
środki nasze na to dozwalają.

Konieczność ta, przez meteorologiją d z i
siejszą należycie uznana, w yw ołała już d o 
tąd znaczną liczbę stacyj obserwacyjnych  
na szczytach gór w różnych krajach E uro
py i Am eryki, a wykaz ich, jako też szcze
góły urządzenia przed kilku laty podał 
W szechświat Najwyżćj ze stanowisk  
tych umieszczone obserwatoryjum znajduje 
się na górze Sonnblick, na wyniesieniu  
3100 metrów nad poziomem morza; o wiele 
wszakże ponad nie wygóruje obserwatory
jum  na szczycie Montblanc, które, pomimo 
niesłychanych trudności, jakie należało po
konać, wkrótce ma być ukończone.

') W ładysław Kwietniewski, „Obserwatoryjum 
meteorologiczne na górze Ben Nevis w Szkocyi“ 
(W szechświat z r. 1886, str. 242); „Najwyżej poło
żona stacyja meteorologiczna w E uropie" (W szechś. 
z r. 1886, str. 460) oraz „Stacyje meteorologiczne 
na wierzchołkach gór“ (W szechświat z roku 1887, 
str. 450).
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Atm osfera wszakże sięga daleko ponad 
te najwyższe w ierzchołki europejskie, 
a szczyty olbrzym ów azyjatyckich i am e
rykańskich zbyt są niedostępne, by o urzą
dzeniu tam podobnych stacyj górskich ma
rzyć można było. Jeden więc tylko pozo
staje środek, który nam dostęp do tych da
lekich stref atmosfery um ożebnia—miano
wicie balon. D o celów  naukowych zaczęto 
się też balonami posługiw ać rzeczywiście 
już w pierwszych latach po w ynalezieniu  
tćj „maszyny latającej”, która wówczas tak 
w ielkie budziła nadzieje, a od czasu Gay- 
Lussaca podobne wyprawy naukowe przed
siębrano niejednokrotnie. Tą drogą wszak
że zdobyte dostrzeżenia, tyczące się obni
żania temperatury i ciśnienia wraz 7. wyso 
kością prądów górnych, lub elektryczności 
atm osferycznćj, zbyt mogą być tylko po
bieżne i dorywcze, by się zestawiać dały 
z obserwacyjami, statecznie i system atycz
nie prowadzonemi. I w balonie zresztą 
człow iek pewnej granicy przekroczyć nie 
zdoła. Glaisher i C oxw ell wzbili się wpraw
dzie w roku 1862 do wysokości przecho
dzącej 10000 metrów, ale nieszczęsna wy- 
pi-awa d. 25 K w ietnia 1875 r., gdy w balo
nie „Zenit” śmierć ponieśli dwaj uczeni 
francuscy Croce Spinelli i Sivel, a trzeci 
tylko uczestnik, Gaston Tissandier, życie 
ocalił, św iadczy, że chw ilow y naw et pobyt 
człowieka powyżej 8 C00 metrów grozi mu 
niebespieczeństwem; w wysokości zresztą, 
i niższej, 7 000 lub 7 500 m etrów, tempera
tura jest tak niska, a rozrzedzenie pow ie
trza tak znaczne, że tu już przypadają kre
sy dla żeglarzy powietrznych dostępne. 
D la żeglarzy, ale nie dla balonów. Balon  
swobodny zupełnie, niezajęty przez aero- 
nautę, dotrzeć może wyżej i sprowadzić 
nam wieści ze stref rozłożonych daleko po
nad szczytami gór najpotężniejszych. Za
danie obserwatora zastąpić mogą bowiem  
przyrządy notujące, samopiszące, autom a
tyczne, które przecież i w zw ykłych  obser- 
watoryjach m eteorologicznych z niezłom ną  
działają czujnością, zapisując pełny prze
bieg i bezustanną zmienność objawów atm o
sferycznych w sposób ciągły  i ze skrzętno- 
ścią nieprzerwaną.

Pom ysł takich balonów, zaopatrzonych  
w przyrządy notujące, podał przed nieja

kim czasem aeronauta francuski, p. Capaz- 
za, a pierwsze próby przeprowadził p. G u
staw H erm ite we W rześniu r. b. Od tego 
czasu w ypuścił już dziesięć balonów papie
rowych, o średnicy 4 metrów, które w od
powiednich łódkach unosiły na łaskę losu 
barograf i termograf. Balony te opadły  
w obszarze o promieniu stu kilometrów, 
a w ogólności, stosownie do instrukcyi 
umieszczonej w łódce, odesłane zostały w ła
ścicielowi. Jak się okazało z linij wypisa- 

| nych na barografach, balon, który się wzbił 
najwyżej, dotarł do wysokości 8700 m e
trów; term ograf jednego z tych balonów  
okazał do wysokości 7 700 metrów spadek 
termometru o 27° C, drugiego do wysokości 
8200  m spadek o 32° C, co daje w pierw 
szym razie obniżenie temperatury o 1° na 
każde 280, drugiego o 1° na każde 260 me- 

| trów. Rezultaty te  są bardzo zgodne, co 
tłumaczy się tem zapewne, że w obu razach 
wiatry m iały kierunek jednakowy; gdyby  
prądy pochodziły ze stron przeciwnych,

! różnice byłyby zapewne większe.
Dawniej ju ż  jednak projekt takich do

strzeżeń powietrznych opracował p.Renard, 
znany dyrektor zakładu aerostacyi w ojen
nej w Chalais-M eudon, a zachęcony doko- 
nanemi już próbami przedstawił go akade
mii nauk i towarzystwu fizycznemu w P a 
ryżu. P. Renard zamierza osięgnąć wyso- 

! kości o wiele znaczniejsze, do 20 k ilom e
trów m ianowicie, a rachunki jego  wskazują, 
że koszty balonów wraz z przyrządami nie 
będą zbyt znaczne, tak, że spostrzeżenia te 
łatw o związane być mogą w system at d o 
strzeżeń statecznych. G dy się naraża życie 
ludzkie, balony posiadać winny w ysoki 
stopień bespieczeństwa, jeżeli wszakże idzie 
tylko o kilka przyrządów, posuwać się moż
na aż do granicy bespieczeństwa balonu, 
gdy w zamian otrzym ać można kilka kilo
metrów wysokości.

Balony więc Renarda unosić mają w górę 
zbiór przyrządów, a m ianowicie, oprócz ba- 
rografu i termografu, jeszcze aktynograf, 
przyrząd do notowania zjaw isk elektrycz
nych oraz do sprowadzania powietrza 
z warstw górnych. Mogą one zresztą być 
wypuszczane oddzielnie, barograf tylko  

| znajdować się winien niezbędnie w każdym  
1 balonie, ciśnienie bowiem atmosferyczne,
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które on notuje, daje miarę wysokości, do 
jakiej balon dotarł.

Z doborem termografu i barografu tru-r i  r>

dności nie było, do celu bowiem tego na
dają. się wybornie znane przyrządy R ichar
da, których ciężar zresztą konstruktor ten 
znacznie zm niejszył. Aktynograf, to jest 
przyrząd do mierzenia natężenia energii 
promieni słonecznych zbudowany ma być 
w edług wskazówek prof. Yiollea, który 
przy pomocy ulepszonego przez siebie da w 
nego pyrheliometru Pouilleta przeprowa
dził w przedmiocie tym przed kilku laty 
ważne badania na górze Montblanc. Do 
zbierania powietrza z warstw górnych przy-

sokością, wedle którego ciśnienie atmosfe
ryczne słabnie w postępie gieometrycznym, 
gdy wysokość wzrasta w postępie arytme
tycznym.

Jakkolwiek idzie tu o osięgnięcie naj
większej możliwój wysokości, balony nie 
w inny przekraczać objętości 1 0 0  metrów  
sześciennych, przy wymiarach bowiem zna
czniejszych koszt byłby zbyt wielkim, jeżeli 
wyprawy te mają powtarzać się często. Siłę  
wzlotu balonu przy jego  wyjściu, na każdy 
metr sześcienny objętości, daje różnica mię
dzy ciężarem metra sześciennego powietrza  
a ciężarem takiejże objętości wodoru, t. j. 
1 ,3 —0,09 czyli 1,21 kilograma; w waran-

Fig. 1. Term ograf, służący do zapisywania tempe- Fig. 2. Barograf w skrzynce ochronnej z trzciny
ra tu ry  w wysokich warstwach atmosfery. bambusowej.

gotow ał balony, otwierające się i zam yka
jące natychm iast automatycznie, p Leduc, 
znany z badań nad składem powietrza. N a
suwa się tu wszakże wątpliwość, czy z ciś
nienia atm osferycznego, zapisanego przez 
barograf, daje się dokładnie wyprowadzać 
wysokość wzlotu balonu, okazało się bo
wiem, że wzory logarytm iczne, służące do 
obliczania wysokości z dostrzeżeń barome- 
trycznych, nie dają wypadków dokładnych, 
gdy idzie o wysokości bardzo znaczne. N a
leżałoby zatem balony zaopatrzyć jeszcze 
w przyrządy, któreby inną drogą dawały 
miarę w zniesienia się balonu, a tem samem  
m ogłyby służyć do kontroli prawa, tyczą
cego się zależności między ciśnieniem  a w y

kach wszakże zw ykłych, przy użyciu wo
doru niezupełnie czystego, wynosi tylko  
1,122 kilograma. W  wysokości więc, gdzie 
ciśnienie obniżone jest do dziesiątej części 
ciśnienia pierwotnego przy powierzchni 
ziemi, balon objętości 1 0 0  metrów sześcien
nych dźwignąć może już tylko 1 1 , 2 2  k ilo 
grama, w czem mieści się i ciężar powłoki, 
obejmującej, przy podanej objętości balonu, 
104 metry kwadratowe powierzchni. Jeżeli 
więc metr kwadratowy tej powłoki waży 
nie więcej nad 50 gram ów, to na ogól 

| przyrządów, wraz z siatką i skrzynkami 
ochronnemi, pozostanie około pięciu k ilo
gramów.

