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O METODACH

OZNACZANIA T E M P E R A T U R Y
i wilgotności powietrza.

Psychrometr aspiracyjny prof. Assmanna ').

Znajomość temperatury i wilgotności po
wietrza konieczną jest do zrozumienia wielu 
objawów fizycznych, zachodzących w naszej 
atmosferze. Zadanie to jednak, jakkolwiek 
nader ważne nietylko dla meteorologii, lecz 
i dla astronomii i geodezyi, nie jest jeszcze 
rozwiązane należycie, szczególniej odnośnie 
do wyższych warstw atmosfery. Wprawdzie 
stacye meteorologiczne, dość gęsto rozsiane po 
całej kuli ziemskiej, codziennie zapisują spo
strzeżenia nad temperaturą i wilgotnością po-

‘) Das Aspirations-Psychrometer. Von R. Ass- 
mann. Berlin 1892, str. 156 in IY-o. Opis przy
rządu i sposobu jego użycia można również zna
leźć w „Zeitschrift fur Instrumentenkunde” 1892. 
zeszyt 1.

1 wietrzą, rezultaty jednak tych badań posia
dają w wielu xazach wartość wątpliwą, gdyż 
właściwie niema dotychczas metody, któraby 
dawała w każdym przypadku wyniki dokła
dne, odznaczając się jednocześnie prostotą 
i łatwością w użyciu. Powszechnie używanym 
do celów meteorologicznych rodzajem termo
metru jest termometr rtęciowy. Aby termo
metr wskazywać mógł należytą temperaturę 

| powietrza, należy go uchronić od wpływu cie
pła promienistego i od zetknięcia z dobremi 
przewodnikami cieplejszemi lub zimniejszemi, 
aniżeli powietrze otaczające. Prócz tego do 
kulki termometru powinno dochodzić powie
trze tylko takie, które rzeczywiście posiada 

I temperaturę powietrza w badanej przestrzeni. 
Należy przeto umieszczać termometr tak, by 
pozostawał zupełnie w cieniu i aby powietrze 
miało zewsząd dostęp swobodny. W  tym 
celu zwykle umieszczają termometr w budce 
metalowej z naturalną lub też sztuczną wen- 
tylacyą. Budka taka chroniłaby rzeczywi
ście termometr od ogrzewania przez promie
niowanie słońca, gdyby posiadała zawsze tem
peraturę otaczającego powietrza. Lecz roz
ważmy działanie zasłony adiatermicznej, usta
wionej pomiędzy źródłem promieniowania 
i termometrem. Jeżeli zasłona ta, jak  to by
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wa przy użyciu budek, posiada większą zdol- 1 
ność pochłaniania promieni ciemnych, niż po
wietrze, w takim razie ogrzewa się bardziej 
i sama przez się staje się źródłem, wysyłają- 
cem promienie ciemne; część ich pada na ter
mometr i może wywołać dość znaczne ogrze
wanie, jakkolwiek szkło, z którego jest wyro
biona kulka termometru, jest diatermiczne | 
tylko częściowo. Prócz tego prądy powietrza 
ogrzanego przez przewodnictwo i promienio
wanie od ścian budki, również dostarczają mu 
ciepła. W edług badań Aitkena, temperatu
ra ciała ogrzewanego przez promienie ciemne i 

jest tem wyższa, im większa jest jego masa ; 
i powierzchnia. Aby naczynie termometru
0 każdej porze dnia było zasłonięte od pro
mieni słonecznych, zasłona musi posiadać po
wierzchnię większą niż to naczynie, przeto 
zawsze wywiera takie niekorzystne działanie. 
Można wprawdzie je zmniejszyć, lub nawet 
usunąć zupełnie przez urządzenie zasłony 
podwójnej; w tym razie jednak nastręcza pe
wne trudności zaprowadzenie dokoła naczynia 
termometru dobrej wentylacyi powietrza, ko
niecznej do uniknięcia ogrzewania termome
tru  przez prądy cieplejszego powietrza, wy
stępujące pomiędzy zasłoną i termometrem. 
W skutek tego budki termometryczne niezu
pełnie odpowiadają swemu zadaniu. Prof. 
Assmann przekonał się, że termometr w bud
ce ustawionej w miejscu bezpośrednio przez 
słońce oświetlanem wskazuje temperaturę 
czasem aż o 1° wyższą, niż należy.

Nader ważnem jest szybkie i zupełne odna
wianie powietrza, otaczającego kulkę termo- i 
metru. Im więcej powietrza, którego tempe
raturę chcemy oznaczyć, wprowadzimy w zet
knięcie z naczyniem termometru i im mniej
sze jest to naczynie, tem szybciej i dokładniej 
termometr przybiera należytą temperaturę. 
Wybitne również znaczenie ma w tym wzglę
dzie zdolność kulki termometru pochłaniania
1 wysyłania ciemnych promieni. Kulka po
winna odbijać, o ile można, najwięcej promieni. 
Zwierciadlana powierzchnia rtęci w kulce po
siada w wysokim stopniu zdolność odbijania 
promieni; lecz warstwa szkła pokrywająca ją  
posiada pewną zdolność pochłaniania. Z ba
dań Aitkena wynika, źe pochłanianie ciem
nych promieni zachodzi nietylko na powierz
chni, lecz wzdłuż całej grubości szkła, właśnie 
dlatego, że szkło jest częściowo diatermiczne.

Lecz odwrotnie, utrata ciepła przez promie
niowanie występuje tylko na powierzchni; cie
pło zaś dostarczone warstwom wewnętrznym 
musi przedtem przez przewodnictwo dostać 
się do powierzchni. Wskutek tego wewnątrz 
szkła pozostaje pewna ilość ciepła, które wy
wiera wpływ na wskazania termometru. Aby 
tego uniknąć, pokrywa się często kulkę ter
mometru cieniutką, doskonale wygładzoną 
warstwą metalu. Można zresztą obejść się 
bez tego, lecz w każdym razie szklana powło
ka kulki nie powinna być zbyt grubą, a po
wierzchnia jej winna być suchą i czystą.

Wszystkie środki ostrożności, które służą 
do uchronienia termometru od ciepła promie
nistego, gdy temperatura powietrza wzrasta, 
ułatwiają jednocześnie należyte promieniowa
nie samego termometru przy jej obniżaniu. 
Wogóle zatem termometr powinien być oto
czony ciałami, których temperatura nie różni 
się od temperatury powietrza. W  tym razie 
i powietrze do niego dochodzące posiada tem
peraturę właściwą, t. j. odpowiadającą bada
nej przestrzeni. Lecz z tego, co się powiedziało 
wyżej, wynika, źe dotychczasowe sposoby 
chronienia termometru od wpływu ciepła 
promienistego czynią to nader trudnem, lub 
wręcz niemożliwem.