Pow łoka więc wyrabiana ma być z bar
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dzo cienkiego a m ocnego papieru japoń
skiego, któremu nieprzem akalność nada 
odpowiedni werniks; koszt takiego balonu 
wynosić ma około 150 franków, w razie zaś 
uszkodzenia łatw o naprawianym  być może. 
Co się tyczy przyrządów samopiszących, to 
barograf i term ograf w ażyły p ierw otnie po 
2 , 8  kilograma, przez zm niejszenie jednak  
ciężaru wszystkich ich części i szczęśliw e  
zastosowanie glinu, p. Richard sprowadził 
ciężar każdego z nich do 1 , 2  kg niespełna. 
A by zaś nie u legały uszkodzeniu przy spad
ku, w inny być um ieszczone w odpow ie
dnich skrzynkach ochronnych, urządzonych 
z trzciny bambusowej; przyrząd zawieszony  
jest w takiej skrzynce za pośrednictwem  
ośmiu w stęg kauczukowych, przyczepio
nych do każdej z ośmiu jój krawędzi.

Urządzenie termografu widzim y dokła
dnie na fig. 1 . Termometr składa się tu 
z rurki silnie spłaszczonej i zgiętej sp iral
nie, umieszczonej w walcu, opatrzonym  
w otworki, które dopuszczają do niój d o
stęp powietrza. Rurka w wydrążeniu, wy- 
noszącem zaledw ie 0 , 2  m ilim etra, w y p e ł
niona jest alkoholem , jako cieczą krzepnącą 
w  nader niskiej dopiero tem peraturze, a po
dobnie, jak w znanych termometrach me
talicznych różna rosszerzalność dwu prąż
ków  m etalowych, tak tu rosszerzanie się 
i kurczenie alkoholu sprowadza zmianę 
krzyw izny rurki, której koniec połączony  
jest z piórem, naciskającem lekko pow ierz
chnię papieru na bębnie walcowym . Bę
ben ten, jak we w szystkich przyrządach  
Richarda, obraca się dokoła osi pionowej 
zapomocą urządzenia zegarow ego; pióro 
więc na przesuwającym  się przed nim, 
wskutek obrotu bębna, papierze, kreśli li- 
niją krzywą, oddającą w iernie ruchy ter
mometru. Od bespośredniego działania p ro
m ieni słonecznych walec, zaw ierający ter
mometr, ochroniony jest odpow iednią osło 
ną, wyraża w ięc tylko tem peraturę otacza
jących go warstw powietrza. B arograf ma 
urządzenie podobne, m iejsce tylko term o
metru zajmuje tu szereg aneroidów, któ
rych kołysania, zależne od ciśnienia atm o
sferycznego, notują się na podobnym , jak  
na fig. 1 , walcu. P oniew aż zaś obroty obu 
walców dokonywają się jednostajnie, można 
przez zestaw ienie obu lin ij, nakreślonych

na dwu w alcach, odczytać wysokość, której 
pewna temperatura odpowiadała. F ig . 2 
wskazuje, jak barograf umieszczony jest 
w klatce, czyli skrzynce ochronnej; osłona 
ta jest tak bespieczna, że pomimo silnego 
rzucenia o podłogę przyrząd zegarowy nie 
ulega zatrzymaniu; ponieważ zaś przy 
opuszczaniu się balon stanowi jakby rodzaj 
spadochronu, prędkość spadku nie może 
przejść sześciu metrów na sekundę, uderze
nie więc będzie o w iele słabsze, aniżeli przy 
rzuceniu i uszkodzenia nie może spow odo
wać. Na fig. 3 wreszcie widzim y, jak do 
balonu uwiązany jest term ograf T  i baro
graf B.

Fig. 3. Balon unoszący przyrządy notujące:
T —term ograf, B—barograf.

W ym iary sw ych balonów i ciężary róż
nych ich części podaje p. Renard, jak na
stępuje:

Średnica balonu 6  m
Objętość „ 113 m 3

Pow ierzchnia 113 ma

Ciężar powłoki 5,650 kg
„ siatki 0,573 „
„ dwu przyrządów sa-

m opiszących 2,300 „
„ skrzynek ochronnych 1

Razem  9,523 kg

Ciężar zatem całego balonu wynosi około 
1 0  kilogram ów, a w warunkach takich
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wznosić się on będzie, dopóki ciężar inetra 
sześciennego otaczającego go powietrza nie 
obniży się do 1 0/n 3 czyli 0,0885 kg\ dalszy 
zaś rachunek uczy, że to ma miejsce w w y
sokości 20 kilometrów. P. Renard sądzi 
też, że to jest kres praktyczny wysokości, 
do jakiój balony te dotrzeć mogą, w ysoko
ści bowiem  znaczniejsze w ym agałyby o l
brzym iego powiększenia ich wymiarów.

W  czasie pogody balony napełniane będą 
tylko w części i wydymać się będą w miarę 
zmniejszania się ciśnienia w górze. W razie 
jednak niepogody trudność polega na prze
biciu warstwy chmur, trzeba się więc bę
dzie odwołać do sposobu, użytego w roku 
1870 przez pułkow nika Gauliera w M etz. 
Balon, dokładnie w ypełniony, obciążony 
jest workiem jedwabnym , zawierającym  
m ięszaninę w ody z alkoholem, która, zw ol
na w ypływ ając, powoduje przenoszenie się 
balonu do warstw coraz wyższych. W obu 
zaś razach drobna szczelina skróci czas po
bytu balonu w wysokości naj większej, jaką  
osięgnie, a cała jego podróż trwać może 
prawdopodobnie około sześciu godzin.

Jeżeli w ięc projekt Renarda zostanie 
urzeczyw istnionym , otrzymamy wiadomości 
ze stref, które dotąd zupełnie w ydaw ały się 
dla dostrzeżeń niedostępne; jaką zaś z nich 
korzyść zdobędzie m eteorologija, przyszłość 
dopiero nauczy.

T. R .

(G A L L IN A G O  SC O L O P A C IN A ;.

Spom iędzy naszego ptastwa błotnego do 
najciekawszych i najoryginalniejszych pod 
w zględem  budowy i obyczajów należy n ie
w ątpliw ie grupa ptaków bekasowatych, do 
których zaliczam y dobrze znane ogółowi 
ptaki łow ieckie: słomkę, dubelta, bekasa 
i ficlausa. Najpospolitszym , a tem samem  
najpopularniejszym  jest bekas zw yczaj
ny, znany w nauce i w łowiectwie pod 
nazwą kszyka, wyrażającą dokładnie głos 
tego ptaka, jak i przy zerwaniu się w y
daje.

I Z całego ciałoskładu tego ptaka rzuca nam 
się w oczy przedewszystkiem  budowa głow y  
i dzioba, na czem też uczeni oparli wyróż
nienie tych ptaków od reszty pokrewnych  
im brodźców, tworząc podrodzinę bekaso
watych (Scolopacinae). G łow a bekasów jest 
ku nasadzie dzioba mocno zwężona, nastę
pnie na linii oczu rosszerza się znacznie, 
poczem znów się zwęża ku potylicy. Oczy 
osadzone są bardzo ku tyłowi i ku górze, 
przez co otwór kanału słuchowego, którego 
pozycyja zwykła u ptaków jest poza okiem, 
u bekasowatych leży pod okiem. Dziób  
jest bardzo długi i w połowie końcowćj p o
kryty miękką błoną, która po wyschnięciu  
marszczy się charakterystycznie. Ta część 
końcowa dzioba zbudowana jest z kości 
gąbczastćj, w której rossiane są nadzwyczaj 
rozwinięte zakończenia nerwów. Tym sp o 
sobem dziób bekasa, opatrzony doskonale 
rozwiniętym  systemem nerwów i pokryty  
miękką błoną, a nie zw ykłym  u ptaków na
skórkiem rogowym , służyć może za organ 
dotyku, którym się ptak znakomicie posłu
guje przy poszukiwaniu żeru.

Reszta budowy bekasa przypomina po
krewne mu brodźce (Totani). Mostek jest 
silnie rozwinięty i daleko ku tyłow i pokry
wa jam ę brzuszną; nogi długie, zakończone 
bardzo długiem i i szczupłcm i palcami, jak  
to zw ykle bywa u ptaków, zmuszonych bro
dzić po grzęskim mule, lub nawet po rośli
nach wodnych. Skrzydła ma bekas n ie 
zbyt długie, lecz bardzo ostre, zastosowane 
do szybkiego lotu. Krótki ogon składa się 
z dość wąskich sterówek, których liczba  
zm ienia się od 12 do 16, a jak  Brehm tw ier
dzi do 26. Skok (tibia) u zw ykłego bekasa 
bywa w '/3 części dolnej obnażony.

Ubarwienie kszyka je s t  bardzo skom pli
kowane. Przyroda, jak  zw ykle, starała 
się przy pomocy różnobarwnej pstrocizny 
ochronić ptaka przed wzrokiem drapieżni
ków, lub człow ieka. T ło na wierzchu ciała 
jest brunatnawo czarne, a na niem rossiane 
mniejsze i w iększe smugi, lub plamy barwy 
białawój, płowej, rudawej, lub rdzawej. 
Trzy podłużne smugi płow e biegną w zdłuż  
głow y: dwie boczne tworzą wyraźną brew, 
trzecia zajmuje środek głow y. P lecy  prze
cięte są wzdłuż czterema pręgami barwy  
rdzaw o-płow ej, z których dwie środkowe
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poczynają się u nasady szyi a kończą nad 
kuprem , gdy dwie boczne biegną od pachy 
ku tylnem u końcowi złożonego skrzydła. 
Przód szyi i piersi ma zasadniczą barwę 
szarawo-płową, na którój nieregularną mo- 
zajkę stanowią podłużne czarniawe, lub 
blado rdzawe plamki; spód ciała jest czysto  
biały. Ogon złożony posiada tło  rude 
z czarniawem i zygzako watemi, poprzeczne- 
mi smugami; sam koniec jest biały. W ielk ie  
w ypukłe oko posiada tęczów kę bardze cie
mno-brunatną, niemal czarną. D ziób od 
nasady jest barwy brudno cielistej, w p o ło 
wie zaś końcowój czarny; nogi brudno-oliw - 
kowe.

K szyk zamieszkuje ca ły  obszar paleark- 
tyczny, a w m igracyjach jesiennych  zapę
dza się w A fryce po 13 stopień szer. półn., 
w Indyjach zaś sięga C ejlonu.

P tak ten mniój jest wybrednym w w y 
borze swej siedziby od bliskiego sobie du 
belta i gdy ten ostatni wybiera prawie w y
łącznie łąki torfiaste niezbyt mokre i o ile 
możności pokryte krzakami, kszyk prze
ważnie wybiera błota mokre, chętnie jednak  
zapada po brzegach niew ielkich  ługów , ja 
kie się u nas często wśród pól znajdują, na 
spuszczonych stawach i t. d., słow em  tam  
wszędzie, gdzie tylko m iękkie błoto po
zwala mu dziób z łatw ością zanurzać. Zeru  
szuka prawie dzień cały, pośw ięcając na 
spoczynek godziny południow e, gdy słońce  
zbytnio dogrzewa. Karmi się różnem i dro- 
bnemi żyjątkami, jak  gąsienicam i ow adów , 
owadami, ślimakami i małżam i o delikatnćj 
i kruchój skorupie. Sądząc z n iezw ykłego  
ożyw ienia, jakiem  chowane kszyki odzna
czają się w nocy, przypuszczać można, że 
i nocną porą nie szukają odpoczynku.

K szyki przylatują do nas w końcu Marca 
i trzymają się naszych okolic do późnój 
jesieni, a niektóre osobniki pozostają na 
całą zimę, jeśli tylko w okolicy znaleść  
mogą niem arznące oparzeliska. Skoro ty l
ko z wiosną nadlecą, wnet się zaczynają 
krzątać około budowy gniazda i już w K w ie
tniu niektóre siedzą na jajach. G niazdo  
ich jest nader proste, gdyż składa się z pro
stego zagłębienia w gruncie, w ysłanego  
zlekka suchemi źdźbłam i traw y. Tutaj sa
mica niesie jaja doskonałej form y gruszko-

watej, o skorupie drobno-ziarnistój. T ło  
w jajach bywa rozinaitśj barwy poczyna
jąc od blado-żółtawćj, pi'zechodząc przez 
piaskową gliniastą, oliwkową aż do brunat- 
nój. Na tem tle rossiane są dwie seryje 
plam grubych i nieregularnych, zgrupowa
nych przeważnie na grubym końcu: spo
dnia seryja jest szaro-brunatna, wierzchnia 
zaś ciemno-brunatna, dochodząca niekiedy  
barwy niemal czarnej.

N iezw ykle ruchliwym  jest samiec w po
rze lęgow ćj, latając prawie dzień cały po
nad błotem, podczas czego wykonyw a naj
rozmaitsze ew olucyje. Swym szybkim lo 
tem wzbija się w górę tak, że nieraz z oczu 
go stracić można i tam w przestworzach 
opisuje łuki i koła; niekiedy opuszcza się 
nagle po lin ii skośnćj, wydając przytem  
dziw ny głos, który m yśliwi „beczeniem” 
nazywają, gdyż rzeczywiście przypomina 
beczenie kozy; poczem wybija się znów  
w górę, aby lotem strzały znów się ku po
wierzchni zbliżyć i tak ten manewr pow ta
rza w ciągu kwadransa lub pół godziny, 
wydając przy każdem spuszczeniu charak
terystyczne beczenie. Gdy się tak nalata 
dowoli, stula skrzydła i bezwładnością sw e
go ciała jak  strzała spada na ziem ię, już 
nad samą powierzchnią rospościera skrzy
dła i w trawę zapada, wydając inny głos, 
dający się wyrazić sylabami ti-kut, ti-kut.

B yło  i jest dotychczas zagadką, czem  
kszyk wydaje swoje charakterystyczne be
czenie, a dziś to tylko pewnego powiedzieć 
m ożemy, że g łos ten bezwarunkowo z gar
dła nie pochodzi. Różnica zdań polega ty l
ko na tem, że jedni z ornitologów  przy
pisują beczenie kszyka drganiu lotek p ie r 
wszorzędnych, gdy inni są zdania, że glos 
ten powoduje drganie zwężonych sterówek  
skrajnych. Brehm  wspomina, że Meves 
ze Sztohkolm u robił przy nim następujące 
doświadczenie: skrajną lotkę p ierw szorzę
dną przyw iązyw ał do kija, a następnie po
ruszając nim szybko w powietrzu otrzym y
wał doskonałe naśladowanie beczenia k szy 
ka. Taczanowski znów twierdzi, że to samo 
doświadczenie zrobić można ze skrajnemi 
sterówkam i a nie z lotkami. Poniew aż ptak 
wydaje głos ten w czasie najszybszego lotu, 
niepodobieństwem  jest sprawdzić, którzy 
z uczonych mają racyją.
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Jakkolw iek kszyk jest ptakiem czysto 
ziemnym, zdarza się jednak widzieć go sia
dającego na drzewach, osobliw ie na wiosnę. 
Sam widziałem wiosną, 1885 roku kszy
ka siedzącego na czubku wysokiego dębu: 
siadł tam po długiem  bujaniu w prze - 1 

stworzach i zaczął wydawać klekotanie, 
które już bezwarunkowo jest głosem gar
dłowym.

W  Lipcu rozlatują się kszyki z miejsc 
lęgowych na wszystkie błota, które im tylko  
karm zapewnić mogą. Myli się jednak 
Brehm, twierdząc, że ptaki te wędrują w y
łącznie nocą, gdyż widziałem raz pod B rze
ściem stado kszyków, złożone z kilkunastu 
osobników, które zdaleka widocznie przy- j  

leciaw szy zapadły na błoto. Była wtedy 
godzina 1 2  w południe. W  tych jednak i 
wędrówkach nie lecą zbitem stadem, lecz 
w rossypce, na dość znacznój przestrzeni 
jeden od drugiego i tak rossypane zapadają, 
na błoto.

U  nas kszyk należy do bardzo pospoli
tych ptaków, mało już jednak błot w K ró
lestw ie Polakiem naliczyć można, gdzieby 
się one w większych ilościach wyprow a
dzały. Zato w Sierpniu i we W rześniu na- 
latują do nas w znacznćj ilości i trzymają 
się zw ykle do pierwszych mrozów lub śnie
gów. W Falentach pod W arszawą groma
dzą się jesienią na spuszczonych stawach 
w tak znacznej ilość, że, jak mnie zapew
n iał znajomy mi m yśliwy, po kilka tysięcy 
sztuk tego ptastwa naliczyć można na je 
dnym stawie.

Smaczne mięso kszyka czyni go bardzo j 
poszukiwaną zw ierzyną, lot jednak szybki 
utrudnia bardzo strzelanie do niego. Może 
wskutek tego m iły ten ptak dłużój wytrzyma 
tępienie, aniżeli pokrewny mu dubelt, któ
rego ilość zmniejsza się rokrocznie.

Jan Sztolcman.

DYSOCYJACYJA

ELEKTROLITYCZNA.
(S tw ie rd z e n ie  d o św ia d c za ln e  teoryi p o stw o ró w ).

~ ~ — ~  "  -

W  n-rach 8 , 9 i 10 W szechświata z r. b. 
zapoznałem czytelników ze wspólczesnemi 
teoryjami rostworów, stworzonemi przez 
van t’Hoffa i Arrheniusa. Teoryja p ierw 
szego uczonego jest bardzo podobną do teo
ryi cynetycznój gazów; opiera się ona na 
prawach ciśnienia osm otycznego, prężności 
pary rostworów i ioh krzepnięcia. W spo
mnieliśmy też, że niektóre rostwory uchy • 
laj% się od praw van t’Hoffa i wskazaliśmy, 
że hipoteza Arrheniusa wyjątki te znako- 

| micie tłumaczy. W  owym czasie istn iał też 
już bespośredni dowód hipotezy Arrheniu- 

! sa, zdobyty przez Ostwalda i Nernsta, uw a
żałem wszelako za stosowne nie opisywać 
doświadczenia tych badaczów, gdyż wyra
żano się o niem niezbyt przychylnie. Dziś,

| jednakże mam zamiar czytelników z ekspe
rymentami temi zapoznać, przekonawszy 
się naocznie w jed n ój z pracowni angiel
skich, że przy dostatecznej zręczności za
wsze się one udają. Nim atoli przejdę do 
właściwego opisu, zmuszony jestem  przy
pomnieć istotę hipotezy Arrheniusa.

Z faktu, że tylko rostwory elektrolitów  
zachowują się niezgodnie z prawami van 
t’Hoffa, Arrhenius wnioskuje, że budowa 
ich jest odmienna niż płynów nieprzewo- 
dzących elektryczności, że własność, która 
wyróżnia te rostwory spomiędzy cieczy za
chowujących się zgodnie z prawem van 
t’Hoffa, przyczynia się też do tego, że płyny  
te są przewodnikami elektryczności.

Czysta woda nie jest przewodnikiem elek
tryczności podobnie jak iJ"skroplony 

! chlorowodór. Eospuśćmy teraz troszkę 
chlorowodoru w wodzie a przekonamy się,

')  W oda wigc przez prąd elektryczny nie ulega 
roskładowi i zdanie p. K ipmana (W szechświat 
z r. b. str. 730): „Nie dziwi nas to, że elektrycz
ność, przechodząc przez wodg roakłada ją  i t. d.“ — 
ra s  dziwi bardzo.
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że powstały rostwór jest doskonałym  prze
wodnikiem. K iedy prąd przezeń przecho
dzi, następuje w ydzielenie chloru i wodoru  
u biegunów przyrządu elektrolitycznego. 
Poniew aż przytem natężenie prądu wzrasta 
dokładnie proporcyjonalnie ze wzrostem  
siły  elektrom otorycznej, bez w zględu na 
wielkość ostatniej I), należy w nioskować, że 
nie wykonywa on wśród rostworu pracy, 
t. j. że w ydzielony na biegunach chlor i w o
dór nie są produktami roakładu cząsteczek  
chlorowodoru przez prąd elektryczny.

Pow yższy fakt,jak  również kilka innych,
0 których m ów iliśm y ju ż  w wyżej w spo
mnianym artykule, A rrhenius tłum aczy so
bie, przyjmując, że cząsteczki chlorowodoru  
w rostworze wodnym  rosszczepiają się na 
iony wodoru i chloru, które istnieją w cie
czy w atanie oddzielnym . P rzeciw ko temu 
poglądowi, który ze stanowiska fizycznego  
znakomicie tłum aczy odchylenia roatworów  
elektrolitów  od praw van t’Hoffa, który pod 
każdym względem  okazał się nader praw 
dopodobnym i pożytecznym , pow stała ze 
strony chem ików burza protestów. N ie m o
gą oni np. uw ierzyć w to, aby chlor m ógł 
istnieć obok sodu w stanie w olnym  w  ros- 
tworach wodnych soli kuchennej. ,jToż 
wiadomo, mówią, że wodne rostwory chloru  
są mniej lub więcej zabarwione, że sód me
taliczny natychm iast roskłada wodę, w y
dzielając wodór, a dośw iadczenie uczy, że 
rostwory soli kuchennej są bezbarwne i że 
wodór z nich się nie w ydobyw a”.