Obok temperatury powietrza nasuwa się 
kwestya jego wilgotności. Tu również nie po
siadamy dokładnej i zarazem praktycznej me
tody jej oznaczania. Przy obserwacyach me
teorologicznych stosuje się powszechnie psy
chrometr. Przyrząd ten jednak, przynajmniej 
w dotychczasowej swej postaci, prowadzi czę
sto do rezultatów błędnych. Pochodzi to 
stąd, źe wskazania jego są w wysokim stopniu 
zależne od szybkości ruchów powietrza dokoła 
kulki termometru wilgotnego. Według naj
nowszych badań (Sworykina), dla termome
tru z kulką o średnicy 10 milimetrów różnice 
wartości stałej A we wzorze psychrometrycz- 
nym, od jej wartości odpowiadającej nieskoń
czenie wielkiej szybkości wiatru, wynoszą jak 
następuje:

Szybkość wiatru 
w metrach na sekundę Różnice w °/0

0 71,7
0,85 24,9
1 22,4
2 13,3
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Szybkość wiatru 
w metrach na sekundę

3
4
5
6 

10

Różnice w °/0

9,4
7,3
6,0
5.0
3.1 
0

Liczby powyższe uczą nas, źe wpływ nie
wielkich szybkości jest daleko znaczniejszy, 
niż szybkości dużych. Lecz w budce, w któ
rej zwykle mieści się psychrometr, szybkość 
ruchów powietx-za jest dość mała i podlega 
znacznym stosunkowo zmianom, w zależności 
od zmian prędkości wiatru nazewnątrz budki. 
To właśnie jest przyczyną często nader po
ważnych błędów, jakie zawierają wartości 
wilgotności, oznaczone za pomocą psychrome
tru. Pierwsze przeto zadanie przy ulepszeniu 
psychrometru polega na wprowadzeniu takie
go urządzenia, pod którego wpływem szyb
kość prądów powietrza dokoła kulek termo
metrów byłaby zawsze jednakowa, lub też 
wahała się tylko w bardzo małych granicach.

Przed kilku laty prof. Assmann w Berlinie 
zbudował przyrząd, tak zwany psychrometr 
aspiracyjny, który bez żadnych budek i urzą
dzeń dodatkowych nadaje się do mierzenia 
temperatury i wilgotności powietrza. W  uży
ciu okazał się tak dogodnym i dokładnym, że 
obecnie zastępuje powoli wszystkie inne przy
rządy tego rodzaju, a niewielka stosunkowo 
cena przyczynia się skutecznie do jego roz
powszechnienia. Metoda aspiracyjna, która 
polega na przeprowadzaniu przez przyrząd 
mniej lub więcej silnego prądu powietrza, nie 
jest nową. Jeszcze w roku 1853 Welsh za
stosował ją  do psychrometru; nieco później 
podobne urządzenie obmyślił E. Mills. Przy
rządy ich jednak nie odpowiadały innym wa
runkom wymaganym od przyrządów tego ro
dzaju i zostały zupełnie zapomniane.

Przyrząd prof. Assmanna składa się, jak 
zwykle, z dwu dokładnych i zupełnie jednako
wych termometrów — suchego i wilgotnego. 
Kulka każdego termometru jest zawarta 
w dwu jednoośnych mosiężnych rurkach, po- 
niklowanych i doskonale wygładzonych, aby 
dobrze odbijały promienie. Rurki te są mo
żliwie niewielkie i odosobnione jedna od dru
giej za pomocą kawałków kości słoniowej.

Na rycinie naszej jedna podwójna rurka

jest przedstawiona w przecięciu, tak że można 
widzieć wewnętrzne jej urządzenie. Rurki 
zewnętrzne, otaczające kulki termometrów, 
łączą się z jedną środkową g, która prowadzi 
do górnej części przyrządu t, zawierającej 
mechanizm zegarowy. Mechanizm ten służy 
do wprawiania w obrót krążków aspiratora. 
Jest to tak zwany aspirator centryfugalny 
czyli exhaustor; powietrze przez szybki obrót 
w przeciwne strony dwu wygiętych krążków 
zostaje z pomiędzy nieb wypędzone ku brze
gom i tam wychodzi na zewnątrz. W taki 
sposób powietrze około osi zostaje rozrzedzo
ne i powstaje prąd powietrza, przechodzący 
z dołu przez cały przyrząd. Na rysunku wi
dzimy w przecięciu dwa zakrzywione krążki 
aspiratora r i ?•'. Krążki wykonywają około 
20 obrotów na sekundę; wystarcza to do wy
tworzenia prądu powietrza dość szybkiego. 
Prąd ten działa w sposób następujący. Prze- 
dewszystkiem zapobiega zbytniemu ogrzewa
niu rurki zewnętrznej, otaczającej naczynie 
termometru, przez ciepło promieniste, gdyż 
szybko przesuwające się cząsteczki powietrza 
odbierają od niej nadmiar ciepła. Przez to 
samo zmniejsza się promieniowanie z we
wnętrznej powierzchni rurki zewnętrznej na 
rurkę wewnętrzną. Takie samo działanie 
wywiera ów prąd powietrza na rurkę we
wnętrzną i na samo naczynie termometru. 
W  taki sposób wpływ ciepła promienistego na 
termometr jest usunięty prawie zupełnie. 
Zdawałoby się, że cząsteczki powietrza, nim 
dojdą do kulki termometru, ogrzewają się od 
wewnętrznej ścianki rurki i źe przez to po
wietrze, jakie dochodzi do kulki, posiada tem
peraturę wyższą, niż powietrze otaczające. 
Liczne badania jednak wykazały, że dopiero, 
gdy temperatura rurki zewnętrznej przenosi 
o 35° temperaturę powietrza otaczającego, 
termometr wskazuje o 0,1° wyżej, niż należy. 
Ponieważ zaś zwykle na słońcu temperatura 
rurki zewnętrznej przenosi temperaturę ota
czającego powietrza nie więcej, niż o 3°, prze
to można przyjąć, źe wskazania termometru 
w psychrometrze tym nie zależą zupełnie od 
ciepła promienistego. Dwa takie przyrządy, 
jeden wystawiony na promienie słoneczne, 
drugi zaś ukryty w cieniu dają wskazania 
zupełnie jednakowe. Należy jedynie wystrze
gać się, by poniżej przyrządu, skąd dochodzi 
powietrze do termometrów, nie znajdowało
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się żadne źródło ciepła; przeciwko zaś wpły
wowi ciepła z boku, termometr przyrządu jest 
doskonale zabezpieczony. Naturalnie, ko
nieczną jest dostateczna szybkość prądu po
wietrza, przechodzącego przez przyrząd. Gdy 
szybkość zmniejszy się do 1,6 metra na se
kundę, wówczas promieniowanie słońca wy
wołuje podwyższenie wskazań termometru
0 0,05°; szybkość większa nad 5 metrów na 
sekundę jest zbyteczna. Wystarcza w zupeł
ności szybkość 2 metrów na sekundę: przy ta 
kiej szybkości przyrząd wysyła napowrót do
kładnie całą ilość ciepła, jakie otrzymuje 
w postaci promieni ciemnych. Przy silnym 
wietrze szybkość tego prądu może stać się 
mniejszą, niż 1,7 metra na sekundę. W  tym 
razie należy zasłonić otwory u, znajdujące się 
u dołu aspiratora po tej stronie, skąd wieje 
wiatr, za pomocą osobnej blaszki ze sprężyn
ką k, zgiętej w półkole.