Objaśnienie A rrheniusa, że iony p ier
wiastków w rostworach są zupełn ie czem  
innem niż atomy pierw iastków  w olnych, 
gdyż posiadają ładunki elektryczne, m ody
fikujące w znacznym stopniu ich w łasności, 
nie odniosły pożądanego skutku, protesty  
nie ustały. W tedy O stw ald i N ernst pró
bowali udowodnić istnienie ionów  w ros
tworach bespośrednio. D ośw iadczenie w y 
konano przy pom ocy przyrządów dosyć z ło 
żonych, tutaj wszakże w ystarczy opis p rzy
rządu schem atycznego, idealnie uproszczo
nego.

W yobraźm y sobie (fig. 1) dwa naczynia A
1 B napełnione rostworem  soli kuchennej.

') Wszechświat 1892, str. 155.

C jest rurka łącząca oba naczynia; zawiera 
ona ten sam rostwór. W edług teoryi A rrhe
niusa w rostworze tym poruszają się w naj
rozmaitszych kierunkach iony chloru i aodu 
t. j. atomy tych pierwiastków, obdarzone 
ładunkami elektrycznem i — sód dodatnim, 
chlor odjemnym. W yatawm y aobie dalej, 
że do naczynia A  przybliżam y ciało dodat
nio naelektryzowane D. Jaka zmiana zaj
dzie w płynie,zaw artym  w powyższym  przy
rządzie? Nim przybliżono ciało naelektryzo
wane, iony chloru i sodu były oczyw iście  
równomiernie rosprzestrzenione w całej ma
sie rostworu, znajdującego się w naczyniach  
A , B i C. Z chwilą atoli przybliżenia ciała 
D, położenie rzeczy się zmienia. Jego elek
tryczność dodatnia przyciągnie ku sobie od- 
jem ną, znajdującą się w układzie A, B, C, 
dodatnią zaś odepchnie w drugą stronę.

F ig .1.

W edług prawa Faradaya, elektryczność 
w elektrolitach wędrować może jedynie  
współcześnie z ionami, należy więc przy
puszczać, że iony chloru, obdarzone, jak  
powiedzieliśm y, elektrycznością odjemną, 
skupią się w naczyniu A , iony zaś sodu 
z elektrycznością dodatnią zostaną ode
pchnięte do naczynia B. Pod wpływem  
więc źródła elektryczności iony chloru i so
du nie będą już równom iernie rosprzestrze
nione w rospuszczalniku, lecz natomiast 
w naczyniu A  będzie więcej ionów chloru 
niż sodu, w naczyniu zaś B, przeciwnie, 
więcój ionów sodu niż chloru.

Jeżeli teraz przerwiemy komunikacyją 
pomiędzy naczyniami A i B, usuwając rur
kę C, odsuniemy naelektryzow ane ciało  
i połączym y naczynie B z ziemią, co wtedy  
nastąpi? W edług hipotezy Arrheniusa, na
leży się apodziewać, że, ponieważ ładunki 
elektryczne ionów  aodu, które atomom te
go pierwiastku nadają odrębne własności,
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z chwilą połączenia naczynia B z ziemią 
spłyną na ostatnią, wydzieli się w stanie 
gazowym  wodór, skutkiem reakcyi pomię
dzy wodą a atomami sodu, pozbawionemi 
ładunków elektrycznych, a więc zachowu- 
jącemi się zupełnie tak, jak znany nam sód  
m etaliczny. Dośw iadczenie w samej rzeczy 
wykazuje naocznie, że w tych warunkach  
wydziela się wodór gazowy, którego w łas
ności łatw o sprawdzić. H ipoteza Arrhe- 
niusa tym sposobem otrzymuje podstawę 
doświadczalną.

D r  Marchlewski.

Rośliny aDanasowate
W  HODOW LI POKOJOWEJ.

Z końcem 'ata żegnam y naszych ogrodo
wych przyjaciół na długie, bardzo długie 
miesiące. N iebo najczęściej zachmurzone, 
rzadko kiedy przepuszcza promień słoń
ca, zimne <ilewy zw arzyły resztę kwiatów  
w ogrodzie. Pozornie zamarłe rośliny ogro
dowe czekają nadejścia lepszej pory. Zw o
lennik roślinności zwraca wszystkie starania 
na rośliny hodowane w  mieszkaniach, na 
stołach, oknach, etażerkach i t. d., aby 
kwiatam i i zielenią stworzyć w pokoju złu
dzenie w iosny.

G dy sztuka ogrodnicza była jeszcze w ko
lebce, co nie należy do dalekiej przeszłości, 
wówczas am atorowie kw iatów  z jcsienią  
musieli się zegnać ze swojemi ulubieńcami 
ze świata roślinnego, bo całe bogactwo ro
ślin pokojowych składało się wówczas z k il
ku gatunków cebulowych, oleandrów, roz
marynu, pelargonii i niektórych kaktusów  
kolczastych. Od kilku dziesiątków lat zna
czna zmiana zaszła na lepsze. Pom iędzy  
setkami i tysiącami gatunków roślinnych, 
które sztuka ogrodnicza w tym przeciągu  
czasu w ytw orzyła, między niezliczonem i ro
dzajami, które sprowadzono z dalekich kra
jów , znajduje się niemało kwitnących w z i
mie, które przy wzrastającem zamiłowaniu  
do przepychu w kwiatach, zostały odrazu

wprowadzone do hodowli pokojowej. P o 
wstało mnóstwo zakładów ogrodniczych, 
w których hodują pełno bogatych odmian 
kwiatowych. Am atorowie roślin zapoznają 
się tym sposobem z gatunkami stref cie
plejszych i zamiłowanie do roślin rozwija 
się coraz więcej.

Pew ne gatunki zwrotnikowe, o których  
mniemano, że tylko w wilgotnej i ciepłej 
atmosferze cieplarnianej rozwijać się mogą 
pom yślnie, dziś są zw ykłem  zjawiskiem co- 
dziennem w hodowli pokojowej i liczba ich 
zwiększa się nieustannie.

Niezm iernie cennemi dla uprawy poko
jowej, chociaż mało jeszcze rospowszech- 
nionemi u nas i w Niemczech są rośliny 
ananasowate (Brom eliaceae), które w A n 
g lii, Francyi i Belgii są dziś kwiatami mo- 
dnemi i ważne w pokoju zajmują stano
wisko.

Rodzina Bromeliaceae ma 1200 rodzajów  
znanych, pochodzi z okolic podzwrotniko
wych Ameryki. W iększość rodzajów z po
zoru przypomina rośliny pasorzytne, które 
na pniach obcych roślin wyrastają, ale ta 
tylko różnica między niemi a prawdziwemi 
pasorzytami, że nie biorą pożywienia z ż y 
wych tkanek roślinnych, lecz na podobień
stwo storczyków korzystają z podpory. N ie
które z ananasowatych rosną nad brzegami 
wód, inne znów na polach i często są one 
błogosławionem i, bo jałow e grunty skaliste 
pokrywają na daleką przestrzeń dywano- 
wein podszyciem.

R ośliny ananasowate są to rośliny zielne,
0 łodydze krótkiej, najrozmaitszych kszta ł
tów, często z liśćmi opatrzonemi pięknym  
rysunkiem po większej części kształtu ry- 
nienkowatego, lub wstążkowatego, niekiedy  
na brzegu ostro ząbkowanemi. L iście te 
przy podstawie tak mocno do siebie przy
legają, że wcale nie przepuszczają wody. 
U  większości gatunków powstają w jesieni
1 w zimie, na końcu wyrośniętej łodygi, 
kwiaty. U  niektórych gatunków kwiaty  
wyrastają pomiędzy liśćmi zacienionemi, 
u innych znów wznoszą się wysoko ponad 
liście. Kwiatostan przedstawia kolbę, klos 
lub grono. Pojedyńcze kwiatki są bardzo 
krótkotrwałe i drobne, nie opadają jednak  
wszystkie jednocześnie, ale pozostają na 
szypułce wraz z pięknemi przykwiatkam i,
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które nieraz całemi miesiącami zdobią, ro
ślinę. Przy tem. listki środkowe, otaczające 
łodyżkę kwiatową (szypułkę) i wyrastające
0  kółko wo przy jój podstawie, przedstawiają  
nieraz wspaniałe zabarwienie czerwone. 
Skoro tylko na głów nej łodyżce ukażą się 
kwiaty, nie wyrasta już żaden liść now y, aż 
dopiero po dojrzeniu owocu, przedtem  j e 
dnak tworzą się na łodydze podziem nej, 
czyli kłączu, m łode gałązki (pędy), które 
po oddaleniu się od pnia macierzystego 
wcześnićj lub później opadają i dają począ
tek nowej roślinie. Brom eliaceae często 
mają nieliczne korzenie, szczególniej g a 
tunki na drzewach rosnące, m łode wszakże 
roślinki, szczególniej w ogrodow nictw ie ce
nione, mają zw ykle jeden m ały korzonie- 
czek, który później obumiera, a na m iejsce 
jego wyrasta kilka m niejszych. W  ogro
dach botanicznych te wolno bardzo rosnące 
rośliny doskonale się udają. Przyw iązane  
mocno do kaw ałków  korka, lub kory p o 
bierają one żywność w yłącznie przez liście
1 łodygę z w ilgotnego tylko powietrza.

Z wyjątkiem  jednego gatunku na w iele  
sposobów uprawianego, ananasu w łaściw e
go, Ananassa sativa Lind, którego owoc 
kosztowny tylko przy bardzo wysokiej tem 
peraturze dojrzewa, w szystkie prawie bez 
wyjątku rośliny tu należące nie przynoszą  
bespośredniej korzyści człow iekow i, za 
chwycają go raczej swą pięknością. K to  
hoduje kwiaty rossądnie i z zam iłowaniem , 
temu przedstaw iciele tej rodziny mogą d o 
starczyć w iele przyjem ności. Jako rośliny  
pojedyócze stanowią one w pokoju w ielkie  
urozmaicenie; duże gatunki są ozdobą sto
łów  i koszyków, m niejsze —  okien, a naj
m niejsze jeszcze mogą ozdabiać cieplarnie  
pokojowe, czyli teraryja. W  piękności ry
walizują one z najładniejszem i roślinam i 
hodowanem i dla liści i darzą nas kwiatam i 
w najsm utniejszej porze roku i to k w ia
tami, które mogą się ubiegać o lepsze naw et 
ze storczykami.