Promieniowanie słońca działa bezpośrednio 
na słupek rtęci, wystający ponad rurką chro
niącą naczynie termometru. Przy tempera
turach niższych od 25° błąd, jaki powstaje 
skutkiem tego, jest bardzo mały, przy wyż
szych zaś należy odpowiednio poprawiać wska
zania termometru. Wreszcie nieznaczne za
nieczyszczenie kulki termometru nie zmienia 
wcale jego wskazań.

Do zwilżania termometru „wilgotnego” 
służy piłka kauczukowa i  ze szklaną rurką
1 ściskaczem sprężyuowym. Piłkę napełnia 
się czystą wodą deszczową lub, jeszcze lepiej, 
dystylowaną, otwiera się ściskacz prawą ręką, 
a za pomocą lewej ugniata się piłkę, aż woda 
w rurce szklanej dojdzie do kreski, znajdują
cej się na niej; następnie wprowadza się przy - 
rządzik z dołu w rurkę zawierającą kulkę ter
mometru „wilgotnego” owiniętą muślinem 
tak, by cała kulka została zanurzoną w wo
dzie i otwiera się ściskacz, by zbyteczna resz
ta wody ściekła napowrót, poczem usuwa się 
piłkę. Puszcza się w ruch mechanizm zega
rowy, poprzednio nakręcony i po 2—5 minu
tach notuje się wskazania termometrów. J e 
żeli prędkość wiatru przechodzi pewną ozna
czoną granicę, należy posługiwać się opisa- 
nem wyżej urządzeniem, zasłaniaj ącem otwo
ry w pokrywie aspiratora.

Jeżeli temperatura powietrza jest niższą 
od 0°, zdarza się, jak to bywa wogóle z każ
dym psychrometrem, źe woda w muślinie na

kulce termometru wilgotnego ulega przechło- 
dzeniu. Łatwo to poznać, gdyż słupek rtęci 
nie zatrzymuje się na punkcie 0°, lecz szybko 
opada jeszcze niżej. Po pewnym jednak cza
sie woda raptownie zamarza i słupek powra
ca do 0°, poczem następne opadanie termome
tru wskutek ulatniania się lodu występuje już 
dość powolnie. Dopiero, gdy termometr 
istotnie zatrzyma się w statecznej wysokości,

Fig. 1.

przystąpić można do odczytania. Dobrze 
jest wykonać w tym celu jedno doświadczenie 
próbne.

Z  dużego szeregu doświadczeń dr Sprung 
wyprowadził wzór, według którego określa się 
za pomocą tego przyrządu ciśnienie pary wo
dnej zawartej w powietrzu. Jeżeli mianowi
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cie oznaczymy: przez f—niewiadome ciśnienie [ 
pary wodnej w powietrzu, f'—ciśnienie pary 
nasyconej przy temperaturze t', którą wska- j 
żuje termometr wilgotny, t—temperaturę, od- j 

czytaną na termometrze suchym i przez b— 
ciśnienie barometryczne w milimetrach, w ta
kim razie:

W zór ten odnosi się do tego przypadku, kiedy 
szybkość prądu powietrza w rurkach przyrzą
du wynosi około 2 metrów na sekundę.

Celem ocenienia stopnia dokładności psychro
metru prof. Assmanna prowadzone były liczne 
obserwacye w różnych miejscach; wykazały 
one bezwarunkową wyższość tego przyrządu 
nad innemi tego rodzaju. Można przeto po
sługiwać się nim, jako przyrządem normal
nym do oznaczania temperatury i wilgotności 
powietrza. Osobliwie nadaje się do obserwa
cyi w okolicach podzwrotnikowych i przy eks- 
kursyach balonowych, gdzie trudno zastąpić 
go jakimkolwiek innym przyrządem. Należy ! 
oczekiwać, że podróże balonowe, jakie odby
wa obecnie prof. Assmann ze swym asysten
tem d-rem Bersonem, warszawianinem, w celu 
badania temperatury i wilgotności górnych 
warstw atmosfery właśnie za pomocą opisane
go przez nas psychrometru, wydadzą rezulta
ty daleko pewniejsze, niż te, które posiadamy 
dotychczas w tym przedmiocie.

Prof. Assmann zastosował metodę aspira- j 

cyjną również i do przyrządów samozapisują- 
cych (termograf, barograf, hygrograf), mia
nowicie w nowozbudowanym przez siebie 
„meteorografie,” z którym odbywają się obec
nie próby w kioskach ulicznych stowarzysze
nia „Urania” w Berlinie. Dotychczas próby 
te wypadają nader pomyślnie.

Z powyższego opisu przyrządu wynika, że 
prawidłowe działanie jego zależy od zachowa
nia pewnych warunków przy jego urządzeniu. 
Wskutek tego prof. Assmann poddaje do
kładnej próbie każdy egzemplarz przed wy
puszczeniem go z fabryki ') i wydaje o nim 
oddzielne świadectwo. Obadwa termometry

') Psychrometry te wyrabia znana fabryka R. 
Fuessa w Steglitz pod Berlinem. Cena przyrzą
du wynosi około 150 marek.

sprawdzają się w Zakładzie Fizycznym Pań
stwowym w Berlinie.

Należy jeszcze dodać, że przyrząd ten nie 
nadaje się do ciągłego pozostawania na otwar
łem powietrzu, osady atmosferyczne bowiem 
mogą szybko zniszczyć zwierciadlane po
wierzchnie rurek. Podczas zimy lepiej nawet 
przechowywać go w pokoju nieopalanym, by 
uniknąć tworzenia się na nim rosy przy wno
szeniu z zimnego powietrza do ciepłego po
koju.

Wiktor Biernacki.

JB A . U  A  IN I A

nad r o z m n a ż a n i e m  s i e  os.o

W  Comptes Bendus (Nr 18 I I  Sem. 1893 
r.) pan Paweł Marchal podaje swoje obser
wacye nad sposobem rozmnażania się os. Ba
dania swoje pan Marchal prowadził nad osą 
pospolitą (Yespa germanica seuY. vulgaris), 
budującą gniazda pod ziemią, której nadzwy
czajna płodność była w roku bieżącym praw
dziwą plagą dla rolników.

Pytanie, jakie sobie zadał pan Marchal do 
rozwiązania, było następujące: czy w licznej 
kolonii zamieszkującej gniazdo os, są jeszcze 
inne osobniki znoszące jajka, oprócz matki 
królowej uważanej zwykle za rodzicielkę całe
go pokolenia? Inaczej mówiąc, czy są po
między osami znanemi pod nazwą robotnic 
lub nijakich, osobniki zdolne do wydawania 
potomstwa. Jeśli istnieją robotnice płodne, 
czy są one w możności rozmnażać się bez 
udziału samców, to jest drogą dzieworództwa? 
Nakoniec przypuściwszy tę możliwość, jaką 
będzie płeć osobników na tej drodze powsta
jących?

N a osie pospolitej (Yespa germanica) pro
wadził autor doświadczenia, mające rzucić 
światło na te przeróżne kwestye, które jak 
wiadomo są dotychczas spornemi pomimo peł
nych wartości ale nierozstrzygających spra
wy ostatecznie obserwacyj Leuckarta i pięk-
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nycli prac Siebolda nad klecanką (Polistes 
gallica). Pomiędzy doświadczeniami autora 
do najważniejszych należy następujące: dnia 
15 lipca, to jest na miesiąc prawie przed 
ukazaniem się samców osy pospolitej, któ
re wykluwają się dopiero około połowy 
sierpnia, zabrał całe gniazdo Yespa ger- 
manica, zamieszkane przez matkę królową 
i liczną kolonią robotnic. Dnia 21 lipca od
dzielił królową, następnie w pudełku, którego 
urządzenia bliżej nie opisuje, umieścił część 
gniazda, lecz zniszczył wpierw bardzo staran
nie w jego „ komórkach wszystkie jajka 
i wszystkie młode gąsienice, tak że zostawił 
tylko starsze gąsienice gotowe do przemiany 
i do tego pudełka wprowadził ze sto os z ko
lonii. W  krótkim czasie wytworzyły one pa
pierową obsłonę dokoła tej części gniazda, 
a 13 sierpnia, to jest we 23 dni po zaczęciu 
doświadczenia, śledząc z dokładnością otrzy
mane rezultaty, znalazł w komórkach 37 ja 
jek. 35 młodych gąsienic i 50 gąsienic doro
słych lub średnio rozwiniętych. Najstarszych 
27 gąsienic zbadał autor starannie, wszystkie 
one na grzbiecie miały plamę parzystą szara
wą, odpowiadającą, jak  się o tem mógł prze
konać, jądrom, które przebijały przez prze
zroczyste ścianki ciała, zatem były to samce. 
Inne gąsienice zostawił na swojem miejscu 
nieporuszone i kawałek gniazda oddał robo
tnicom.

29 sierpnia, czyli w 39 dni po zaczęciu do
świadczenia, Marchal przystąpił znowu do 
badania; tym razem zauważył, że osy znisz
czyły znaczną liczbę gąsienic, pozostało ich 
wszakże dość jeszcze, aby potwierdzić po
przednie spostrzeżenia. W  komórkach 13 zna
lazł gąsienice po większej części dość wyro
śnięte, wszystkie należące do płci męskiej, 
prócz tych były jeszcze cztery komórki zakry
te pokrywką od 13 sierpnia i które zawierały 
w sobie trzy poczwarki samcze i jednę samczą 
także, ale gotową już do przemiany; nareszcie 
pewna liczba komórek zawierała jajka lub 
bardzo młode gąsienice, które tylko co opu
ściły jajka. Badanie przeto okazało, że 
na 44 osobniki wytworzone drogą dziewo
rództwa przez robotnice, wszystkie były płci 
męskiej. Ponieważ doświadczenie było doko
nywane w zamknięciu i na miesiąc przed uka
zaniem się samców dojrzałych, pomyłki prze
to żadnej tutaj być nie mogło i autor stwier

dził w sposób niedopuszczający najmniejszej 
wątpliwości: 1) istnienie dzieworództwa u ro
botnic, 2) zdolność, jaką posiadają ich jajka, 
że mogą się zupełnie rozwijać, niebędąc po
przednio zapłodnionemi przez samca, 3) że 
w ten sposób wyklute osobniki są zawsze 
samcami.

Te rezultaty są zupełnie zgodne z otrzyma- 
nemi przez Siebolda przy badaniach nad Po
listes gallica. W  ciągu sierpnia Marchal 
otrzymał tak obfity lęg os, że ponieważ nie 
wystarczył im już ten kawałek gniazda, jaki 
posiadały, odstąpiły od swoich nawyknień 
i składały po 3—4 jajek w jednej komórce.

Zbiornik nasienny robotnic, które autor ba
dał, był zawsze jasny i wolny od ciałek na
siennych, gdy zbiornik nasienny królowej ma
tki zawierał liczne ciałka nasienne aż do koń
ca pory lęgowej. Składanie jaj drogą dzie
worództwa przez robotnice, które zaczyna się 
zapewne w lipcu, dochodzi do maximum 
w sierpniu; w tym czasie skoro tylko w pudeł
ku zostaną umieszczone, natychmiast zaczy
nają znosić jajka. Następnie ta  czynność się 
zmniejsza, a w drugiej połowie września na 
80 robotnic, które były badane przez autora, 
schwytane bądź to w locie, bądź na gnieździe, 
ani jedna nie okazała się płodną.