Nie wszystkie Brom eliaceae wymagają j e 
dnakowych starań, co nam tłum aczy p ow y
żej skreślony rozm aity sposób zachow ania  
się i odległość ich ojczyzny. Jakkolw iek  
większość rodzajów żyje w A m eryce zw ro 
tnikowej, spotykają się jednak niektóre g a 
tunki z jednej strony na południu Stanów

Zjednoczonych i w Japonii, a z drugiej stro
ny w Peru i B razylii południowej. W  A n 
dach w Peru spotyka się jeszcze te rośliny  
na wysokości 1300  metrów. S ilne te ga
tunki, dochodzące często znacznych objęto
ści, są równie mało zalecane do hodowli 
pokojowój, jak  z drugiej strony i najdeli
katniejsze. D o hodowli pokojowej zasto- 
sow yw ane rośliny ananasowate wymagają, 
ż małemi odm ianami, tych samych starań, 
jak wogóle rośliny hodowane w donicz
kach. Najtrudniejszą częścią uprawy jest 
wysiewanie nasienia i hodowla m łodych ro
ślinek wschodzących; obiedwie te sprawy  
zależą tylko od doświadczenia. Amatorom  
najlepiej polecać, żeby wybierali rośliny  
zdrowe i dobrze już w doniczce zakorze
nione, które potem przy staraniu w pokoju  
bardzo pom yślnie się rozwijają.

D o hodowli Bromeliaceae potrzebna jest  
zw ykła temperatura pokojowa nieprzecho- 
dząca 12—4 3 °  Reaumura. Najlepiej trzy
mać je  na koszu przygotowanym  na kilka  
doniczek, lub na oknie zaopatrzonem w po
dwójne ramy. W  późnej jesieni, lub w z i
mie trzeba przedewszystkiem  na to zw ra
cać uw agę, żeby rośliny zwrotnikowe były  
ochronione od przeciągów i gw ałtow nych  
zmian temperatury. Okna jeże li się o tw ie
rają w celu przewietrzenia pokoju, to już  
żadna roślina pozostawać tam nie powinna. 
R ośliny ananasowate są czyste i przy zw y
czajnych warunkach wolne od wszelkich  
szkodników. Niektóre gatunki mogą się 
psuć w suchem powietrzu, wtedy wystarcza 
polew anie ich nietylko latem, lecz i w jasne 
dnie zim owe, albo obmywanie miękką czy
stą gąbką. Należy je  także strzedz od s il
nych promieni słonecznych. L iczne ga tu n 
ki zostają przez zimę w spoczynku i te w y
magają niew iele w ilgoci, inne jednak w ła 
śnie w zimie rosną i kwitną i te muszą być 
silniój polewane. Podlew a się i szprycuje  
tylko letnią wodą, bo zimna zaszkodziła  
już niejednój pięknej roślinie.

Najlepszą porą do przesadzania roślin  
ananasowatych jest wczesna wiosna, gdy  
korzenie nie mają jeszcze zbyt wielkiej siły , 
przy przesadzaniu należy roślinie dawać 
tylko nieznacznie większą doniczkę. Z uw a
gi, że większość ananasowatych w ojczyźnie  
swojój rośnie na w pół przegniłych substan-
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cyjach organicznych, daje się im odpowie
dnią ziem ię obfitującą w szczątki roślinne. 
Do ziemi tej dodaje się zw ykle nieco torfu, 
lub mchu i grubego piasku. N iektórzy ho
dowcy sypią także trochę w ęgla drzewnego  
pod spód, inni znów radzą podkładać ka
wałki drzewa dobrze wysuszonego na ko
m inie, żeby w szelkie szkodliwe grzybki po
zabijać, a potem znowu zwilżonego. P rze
sadza się w ten sposób, że się obtrząsa o ile  
można najwięcej staraj ziemi z korzeni, nie- 
obcinając jednak korzeni wcale. D la lep
szego przepuszczania wody, kładzie się na 
spód warstwę skorupek z doniczek, na 
to ziemię, którą się ręką uciska mocno, 
w tak przyrządzoną doniczkę wkłada się 
lewą ręką roślinę, żeby wyżej nie była ob
sypana ziemią jak poprzednio, prawą zaś 
ręką sypie się ziem ię w ten sposób, żeby 
powchodziła wszędzie między korzenie i lek
ko się ją  uciska. Po przesadzenia! polewa 
się obficie wodą, aby cała ziemia dobrze 1 
wilgocią nasiąkła.

Z licznych przedstawicieli rodziny ana- 
nasowatych najbardziej nas zajmują Yriesia  
i T illandsia jako rośliny pokojowe. N aj
bardziej rospowszechnioną z należących  
tutaj rodzajów jest Yriesia okazała (T illand
sia splendens) z liśćm i prążkowanemi po
przecznie i dużym kłosem oraz dwucalo- 
wemi, dachówkowato na sobie ułożonemi 
czerwonawem i przykwiatkami, które do
piero w Grudniu się rozwijają i długi czas 
stanowią prawdziwą ozdobę rośliny, pod
czas, gdy właściwe, pomiędzy niemi w y
kwitające żółte kwiateczki, trwają bardzo 
krótko.

Inną jeszcze rośliną zdatną do pokoju 
jest Vriesia tesselata z pięknemi liśćmi, 
a w nowszych czasach przybywa do [tych 
jeszcze jeden gatunek o wielkich liściach 
dochodzących do 1— l ' / a m  długości, Y rie
sia h ieroglyphica, której szczególne na 
liściach^rysunki, przypominają pismo arab
skie. B ardzo oryginalną rośliną jest także 
gatunek V riesia fenestralis, której liście na 
tle żółto-zielonem  są nieprawidłowo ciemno 
kratkowane. Rzadsza od poprzednio w y
m ienionych gatunków  jest V . Saundersii. 
Piękna ta roślina ma liście niebiesko-zie- 
lone, tna dolnej powierzchni ciemno krop
kowane, a koteczki, tworzące mięsistą w ie

chę (kolbę), są otoczone przez żółte przy- 
kw iatki. W  ostatnich latach przez krzy
żowanie gatunków, otrzymano, szczególniej 
w W ersalu, gdzie bardzo wysoko stoi upra
wa roślin ananasowatych, w iele nowych  
odmian- Jedną z najświetniejszych jest  
V riesia fulgida. Vriesia ma liście rynien- 
kowate, u podstawy silnie na siebie zacho
dzące, w których u większych gatunków, 
przez nakrapianie, gromadzi się dużo wody, 
którą można spokojnie tam zostawić, po 
nie waż ona wsiąkając w otaczającą z ie 
mię wytwarza potrzebną dla rośliny w il
goć.

Spomiędzy okazów dobrych do pokoju 
polecamy szczególniej T illandsia Lindenii. 
Różowawe listki tój pięknej rośliny są po- 
przerzynane długiem i, podłużnemi nerwa
mi, kwiaty są duże niebieskie.

Piękne i łatwe do hodowli pokojowej ro 
śliny ananasowate, na które tylko chcę 
zwrócić uwagę, są: Aechmea fulgens, Bil- 
begia amoena i iridifolia, dalej piękna Gutz- 
mannia tricolor, która dorasta do 30 cm w y
sokości i często całe lasy porasta razem z ob- 

i ficie rosnącą Nidularium fulgens. (Natur 
und Haus, zeszyt I, 1892).

tłum. J. S.

P o s i e d z e n i e  o s i e m n a s t 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 eię dnia 15 Grudnia 
1892 roku, o godzinie 8 wieczorem, w lokalu To - 
warzystwa, Chmielna N r 14.

1. Protokuł posiedzenia poprzedniego został od 
czytany i przyjęty.

2. Przewodniczący Komisyi zawiadomi! człon
ków o zgonie nieodżałowanej pamięci Kazimierza 
Zapczyńskiego, znakomitego badacza flory krajo
wej i zawezwał obecnych do uczczenia pamięci 
zm arłego przez powstanie z miejsc.

5. P. J. Morozewicz mówił „O syntezie liparytu  
i hajuinofiru“. Doświadczenia Michel - Levyego 
i Fouąuego dowiodły, że skały wulkaniczne zasa
dowe, jak: andezyty, bazalty, nefelinity, leucytyty 
i t. d. mogą być z łatwością odtworzone sztucznie 
z najdrobniejszem i szczegółami przez topienie ich 
elementów i powolne studzenie stopu. Jednocze-



828 w s z e c h ś w i a t . Nr 52.

śnie ci sami uczeni w j kazali, że skały  wulkaniczne 
kwaśne, bogate w krzem ionkę, a mianowicie lipa- 
ry t, trach it i im podobne na drodze czysto ognio
wej, wprost przez topienie części składowych, po 
mimo licznych usiłowań, otrzym ać się nie dają. 
Powstawanie lipary tu  i trach itu  w przyrodzie 
przypisują zwykle działaniu pary wodnej i ciśn ie
niu w tem peraturze podniesionej. D oświadczenia 
jednak  Hautefeuillea, k tó ry  dokonał syntezy k w ar
cu i ortoklazu, tych głównych składników  lipa
ry tu , topiąc ich elem enty w nadm iarze wolframia- 
nu sodu, lub fosforanów i fluorków alkalicznych, 
jak  również obecność w skałach pomienionych n ie
wielkich ilości fluorków, fosforanów, a niekiedy 
i m inerałów wolframowych i molibdenow ych zdają 
się przemawiać za tem , że substancyje te  wywo
łać mogą krystalizacyją law i bez udziału pary  
wodnej. Aby przypuszczenie to stw ierdzić, do m ię
szaniny o składzie lipary tu  islandzkiego dodał pan 
M. około l 0/„ kwasu wolframowego i stopił ją  z za
chowaniem warunków niezbędnych do praw idło
wej k rystalizacji. Po kilku tygodniach ogrzew a
nia tygla w tem peraturze naprzód jasnej, a  póź
niej ciemnej czerwoności otrzym ał stop szklisty, 
przypom inający niektóre smołowce. Pod m ikro 
skopem jednak  z łatw ością dostrzedz i odróżnić 
zdołał całe roje drobnych kryształków  kwarcu 
w doskonale w ykształconych postaciach p iram i
dalnych (quartz  bipyram ide), sześciokątne żółte 
tabliczki biotytu o silnym bardzo pleochroizm ie, 
wrerzcie m ikrolity ortoklazu podłużne, czterobocz- 
ne. W szystkie te m inerały  w oddzielnych g ru 
pach rozrzucone są w masie szklistej bezbarw nej. 
Tak więc m ałe ilości kwasu wolframowego, k tó 
rego obecność w skałach naturalnych  jest bardzo 
możliwą, a w wielu wypadkach dowiedziony, mogą 
powodować krystalizacyją lipary tu . Jeżeli obec
nie prowadzone doświadczenia nad działaniem  m a
łych  ilości fluoru i fosforu, jako czynników k ry 
stalizujących (agenta m ineralisateurs), w ypadną 
rów nie pomyślnie, jak  z kw. wolframowym, n a 
tenczas będziemy w praw ie wygłosić tw ierdzenie, 
że lipary t może powstawać na drodze czysto ognio
wej bez udziału pary  wodnej i ciśnienia w iększe
go nad zwykłe.

Przed kilku m iesiącam i p. M. dokonał syntezy 
minerałów grupy hajuinu, topiąc ich  elem enty 
w nadm iarze soli g lauberskiej, lub chlorku sodu 
w tem peraturze ciemnej czerwoności. Doświad
czenie to jednak, wykonane w w arunkach n iena
turalnych  (nadm iar topnika), nie czyniło zadość 
wFzystkim wymaganiom syntezy m ineralogicznej. 
W celu uniknięcia konieczności uciekan ia  się do 
nadm iaru  topnika (hajuin, m inerał sam przez się 
trudno  topliwy, tw orzy się jednak  w tem pera tu rze  
n ;skiej), w ybrał p. M. m ięszaninę łatwo topliw ą, 
złożoną z 2 cz. hajuinu i 1 cz. aug itu  bogatego 
w alkalija. Po kilku tygodniach ogrzew ania w cie
mnej czerwoności, m ieszanina stopiła się i zak ry - 
stalizowała w masę zupełnie jednorodną. M ik ro 
skop wykazał w niej obecność nader licznych 
kryształków augitu , a między n iem i liczniejszych

jeszcie hajuinów o barw ie niebieskiej, w posta
ciach: (110), (100), r ( l l l ) ,  lub ich kombinacyj. 
Między obu m inerałam i pozostały nadto resztki 
masy szklistej. Część stopu otrzym anego, ogrze
wana przez czas długi w tem peraturze wyższej, 
dała nader ciekawy rezultat, gdyż zam iast hajuinu 
skrystalizow ały się w niej anorty t i n( felin, które, 
jak  w ykazały poprzednie doświadczenia pana Mo- 
rozewicza, tw orzą się zamiast bajuinu w te m p e ra 
turze wyższej nad ciemną czerwoność. Z faktów 
powyższych p. M. wyprowadził wniosek, że hajuin 
oraz skała hajuinowa, to jes t kom binacyja jego 
z augitem  tw orzą się na drodze czysto ogniowej, 
lecz w tem peraturze stosunkowo niskiej.

Na tem  posiedzenie zostało ukończone.

T O W A R Z Y ST W O  

POPIERANIA PRZEMYSŁU I HANDLU.

Posiedzenie 11 Sekcyi chemicznej miało miejsce 
w dniu 26 L istopada r. b., w budynku Muzeum 
przem ysłu i rolnictw a.

1. Protokuł posiedzenia poprzedniego został od
czytany i przyjęty.

2. Dr Edm und N eugebauer wyłożył rzecz „O p la 
m ach, pow stających przy barw ieniu tkan in  weł
n ianych barw nikam i roślinnem i11. Mianowicie przy 
barw ieniu sukna szczególniej porą zimową powsta
ją  plam y, nazwane przez prelegienta plam am i wo- 
dnem i. Są to miejsca o zabarw ieniu nieco jaś- 
niejszem , a zatem miejsca, na  których osiadło n ie 
co m niej barw nika. Aby przekonać się, czy na 
w ytw orzenie tych plam  może wpływać woda, d r 
N eugebauer próbki jednego i tego samego sukna 
gotow ał jednę  w wodzie dystylowanej, drugą w wo
dzie w iślauej i barw ił te  próbki w sposób najści
ślej jednakow y. Otóż próbka gotowana w wodzie 
wiślanej bywała zawsze słabiej zabarwiona. To 
doświadczenie d r N eugebauer pokazał na posie
dzeniu. W oda więc może w płynąć na zabarw ie
nie, a objaśnia się wpływ ten  w sposób n a 
stępujący: na pow ierzchni sukna w niektórych 
w arunkach przez w yparow anie wody może osia
dać węglan wapnia. Otóż ten na suknie osa
dzony węglan w apnia przy zetknięciu z siarcza
nem gliuu, użytym jako zapraw a barw ierska, osa
dza na pow ierzchni sukna glinkę, glinka zaś 
w zetknięciu z odwarem drzew a kampeszowego 
w ytw arza lakę kampeszową, słabo tylko do po
w ierzchni sukna przyczepioną. Otóż laki te , po
wierzchownie na tkaninie, a nie w ewnętrz na 
w łóknach osadzone, łatwo przy wykończaniu od
czepiają się, zostawiając p o i  sobą powierzchnię 
słabiej zabarw ioną, do której osad węglanu, a na
stępnie glinki i  wytworzonej z niej laki u trudnił
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przenikanie rostw orów  barw iących. Nareszcie p la
mom tym , wywołanym i spowodowanym przez 
tw ardość wody, a zatem  s łim n ie  nazwanym pla
mami wodnem', sprzyja pora zimowa dlatego wła
śnie, że tw ardość wód rzecznych w zimie bywa 
większa, niż w lecie. Odpowiednio do tego stu- 
dyjum i wniosków d ra  N eugebauera, wprowadze
nie w barw ierniach zmiękczania wody usunęło 
plamy wodne.

3. P. Stanisław Natanson referował patent Mon- 
da, dający sposób zużytkowania chlorku magnezu, 
powstającego jako wytwór poboczny przy wyrobie 
sody Solyaya.

4. P. Bronisław Znatowicz, skutkiem życzenia 
nieobecnego na posiedzeniu p. Boguskiego, poka
zał am algam at glinu, przygotowany przez tego 
ostatniego. A m algam at ten  gwałtownie roskłada 
wodę i rospuszcza się w kwasie azotnym, czem 
różni się od glinu metalicznego. Następnie pan 
Znatowicz opisał budowę wagi gazowej pomysłu 
F ryderyka Luxa, pozwalającej na prędkie i do
kładne oznaczenie ciężaru właściwego gazów.

Na tem posiedzenie zostało ukończone.

K R Ó W K A  H A t J K O W A .

— sst. Nowy sposób izolowania przewodników. B ar
dzo pospolitą przyczyną pożarów spowodowanych 
przez elektryczność jes t łatw a zapalność powłoki 
obwijającej d ru ty , doprowadzające elektryczność 
do lam pek po domach. Pow łoka taka  wogóle winr 
na posiadać dwa przym ioty: nieprzenikliw ość dla 
wilgoci i niepalność. Pierwszą łatwo jest w p rak 
tyce osięgnąć, ale d ruga długi czas była celem 
próżnych zabiegów. Obecnie, jak  się dowiadujemy 
z „Industrie elec triąue”, Edison wpadł na myśl 
zastosowania nowego środka do zabespieczania po
wyższej powłoki. Bierze on węglowodory o zn a 
cznej ilości atomów węgla, naprzykład parafinę, 
w stan ie  stopionym  i przez działanie na nią s tru 
m ienia chloru dokonywa w niej podstawienia pew
nej liczby atomów chloru, zamiast, atomów wodo
ru . T ak otrzym ane ciało zewnętrznym wyglądem 
przypom ina parafinę — nie posiada barwy, zapa
chu i sm aku, niedostępne jest działaniu wody 
i kwasów, a  przy wysokiej tem peraturze zwęgla 
się bęz płom ienia. Po upływie czasu wskazanego 
przez praktykę przeryw ają dostęp chloru i ciało, 
będące jeszcze w stanie roatopienia, przem ywają 
wodą w rącą. Po oziębieniu wodę usuwają przez 
w ygniatanie, poczem produkt w ten  sposób otrzy- 
many nadaje si§ do zanurzania w nim  i nasycania 
powłoki, otaczającej d ru t przewodzący elek try
czność.

— sic. Bańki mydlane M. Izarn podaje przepis 
na przygotowanie substancyi do baniek m ydla
nych, które z różnych względów żywo bardzo zaj
mują obecnie fizyków. Proszkuje on 10 gramów 
czystej kalafonii z 10 gram am i węglanu potasu, 
dodaje 100 gramów wody i gotuje aż do zupełne
go rospuszczenia. Otrzym uje się w ten  sposób

j  rostwór gę*ty, który może być przechowywany, 
a przed użyciem roscieńcza się 4-o lub f> krotną 
objętością wody. Substancyja ta  posiada znaczną 
sprężystość, giętkość i opór, co dozwala dobrze 
uchwycić mechanizm tw orzenia się baniek, a nad
to ma się przeohowywaó lepiej, aniżeli zwykle 
używane ciecze glicerynowe. (Comptes rendus).

—  mfl. Niskie ciśnienia atmosfery w różnych kie
runkach w ywierają wpływ fizyjologiczny. F . Viault 
wykonał szereg doświadczeń na wysokich płasko- 
wzgórzach w Peru i Boliwii, starając się dostrzedz 
działanie niskiego ciśnienia na pojemność odde
chową krwi i na zawartość w niej hemogiobiny 
i ciałek czerwonych. Mieszkaniec płaszczyzn szyb
ko przeniesiony na wysokość jakich 4oOO m nad 
poziomem morza, potrzebuje pewnego czasu do 
zaaklimatyzowania się i pozbycia zakłóceń spowo
dowanych przez t. zw. chorobę górską. Najcha- 
rakterystyczniejszem  zjawiskiem tej aklinnatyzacyi 
jest powiększenie się liczby czerwonych ciałek 
krwi, k tóra wzrosnąć może od 5 do 8 milijonów 
i wyżej w 1 mm3. Jednocześnie objętość tych cia
łek zmniejsza się, a stąd zwiększa się pow ierzch
nia, przez którą tlen może być pochłaniany. Krew 
ssących zaaklimatyzowanych na wysokości 4000 m 
je s t również bogatą w tlen, jak  i krew osobników 
żyjących na płaszczyźnie. Zmniejszenie prężności 
tlenu, jakim  oddychamy na tych  wysokościach, 
kompensuje się przez powiększenie chłonącej po
wierzchni ciałek czerwonych. Absolutna ilość h e 
moglobiny isto tn ie słabe zaledwie wskazuje zwięk
szenie.