Zatrzymawszy w niewoli dla innych znowu 
celów robotnice wzięte z gniazda 17 września, 
przy sekcyi uczynionej 18 października, na 30 
osobników żyjących znalazł autor 3 płodne 
robotnice; znosiły one jajka bardzo obficie; 
wreszcie badanie jajników 60 robotnic tego 
samego gniazda, wziętych w tych samych wa
runkach i badanych w chwili uwięzienia gnia
zda, potwierdziło najzupełniejszą ich jało- 
wość. W  innem doświadczeniu, czynionem 
w tym samym mniej więcej czasie, znajdowało 
się ‘/ 6 pracownic płodnych, gdy z wziętych 
z zewnątrz ani jednej takiej nie spotkał. Z te
go pokazuje się wyraźnie, źe obfite pożywie
nie złożone przeważnie z miodu i surowego 
mięsa, wraz z życiem umiej scowionem, wpły
wały stanowczo na płodność os. Pomiędzy 
osami roboczemi, niesłusznie nazwanemi nija- 
kiemi, jest znaczna liczba osobników, mają
cych wszelkie po temu dane, żeby się stać 
płodnemi i wtedy dość jest dostarczyć im obfi
tego pożywienia, a skłonność ta  się rozwinie. 
To nam tłumaczy dlaczego najwyższy rozkwit 
ich płodności przypada właśnie w tej porze,
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kiedy jest najobfitsze pożywienie, potem 
w miarę skracania się dni i wzrastania przeto 
trudności wyżywienia, liczba ich się zmniejsza, 
aż w końcu giną zupełnie.

Wiadomości zebrane przez Marchala o zmia
nach, jakim podlega liczba gąsienic samczych 
lub samiczych zamkniętych w gnieździe 
w chwili, gdy gniazdo zostało wziętem do nie
woli, wykazują że liczba samców w kolonii 
wzrasta w miarę płodności robotnic. Zda
wałoby się, że jest pewien podział pracy fizyo- 
logicznej pomiędzy królową a robotnicami, 
pierwsza ma na celu wytwarzanie samic, dru
gie zaś produkują samców. Autor wypowia
da to zdanie z pewnem zastrzeżeniem szcze
gólniej co do tej wyłączności królowej; bo je
śli można otrzymywać lęgi pochodzące wy
łącznie od pracownic z zupełnem pominięciem 
królowej, doświadczenie odwrotne, polegające 
na otrzymaniu całego roju wyłącznie od kró
lowej, przedstawia trudności, które, podług 
rozmaitych spostrzeżeń autora, wydają się nie 
do pokonania. Z drugiej strony badanie 
gniazd i ten fakt, że się widzi gąsienice sam
cze rozwijające się w komórkach wtedy, gdy 
już na wolności niemożna spotkać robotnic 
płodnych, każą przypuszczać, że przynajmniej 
przy końcu pory lęgowej i królowa bierze 
udział w produkowaniu samców.

A. Ś.

M EC H A N IK A  W  PR Z Y R O D Z IE
ODCZYT 

J e r e m i a s z a  He a d

wypowiedziany w sekcyi mechaniki stowarzyszenia nau
kowego brytańskiego, na kongresie 1893 r. w Nottin

gham.

(Dokończenie).

P. J . E. Harting, znakomity ornitolog an
gielski, wnosi na podstawie bacznych swych 
dostrzeżeń, że prędkość sokołów w pełnym 
locie wynosi około 96 km  na godzinę. P. Te-

getmeier zaś, który jest w przedmiocie tym 
powagą również uznaną, podaje rezultaty 
pewnej liczby doświadczeń prowadzonych nad 
lotem gołębi, wracających do gołębnika. 
Prędkość średnia zwycięzcy wynosiła w 18 
biegach 57,6 km, prędkość zaś najwyższa 
88 km  na godzinę. Największa przestrzeń 
przebyta czyniła 495 km. Albatros, najwięk
szy z płetwonogich, który ze skrzydłami roz- 
postartemi mierzy niekiedy przeszło 5 m i wa
ży aż do 9 kg, towarzyszy często parowcom 
z Przylądka Dobrej Nadziei do Melbourne, 
na odległości 5 500 węzłów, chociaż nie wi
dzimy, by w drodze odpoczywał.

Naturalista amerykański, p. J . Lancaster, 
który przepędził dwadzieścia pięć lat na 
brzegach zachodnich Florydy, w celu zbada
nia obyczajów ptaków wodnych i innych, któ
re odwiedzają te brzegi, doszedł do wniosków 
następujących:

Jakkolwiek wszystkie ptaki poruszają 
skrzydłami od czasu do czasu, znaczna ich 
liczba pozostawać może w powietrzu przez 
czas nieograniczony, ze skrzydłami rozpostar- 
temi i nieruchomemi, a to posuwając się na
przód, lub utrzymując się w miejscu. Takie 
zachowanie się ptaka nazwał p. Lancaster 
„soaring.”

Powierzchnia skrzydeł ptaka w ten sposób 
bujającego wynosi 0,2 do 0,4 metra kwadra
towego na kilogram ciężaru, a ptaki bujają 
taktem  łatwiej, im powierzchnia ta jest znacz
niejszą w stosunku do ciężaru ich ciała.

Ptaki, które tak bujają, zwracają się 
zawsze przodem ku wiatrowi, który wtedy dąć 
musi z prędkością niemniejszą od 3 200 do 
8000 metrów na godzinę, jeżeli tylko ptak 
nie przesuwa się bądź naprzód, bądź ku po
wierzchni ziemi.

P. Lancaster mógł śledzić w wysokości ja 
kich dziesięciu metrów ponad swą głową lot 
stada myszołowów, oczekujących na jego od
dalenie się, by rzucić się mogły na padłego 
brzegowca. Skrzydła ich od jednego końca 
do drugiego obejmowały około 2,4 m, a cię
żar ich średni wynosił 2,7 kg. W  ciągu 
trzech godzin, około południa, gdy wiatr ku 
któremu się zwracały, był bardzo silny, ptaki 
uderzały skrzydłami każdy po razy dwadzie
ścia, a gdy wiatr przycichł, pozostały wszyst
kie bez ruchu przez dwie godziny.
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P. Lancaster obserwował też fregaty i mógł 
się przekonać, że ptaki te są w stanie ujaw
niać szybkość 160 hm na godzinę, a to przy 
skrzydłach nieruchomych. Sądzi też, źe mo
gą latać tak prędko, jak  im się podoba, aż do 
powyższej szybkości. Dodaje, że ptaki te żyć 
mogą w powietrzu przez cały tydzień, dniem 
i nocą, niesiadając na żadnej podporze; my
szołowy, żórawie i głuptaki mogą również 
przez kilka godzin z rzędu pozostawać w po
wietrzu.

Dostrzeżone szczegóły, tyczące się objawów 
lotu, nie zostały dotąd wytłumaczone w spo
sób zupełnie zadawalniający. By ptak wy
wierać mógł w powietrzu ciśnienie z dołu ku 
górze, wystarczające do podtrzymywania cię
żaru jego ciała, a zarazem ciśnienie z tyłu ku 
przodowi, któreby dozwoliło mu posuwać się 
z przytoczonemi wyżej szybkościami, wydaje 
się to cudownem nawet w przypuszczeniu, że 
posługuje się ustawicznie skrzydłami. By 
wszakże osięgnąć mógł też same rezultaty 
bez żadnego ruchu mięśniowego, to staje się 
niemal niepojętem. W ydaje się, jakbyśmy 
mieli przed sobą zawieszenie praw ciężkości, 
jakbyśmy widzieli przyczynę bez skutku, sku
tek bez przyczyny. P tak nie pływa przecież 
w powietrzu jak balony, ptak bowiem zabity 
spada na ziemię jak kamień. P. Lancaster 
sądzi, że ciężar własny ptaka stanowi siłę, 
która mu daje możność przeciwważenia skut
ków tegoż ciężaru, przyznaję jednak, że tłu
maczenie to pozostaje dla mnie zupełnie ciem- 
nem.

Aby wytworzyć siłę skierowaną z dołu ku 
górze, mogącą przeciwważyć ciężar ptaka, 
należy bądź wprowadzić w ruch odpowiedni 
powietrze pozostające w spoczynku, bądź też 
powstrzymać ruch przypuszczalny powietrza 
w kierunku pionowym; ostatnie to przypusz
czenie prowadziłoby do wniosku, że prądy po
wietrzne, ku którym zwracają się ptaki buja
jące, niezawsze są poziome, jak sądzi p. Lan
caster, ale źe są wstępujące w pewnej przy
najmniej mierze. Gdyby opuszczono spado
chron w prądzie powietrza, wznoszącym się 
pionowo ku górze z prędkością równą prędko
ści spadku spadochronu, ten ostatni buj ałby 
oczywiście w miejscu, pomimo działania cięż
kości. Podobnież i objaw owego „soaring” 
wyjaśniony być może ślizganiem się ptaka 
z rozpostartemi skrzydłami na prądzie powie

trza wstępującego, skierowanego pod tym sa
mym kątem i posiadającego tęż samą szyb
kość, co ptak.

Ciężar ptahóiu w stosunku do ich objętości. 
Przyjmuje się pospolicie, że w stosunku do 
jednakiej objętości, ptaki lżejsze są od innych 
zwierząt i źe tej to lekkości zawdzięczają one, 
w pewnej mierze, zdolność swą latania po po
wietrzu i pływania po wodzie. Względną zaś 
tę lekkość tłumaczy się zwykle tą  okoliczno
ścią, że wydrążenia ich kostne napełnione są 
powietrzem, a dostrzeżono nadto, że znaczna 
liczba ptaków latających posiada drobne jamy 
powietrzne pod skórą, chociaż nie tyczy się to 
wszystkich. Jasna jest wszakże, że usunię
cie powietrza zewnętrznego przez jamy na
pełnione powietrzem w nader nieznacznej za
ledwie mierze wzmódz może siłę wzlotu, przy
najmniej gdy powietrze to nie jest silnie roz
grzane. Jam y te, co prawda, mogłyby po- 

| magać ptakom wodnym do pływania, ale 
| w takim razie winnyby się znajdować w zanu

rzonej części ich ciała, co niezawsze ma 
miejsce. W  samej rzeczy, niektóre ptaki wo
dne, jak łabędź, pływają, wynurzając z wody 
głowę, szyję, skrzydła, ogon i połowę swego 
ciała.

Ciężar właściwy ryb i zwierząt lądowych 
jest prawie takiż sam jak wody; pływać mogą 
pod tym jedynie warunkiem, że co najwyżej 
małą tylko część głowy wysuwają zewnątrz 
wody i wykonywają ruchy bezustanne. Czyż
by więc ptaki posiadać miały gęstość mniej
szą, aniżeli inne zwierzęta? Są przecież zło
żone również z mięsa, krwi i kości, a cechy, 
utkanie i stosunki tych różnych elementów są 
u nich mniej więcej takież same, jak u innych 
zwierząt. Gdyby tak było, dlaczegóżby zwie
rzęta lądowe nie były lżejsze w stosunku do 
swej objętości, lub mniejsze w stosunku do 
swego ciężaru? Ale z drugiej strony, jeżeli 
ciało ptaków nie jest mniej gęste aniżeli in
nych zwierząt, jakżeż wytłumaczyć, źe niektó
re z nich mogą pływać i unosić się na wodzie, 
mając wynurzoną większą część ciała.

Miałem niedawno sposobność badania wiel
kiego łabędzia dzikiego, ważącego 6,35 hej. 
Mogłem się przekonać, źe cała niższa część 
ciała, która jest zanurzona, gdy ptak pływa, 
pokryta jest pierzem, tworzącem pokrycie 
grubości mniejszej niż 37 milimetrów. Po
wierzchnię zanurzoną oceniłem na 0,1393 me
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tra  kwadratowego. Ciężar wody usuniętej 
przez te pióra był mniejszy niż 4,4 kg, wy
starczał tedy do utrzymywania zewnątrz wo
dy dwu trzecich ciała ptaka, w przypuszcze
niu nawet, źe gęstość ciała jest takaż sama 
jak wody.

Postarałem się następnie o świeżo zabitą 
kaczkę dziką, ważącą 1,133 kg. Umieściłem 
ją  w zbiorniku napełnionym wodą morską. 
Pływała. Wielkość powierzchni zanurzonej 
wynosiła 348 centymotrów kwadratowych, 
grubość zaś puchu pod brzuchem 18 milime
trów. Wprowadziwszy znów kaczkę do wody, 
po pozbawieniu jej tego puchu, dostrzegłem, 
że się zwolna w wodzie pogrąża.

Z doświadczeń tych można wnosić, że pta
ki nie są lżejsze od innych zwierząt przy obję
tości jednakiej, że gęstość jest takaż sama, 
a zdolność unoszenia się na powierzchni wody 
polega wyłącznie na grubem pokryciu, jakiem 
ich obdarzyła przyroda i jakie zresztą znaj
dujemy jedynie u ptaków pływających.