Miintz w zupełności potwierdził wyniki badań 
Viaulta.

P. R egnard sta ra ł się w sztuczny sposób wywo
łać w pracowni te  same zmiany fizyjologiczne, 
jak ie  zachodzą podczas przebyw ania na znacznych 
wysokościach. Świnkę m orską umieszczał pod dzwo
nem , w którym pr/.ez miesiąc utrzym yw ał ciśnie
nie dwa razy mniejsze, niż zwykłe atm osferyczne. 
Badanie krwi tej świnki okazało, że doznała ona 
Z niań  cŁarakteryzujących aklimatyzacyją w wy
sokich strefach: zmniejszyły się w objętości ciałka 
krw i, a powiększyły co do ilości i ogólnej po
wierzchni. (Rev. gen. d. sc. pur. e t app ).

— jn. Zachowywanie zwierząt beskrjgowych w sta 

nie wyciągniętym. Wiadomo, jak  trudno dają się 

zachować liczne zwierzęta, zwłaszcza niższe, w sta
nie wyciągniętym, nieskurczonym i niesfałdowa- 
nyra. W  „Berichte des Biolog. Verein3 zu Stock- 
holm“ za r. z. pan Tullberg podał nowy sposób 
konserwowania zw ierząt niższych, które dotych
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czas nadzwyczajną przedstaw iały trudność  w tym 
względzie. Autor zastosował głównie swój sposób 
do ukwiałów (A ctiniae); trudność zachow ywania 
tych zw ierząt w stanie niesknrczonym  polega na 
tem, że wciągają one natychm iast swe czułki, gdy 
tylko uczuwają w wodzie jak ą  obcą substancyją. 
Starano się więc dlatego naprzód zw ierzęta te 
ubezwładuić i następnie dopiero działać na  nie 
środkam i atrw alającem i. Ale i w tym  w ypadku 
następuje silny skurcz; na środki znieczulające (ni
kotynę, kokainę, wodan chloralu) zw ierzęta są rów 
nież bardzo wrażliwe i kurczą się silnie przy 
wprowadzeniu tych  substancyj do wody. T ullberg 
wyszedł z zasady, że substancyja, zaw arta już 
w wodzie m orskiej, powinna mniej drażniąco w pły
wać na  ustroje m orskie i użył przeto s;arczanu 
magnezu i chlorku magnezu. Je ś li n ieznaczrą 
ilość m ornego rostw oru tych soli wlać do naczynia 
w którem  znajduje się w yciągnięty ukw iał, ten  
ostatni jeszcze bardziej się wyciąga i staje się p ra 
wie niewrażliwym na wpływy zew nętrzne. Inne 
sole wody m orskiej, jak  chlorek  sodu, b rom ek so
du, jodek sodu, jakoteż siarczan sodu i azotan 
magnezu nie w ywierają, według autora, takiego 
wpływu na ukwiały.

Następujące postępow anie jest, zdaniem autora, 
najodpowiedniejsze. Gdy zwierzę, m ające być za
chowane, wyciągnęło się już należycie, zaczynamy 
wtedy dolewać ostrożnie zapomocą p ipetk i ros 
t»roru  chlorku magnezu. Ilość p łynu, k tó ry  ma 
być wprowadzony do wody, zostaje uprzednio 
oznaczona i tak  odm ierzona, aby po ukończeniu 
dolewania płyn, zaw ierający ukw iały, by ł jedno- 
procentowym rostw orem  chlorku magnezu. Dole
wanie odbywa się powoli, ale w ciągu pó ł godzi
ny zostaje ukończone. W pół godziny po dolaniu 
ostatniej porcyi zwierzę je s t już m artw e i w ycią
gnięte. W  celu ostatecznego u trw alen ia  ciała ukw ia
łów T ullberg  dodawał stopniowo kwasu ch rom o
wego, alkoholu i t. p. Przy użyciu np. kwasu 
chromowego dolewa się początkowo do wody m o r
skiej tylko słabego bardzo rostw oru (0,1% ), po 
kilku godzinach dodaje się mocniejszego (0,6%  
do 1,0%) i t. d. aż zwierzę znajdu je  się w 0,5%  
rostworze. Taż m etoda dała doskonałe rezu lta ty  
i ze względu na inne jam ochłonne, na  strzykw y, 
w irki, wstężniaki (N em ertina), p ierścien ice, różne 
kurczliw e bardzo m ięczaki m orskie i t. d. N ieje
dnem u z przyrodników  naszych, m ających spo- 
Bobność przebyw ania nad  morzem, przydać się 
może m etoda, tak  zachw alana przez T ullberga. 
(N aturw . R undschau, Nr 23, 1892).

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— wk. Pod redakcyją jednego z najznakom it
szych dzisiejszych meteorologów H. W ilda, d y rek 

to ra  głównego obserwatoryjum fizycznego, wycho
dzi w Petersburgu publikacyja, która rospocznie 
w krótce czw arty rok istnienia i k tóra powinna 
interesować w wysokim stopniu zajm ujących się 
meteorologija. Ponieważ wydawnictwo to  jest m a
ło znane u nas, przeto podajem y o niem następu
jące wiadomości:

W ychodzi ono codziennie pod tytułem  „Bule- 
tyn  meteorologiczny1* (Bulletin meteorologiąue) 
w dwu językach: rossyjskim i francuskim  i zawie
ra  dane meteorologiczne o stanie pogody o go
dzinie 7 zrana tego dnia, w którym  num er odpo
w iedni wychodzi i o godz. 1 w południe oraz 9 
w ieczorem dnia poprzedniego, otrzym ywane drogą 
telegraficzną z 83 stacyj rossyjskich i 53 stacyj 
zagranicznych. W  tymże buletynie są pomiesz
czone dwie mapy synoptyczne, odnoszące się do 
godziny 7-ej rano  i 9-ej w ieczorem , oparte na de
peszach meteorologicznych, otrzymywanych ze 165 
miejscowości, położonych w Rossyi i zagranicą 
a także i krótk i rys stanu pogody w E uropie 
środkowej i wschodniej o godzinie 7-ej zrana. Na- 
koniec codziennie, o ile to  jest możliwem, mieści 
się w buletynie przepow iednia pogody na  dzień 
następny i kopija ostrzeżeń burzowych, w ysyła
nych z obserwatoryjum  do portów morza B ałtyc
kiego, Czarnego i Azowskiego i jezior Ladoskiego 
i Oneskiego. Zimową porą dodają się nadto prze
pow iednie o silnych w iatrach, przesyłane do róż
nych stron  Cesarstwa i Królestwa i wiadomości 
o powłoce śnieżnej, pokryw ającej ziemię.

P renum erata tak  pożytecznego i ty le  w iadom o
ści zawierającego w ydawnictwa wynosi dla Pe
te rsbu rga  i całego Cesarstwa wraz z Królestwem 
rb . 12 rocznie; pragnący zaprenum erow ać je, w in
n i przesłać wymienioną sumę do Zarządu akade
m ii nauk w Petersburgu.

Obserw atoryjum  fizyczne wysyła także drogą te 
legraficzną przepowiednie pogody na dzień n as tę 
pny osobom pryw atnym , które tego żądać będą. 
W  tym  celu należy przesłać telegrafem  zapytanie 
do obserwatoryjum  ze wskazaniem adresu i z za
p łaconą odpowiedz:ą za 20 słów. Niemniej i oso
bom, pragnącym  stawiać prognozy o przyszłym 
stanie pogody, obserwatoryjum  przesyła wiado
mość o ogólnym stanie pogody telegrafem , je 
żeli tylko osoba żądająca tego opłaci odpowiedź 
za 30 słów.

N akoniec obserwatoryjum  fizyczne przesyła te 
legrafem przepowiednie o gwałtownych zmianach 
w stanie pogody osobom pryw atnym  i instytucy- 
jom  naw et bez uprzedniego z ich strony zapyta
nia. W  celu otrzym yw ania takich ostrzeżeń i p rze
pow iedni należy jednorazow o w nieść do Komitetu 
zarządu  akadem ii nauk pewną sumę (np. 30 do 
50 rb .) 4 conto wydatków n a  telegram y, zaw iera
jące  przepowiednie stanu pogody. Za każdy tak i 
te legram , oprócz zwykłej należności, pobieraną 
będzie jeszcze dopłata  50 kopiejek na korzyść 
skarbu.

Aby uniknąć wszelkich nieporozum ień obserw a
tory jum  w końcu rob i ostrzeżenie, że dzisiejszy
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stan nauki i te  środki, jakiem i rosporządza m eteo
ro log ia , nie przy każdym  stanie pogody pozwa
lają na postawienie prognozy o pogodzie doia n a 
stępnego z należytym  stopniem pewności. Dlatego 
też to w podobnych przypadkach wątpliwych, ob- 
serw atoryjum  woli otwarcie przyznać się do nie
możności postawienia pewnej przepowiedni, ani 
żeli podawać przepowiednie, które mogłyby tylko 
w publiczności podkopać zaufanie do wyników 
nauki.

— tr. Wyprawa podbiegunowa Nansena. Statek 
„F rain“ (co znaczy: naprzód), na którym  zamierza 
wkrótce wyprawić si§ do bieguna głośny podróż
nik po G renlandyi, d r  Nansen, został już spusz
czony na morze, w porcie Laurw ick, w pobliżu 
fiordu C hrystyjanii. Na podróż tę udzielił sejm 
norweski zapomogę w wysokości 200000 koron, do 
czego dołączyły się liczne zapisy pryw atne. Na n
sen zam ierza podążyć najpierw  aż do brzegów 
północnych Syberyi, następnie zaś, poczynając od 
wysp Nowej Syberyi, puścić się w kierunku p rą 
du, który ma go skierować ku biegunowi. Is tn ie 
nie tego p rądu  uważa za rzecz zupełnie pewną, 
a stąd dotarcie do bieguna jest, według niego, je 
dynie kwestyją czasu. Dlatego zaopatrzył się w za
pasy na lat pięć, jakkolw iek spodziewa się, że 
wróci wcześniej. Statek, zbudowany według pla
nu Nansena, przez konstruk tora  szkockiego, Ar- 
ehera, ma długości 39, szerokości 11, a głęboko
ści 5,25 m etrów . Zbudowany z drzewa dębowe
go, pokryty jes t pancerzem  grubości od 8 do 15 
centym etrów , o końcach jakby wyciągniętych 
w ostrza. S ter i śruby tak  są osadzone, że w ra 
zie pochwycenia okrętu przez lody, będą mogły 
być do jego w nętrza wsunięte. Dowódzcą statku 
je s t kapitan Suerdrup, towarzysz N ansena z wy
prawy grenlandzkiej; załoga składa się z dw una
stu osób, a sta tek  oświetlony jest elektrycznością. 
Dr Nansen zam ierza rospocząć swą podróż w p ie r
wszych dniach wiosny, aby w ciągu lata dostać się 
prądu, k tóry  ma go do bieguna doprowadzić. (La 
N aturę).

— jsz. W ostatnich kilku m iesiącach nadeszły 
do m uzeum  hr. Branickich w W arszawie dwie bar

dzo cenne kolekcyje ptaków, nadesłane przez stałych 
kore«pondentów muzeum, p. Jan a  Kalinowskiego 
(z Peru) i p. Tomasza Bareja (z Fergany). Pierw 
szy z n ich  przez ciąg roku 1891 badał pod wzglę
dem ornitologicznym wschodni skłon Kordylijerów 
środkowego Peru , urządzając sobie kilkomiesięczne 
stacyje na różnych wysokościach, poczynając od 
gorącej doliny Chanchamayo wzniesionej ledwie 
na 2600', a kcńcząc na wyżynach M araynioc (oko
ło 12500' nad poz. m.). Rezultatem  poszukiwań 
p. Kalinowskiego, była cała party ja  ssących i pta
ków, nadesłana w m iesiącu W rześniu do W arsza
wy. Ssące w liczbie 22 skór na’eżą do gatunków 
dawno znanych, jak  puma (Felis concolor), pecari 
(Dicotyles torquatus), m ałpy kordylijerskie (Lago- 
th r is  Huraboldtii), sarna (Cervus nem om agus) i t. p.

Zato między ptakam i 600 skór, (reprezentujących 
253 gat.) znajduje się mnóstwo wielkich rzadkości, 
a liczbę gatunków nieznanych jeszcze w nauce na 
6 — 8 w przybliżeniu oznaczyć można. Pomiędzy 
rzadkościam i wyliczymy kuropatwę kordylijerską 
(Nothoprocta Taczanowskii), opisaną przez angli
ków Sclatera i Salyina z jednego egzem plarza na
desłanego z Peru  p. Jelskiego w 1873 r. (unikat t, n 
znajduje się w zbiorach uniw ersytetu warszaw skie
go, gdy obecnie nadesłany ptak  stanowić będzie 
ozdobę muzeum hr. Branickich); dalej ciekawy 
bardzo okaz strzyżyka (Odontorhynchus Branickii, 
Tacz. et Bert.), znany z trzech egzemplarzy; Xe- 
nodacnis parina, nowy rodzaj cukrzyków, opisany 
przez Cabanisa z okazów p. Jelskiego; Iridornis 
Jelskii, Cab., Carenochrous Taczanowskii, Careno- 
chrous trięolor, Chloropipo unicolor (znany jeden 
egzempl.); prześliczny kolibr, L am praster Branic
kii (znanych dwa egzemplarze) i mnóstwo innych 
rzadkich gatunków.

Skromniej daleko przedstawia się pod względem 
bogactwa gatunków i rzadkości posyłka p. Bareja, 
baczyć jednak nale;y ,  że ten ostatni prowadzi swe 
poszukiwania w k ra ju  oddawna badanym  przez 
ornitologów rossyjskicb, gdy jegnocześnie sąsiednie 
i pokrew ne pod względem f i uny wyżyny Afgani
stanu i Yarkandu, w ielokrotnie zwiedzane były 
przez badaczów angielskich i niemieckich. Nie
mniej jednak i w zbiorach p. B areja znajdziemy 
mnóstwo rzeczy rzadkich, ja k  np. z kilku zaledwie 
okazów znany gatunek białorzytki (Saxicola yitta- 
ta), p iękna sikora m odra (Parus flayipectus), nie
znany dotychczas z obszaru Cesarstwa rossyjskiego 
grubodziób (Coccothraustes Ilum ii), ciekawe wróble 
pustyniowe: Rhodopechys sanguinea i Bucanetes 
mongolicus, rzadkie: srokosz (Lanius Romanovi) 
i słowik (Luscinia Golzi), osobliwy i rzadki ga tu 
nek ptaka brodzącego (Ibidorhyncha Struthersi) 
i wiele innych.

Oprócz tych dwu posyłek i praw ie w tymże cza
sie otrzymało muzeum we F raskati dwie party je  
ptaków, jednę nadesłaną z muzeum Ja rd in  des 
Plantes w Paryżu, a d rugą od hr. Berlepscha z Miin- 
den w Hanowerskiem, w zamian za otrzym ane 
z Warszawy dublety  ptaków peruwijańskich i za- 
kaspijskich.

831  ^

R O Z M A I T O Ś C I .

— tr. Zegar papierowy wystawił pewien zegar
m istrz w M cnachijum. Podstawa, wahadło, m e
chanizm cały — wszystko to  jes t z masy papiero
wej. Cały ten osobliwy zegar waży niespełna 200 
gramów. „La N atu rę1*, skąd wiadomość tę  czer
piem y, dodaje, że zegar ten  chodzi już od lat 
dziesięciu, a składowe jego części zużycia dotąd 
nie uległy.



W SZECHŚW IAT. N r  52.832

— tr. Mięso zamorskie. Ilość mięsa sprowadza
nego z krajów zamorskich na  okrętach oziębio
nych w ostatnich czasach znacznie wzrosła. A fry
ka dostarcza do Londynu w ybornie przechow ane 
mięso antylop, a świeżo A ustralija  zaczęła n ad sy 
łać na targ i angielskie całe zbiory zoologiczne, 
zamrożone i gotowe do bespośredniego użytku 
w kuchniach. S% tam  kaczki, cyranki, indyki, ła 
będzie czarne, gołębie, kangury, zające. Ł upy  te 
myśliwców australijsk ich  przybyw ają doskonale 
zachowane w izbach oziębionych na okrętach spe 
cyjalnie do celu tego zbudowanych.

H©krologi]a.

W  ostatnich czasach zmarli:
D r Ł .  Ł o e w e n l i e r z ,  dyrektor oddziału te ch 

nicznego w państwowym niem ieckim instytucie fizy
ko technicznym  w Szarlotenburgu, w wieku la t 45.

Znany etnolog F r j  d e r y k  H e l l w a l d ,  w Tolz, 
w wieku lat 80.

Dnia 2 Listopada: prof. astronomii w Glasgowie, 
d r G r a n t ,  w wieku lat 78.

W Grudniu: znakom ity elektro technik , W e r 
n e r  S i e m e n s ,  w wieku la t 76

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

za tydzień od 14 do 20 Grudnia 1892 r.

Cze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przem ysłu i Rolnictwa w W arszawie).

’5

B arom etr 
700 mm -f- T em peratura w st. C.

1 C
-Ś K ierunek w iatru

Suma
opadu

U w a g i .
a 7 r. 1 1 P- 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. N ajw .|Najn.F

14 Ś. 48,5 50,3 52,5 0,8 1,0 - 0 , 4 1,2 —2,5 (96 W»,W«,W* 1,8 Rano, popoł. i w n. śnieg

15 C. 46,2 43,1 43,9 - 1 ,2 1,0 1,4 1,4 —3,8 93
.

S’,W«,W« 3,8 Rano, popoł. i w n. śnieg 
i deszcz

16 P. 42,9 44,6 51,3 0,8 1.4 1,0 1,6 - 1 ,2 95 WS,W«,W« 3,7 Przez cały dzień deszcz 
i śnieg z przerw.

17 S. 07,0 57,7 54,4 1,8 1.8 2,0 2,0 —0,6 92 W3,SW2,SW« 2,1 Przez cały dzień deszcz 
z przerw.

18 N. 53,0 52,7 48,5 2,8 3,8 3,1 4,1 0,2 95 W»,W«,8W« 0,4 Popoł. d r deszcz, w n- 
deszcz, wich.

19 P. 44,3 42,6 38,0 4,3 5,4 6,2 6,2 0,9 81 W n ,W 9,W10 0,4 Pop. i w n. d., w icher

20 W.
1

43,0 41,4 47,5
J

0,6 1,2 - 0 ,8 6,2 —0,8 88 W 11, W 3, W2 — Rano wich., znikła powł. 
śn. z powierzchni ziemi

Średnia 45,0 0,1 88 12,2

UWAGI. K ierunek w iatru  dany je s t dla trzech  godzin obserwacyj: 7-ej rano, 1-ej po południu i &-e) 

wieczorem. Szybkość w iatru  w m etrach  na sekundę, b. znaczy burza. d .—deszcz.

T R E Ś Ć .  Obserwacyje m eteorologiczne w górnych w arstw ach  atm osfery, przez T. R  Kszyk (Galii- 
nago scolopacina), napisał J a n  Sztolcm an. — D ysocyjacyja elektrolityczna. (Stw ierdzenie doświadczalne 
teory i rostw orów ), przez d ra  M archlewskiego.—R ośliny ananasow ate w hodowli pokojowej, przez J . S.— 
Towarzystwo ogrodnicze. — Towarzystw o pop ieran ia  przem ysłu i handlu. — Kronika naukowa. — W ia

domości bieżące. — Rozm aitości. — N ekrologija. — Buletyn meteorologiczny.

W ydaw ca A. Ślósarski. R edaktor Br. Znatowicz.

3,03R0JieH0 Ii,eH3ypoio. BapniaBa 11 /^eKafipa 1892 r. W arszawa. D ruk E m ila  Skiwskiego.