Ciężar w stosunku do energii. Poza tą 
wszakże równością ciężaru właściwego pozo
staje ten fakt ciekawy, że ptaki latające wy
datkować mogą sposobem ciągłym około 
trzech razy więcej kilogrammetrów na kilo
gram ich ciężaru, aniżeli człowiek i koń. Cu
downy ten wydatek energii w stosunku do cię
żaru polega prawdopodobnie raczej na szyb
kości działania organów, aniżeli na wzmoże
niu siły mięśniowej. Mogłem stwierdzić, że 
mewa dawała 200 uderzeń skrzydeł przy lo
cie z prędkością około 24 węzłów na godzinę, 
a ilość uderzeń skrzydeł kaczki edredonowej, 
przebiegającej 36 węzłów na godzinę, oceni
łem na 200 w ciągu minuty. Mówię—oceni
łem, ruchy bowiem są zbyt nagłe, by można 
je było dokładnie policzyć. A  wydatek taki 
energii, jakiego nie okazuje żadne inne zwie
rzę lądowe, może być utrzymywany przez 
okres czasu bardzo długi. Pociąga to ko
niecznie za sobą żywszą czynność organów 
i szybsze wynagradzanie strat, jak o tem 
świadczy temperatura ciała, wyższa u pta
ków, aniżeli u innych zwierząt, zarówno jak 
i znana żarłoczność ptaków, które, jak ptaki 
morskie, są prawie ustawicznie w ruchu. Para 
i inne motory dają nam obraz podobny. 
Uważmy, naprzykład, okręt parowy, zbudo
wany i ustosunkowany w sposób taki, by spa
lenie tony węgla na godzinę pod kotłami

utrzymywało ciśnienie 7 kg na centymetr 
kwadratowy i sprowadzało pracę 1000 koni 
parowych na śrubę. Jeżeli ogień przytłu- 

j  mimy tak, by ciśnienie opadło do 3,5 kg, rzecz 
jasna, źe praca dostarczana ulegnie znaczne
mu zmniejszeniu, podobnie jak i temperatura 
pary w kotłach, w rurach, w cylindrach. 
Temperatura zatem pary, przy jednakich 
zresztą warunkach, powiększać się będzie 
lub zmniejszać wraz z energią pochłanianą 
przez mechanizm.

Ż e g l u g a  p o w ie tr zn a .

Zobaczmy teraz, co zrobił człowiek i co 
zrobić może w dziedzinie żeglugi powietrznej, 
posługując się przyrządami, które, podobnie 
jak lokomotywa i parowiec, poruszane są siłą 
inną, a nie jego własną.

Jasne przedstawienie obecnego stanu me
chanizmów aeronautycznych przedstawił p. 
Hiram 8 . Maxim w „Fortnightly Review.” 
Jedyne tego rodzaju mechanizmy, które zdo
były niejakie powodzenie, są to balony, któ
rych siła wstępująca zależy, wbrew temu, co 
ma miejsce u ptaków, od usuwania przez nie 
powietrza.

Co się tyczy balonów, przodowali zawsze 
sąsiedzi nasi francuzi, począwszy od pierw
szych prób braci Montgolfier w r. 1783. 
W  ciągu ostatnich lat dwudziestu prowadzili 
liczne doświadczenia i osięgnęli postępy isto
tne. Komendant Renard i inni oficerowie 
armii francuskiej zbudowali aparat w postaci 
ryby, napełniony wodorem i poruszany moto
rem elektrycznym o 81/2 koniach parowych. 
Aerostat ten unosić może dwu aeronautów. 
Podczas pogody komendant Renard mógł po
suwać się z prędkością 19,6 km  na godzinę, 
pozostając panem swego kierunku; zdołał 
nawet wrócić do swego punktu wyjścia. Nie 
próbowano jednak wyprawy podczas dnia 
wilgotnego lub podczas wiatru. P. Maxim 
sądzi, że prócz motoru, który może być po
tężniejszym i dawać prędkości znaczniejsze, 
przyrząd komendanta Renarda zbliża się do 
doskonałości o tyle, o ile zbliżyć się będzie 
można do niej kiedykolwiek przy pomocy ma
szyny opartej na zasadzie ciał lżejszych od 
powietrza. Przechodząc następnie do badań 

i prowadzonych w innym kierunku, opisuje p.
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Maxim doświadczenia dokonane przez p. 
Langleya, członka Smithsonian Institution 
w Waszyngtonie, jako teź i swoje własne, 
w celu oznaczenia energii potrzebnej do wy
tworzenia lotu sztucznego za pomocą aeropla
nów na sposób ptaków, przyczem szło o roz
poznanie. czy energia ta  może być otrzymaną 
z motorów, nieprzecliodzącycli ciężarem swoim 
granicy, przy której nie mogłyby już być pod
trzymywane.

Ptaki ciężkie, których skrzydła są względnie 
małe, dźwigają około 68 kg na jednego konia 
parowego; dla ptaków, jak  albatros lub sęp, 
liczba odpowiednia dosięga prawdopodobnie 
110 kg. Otóż p. Langley za pomocą małych 
płaszczyzn pochyłych, mógł dźwigać llOA^na 
każdego konia parowego. P. Maxim otrzymał 
rezultaty odpowiednie. Zdołał on, jak zape
wnia, zbudować motor, odpowiadający wszel
kim wymaganiom zadania. Jest to maszyna 
parowa opalana naftą, z kondensatorem atmo
sferycznym i ważąca tylko 3,6 kg na każdego 
konia parowego. P . Maxim sądzi nawet, że 
używając nafty lekkiej i posiłkując się jej parą 
w kotle zamiast wody, podobnież jak  i w ogni
sku zamiast opału, będzie można zbudować 
motor, którego ciężar nie będzie pi’zekraczał 
2 '/4 kg na konia parowego.

Pomysły p. Langleya znalazły też urzeczy
wistnienie w postaci maszyny latającej, której 
rysunek i opis podał „Daily Graphic” z dnia 
1 lipca 1893. Maszyna ta, podobna z wej - 
rżenia do ptaka, ma 4,57 m długości; zawiera 
ona mechanizm ruchu podwójny. Skrzydła, 
obejmujące przy otwartości 12,19 metra, są 
z jedwabiu chińskiego, rozciągniętego na 
rusztowaniu zbudowanem z rur, a wzmocnio- 
nem sznurami wypręźonemi. Kotły ogrze
wają się opałem płynnym i zawierają ciecz 
bardzo lotną. Maszyna ta  dotąd w sposób 
praktyczny wypróbowaną nie została.

Jakkolwiek ponętne są już rezultaty osię- 
gnięte dotychczas, nader są jednak dalekie 
od tego, by nas stawiały na wysokości ptaków 
co do żeglugi po atmosferze; należy nam zdo
być jeszcze niezbędną zdolność kierowania 
aerostatem, wznoszenia się lub obniżania do
wolnego, zwracania się we wszelkie strony, 
przy jakimkolwiek kierunku i natężeniu wia
tru. Cóźby się stało, gdyby maszynerya 
aeroplanu zawiodła. Strach o tem pomyśleć. 

Odkrycie spadochronu było zdobyczą wa

żną, przyrząd ten bowiem dozwolił opuszczać 
się z jakiejkolwiek bądź wysokości z bezpie
czeństwem względnem. Być może, że zdoła
my rzeczy urządzić tak, by każdy aeronauta 
posługiwać się mógł przyrządem podobnym, 
jak obecnie korzystamy z pasów bezpieczeń
stwa przy schodzeniu z pokładu okrętu. Być 
może nawet, że uda się zaprowadzić urządze
nie takie, by w razie katastrofy spadochron 
otwierał się automatycznie i chronił aeroplan 
w całości.

W y c ze rp a n ie  źró d e ł o p a ł u .

Pragnąłbym dotknąć jednej jeszcze kwe- 
styi, która nasuwa refleksye poważne. AVi- 
dzieliśmy, że zwycięstwa stanowcze, odniesio
ne przez człowieka w czasach nowszych nad 
materyą i nad innemi zwierzętami, zawdzię
cza on energii czerpanej ze źródeł odrębnych 
od energii zwierzęcej. Energia ta  pochodzi 
stanowczo ze spalenia i ze zniszczenia, a za
tem z opału, który istnieje naturalnie w ogra
niczonej tylko ilości w łonie ziemi.

Zastosowania mechaniczne, wymagające 
zużycia opału, rozmnożyły się z przerażającą 
szybkością od wieku conajmniej. Umysły 
zajmowały się przedewszystkiem powiększe
niem dobrobytu człowieka, nietroszcząc się 
zbytnio o następstwa takiego trwonienia za- 

| sobów, nagromadzonych przez przyrodę, a któ
re przecież nie będą mogły nigdy być odno
wione, skoro raz wyczerpane zostaną. Czło
wiek korzystał z zasobów tych, najpierw 

; umiarkowanie przez lat tysiąc, następnie na 
wielką skalę od stu lat z górą. Ludzie kom
petentni mówią, źe za lat tysiąc kopalnie naj
bardziej dostępne będą już wyczerpane. 
Przypuśćmy, źe położenie obecnie potrwa lat 
jeszcze pięć tysięcy. Ale następnie? O ile 
możemy dziś przewidywać, jedyną naszą siłą 
poruszającą będzie siła, otrzymywana od 
wiatru, od wody i od zwierząt, a człowiek nie 
będzie posiadał już innych środków przeno- 

' szenia się z miejsca na miejsce, prócz żaglu 
i wiosła, welocypedu, jazdy konnej i chodu.

Sir Robert Bali ocenił na pięć milionów lat
conajmniej a na dziesięć milionów lat conaj- 
wyżej, przeciąg czasu potrzebny by słońce 

[ stało się zbyt zimnem do zasilania życia na
; naszej planecie. Pomiędzy 5 000 lat, po
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upływie których zasób opału będzie z pewno
ścią wyczerpany, a 5 000 000 lat, potrzebne- 
mi, by wszelkie życie wygasło, pozostaje jesz
cze 4 995 000 lat, podczas których, o ile sądzić 
możemy według pozorów obecnych, człowiek 
wyrzec się będzie musiał swych zwycięstw tak 
drogo okupionych nad materyą i nad innemi 
zwierzętami, gdy też te ostatnie, każde 
w swoim żywiole, odzyskają naturalną swą 
wyższość nad człowiekiem, ponieważ nie będzie 
on już posiadał opału do swego rozporzą
dzenia.

Wn ioski.

Pozostawmy wszakże następcom naszym te 
kwestye niepokojące. Z tego, cośmy powie
dzieli, wyprowadzić można, jak sądzę, ten 
■wniosek, że pozostaje nam jeszcze wiele do 
nauczenia się od mechanizmów natury. Ja k 
kolwiek wspaniałe są rezultaty osięgnięte 
przez człowieka, odkąd rozpoczął on badać 
naukę mechaniki, by skorzystać z wielkich sił 
przyrody, dziedzina ta  daleką jest od wyczer
pania.

Rozwijajmy więc dalej naukę tę z tąż samą 
gorliwością i pamiętajmy, źe zwycięstwo na
leży do tego, kto potrafi czytać w wielkiej 
księdze przyrody, otwartej dla wszystkich 
i kto będzie umiał w bacznej i wytrwałej 
obserwacyi faktów czerpać zarody nowych 
zastosowań, któreby odpowiadały potrzebom 
przyszłym i przeznaczeniu rodu ludzkiego.

Tłum. T. Ii.

Z ie ln ik  Giliberta.

W XII tomie Pamiętnika Fizyograficznego, 
ś. p. K. Eapczyński, mówiąc o życiu i działalności 
naukowej Jana Emanuela Giliberta, wspomina
0 kilkunastu gatunkach roślin, wskazanych dla 
okolic Grodna przez francuskiego badacza, które 
dotąd nie zostały nigdzie więcej na Litwie znale
zione. W tej kwestyi Eapczyński robi następu
jące uwagi: „Póki los nie dopomoże, ciągle się 
będzie naszym florystom Gilibert przypominał
1 ciągle będą ich niepokoiły takie białe kruki gro
dzieńskie, jak np. Yeronica incana, Samolus Va- 
lerandi, Lonicera nigra, Rhamnus alpina, Meum

heterophyllum (Ptychotis), Siler aquilegifolium, 
Anthericum Liliago, Alisma natans, Lythrum Hys- 
sopifolia, Potentilla Fragaria, Kosa lutea, Scutel- 
laria minor, Digitalis purpurea, Ilypericum pul- 
chrum, Cirsium eriophorum, Conyza squarrosa, 
Inula Oculus Christi, Chrysanthemum segetum, 
Lactuca saligna i t. p.” „Chociaż obecnie spra
wa tych ‘) gilibertowskich roślin w Grodnie nieco 
się już rozjaśniła, bo niektóre z nich Eichwald 
i inni poznaj dowali w różnych litewskich miejsco
wościach, załatwioną jeszcze nie jest ostatecznie. 
O pomylkowem determinowaniu roślin przez Gili
berta mowy być nie może, więc upragnioną jest 
rzeczą, aby los zaniósł do Grodna na paroletnie 
zamieszkanie jakiego biegłego botanika, niechby- 
śmy przynajmniej się dowiedzieli, które z tych 
rzadkości wyginęły, a które po 112-tu latach zo
stały w okolicach Grodna?” (Pam. Fiz. t. XII, 
dział III, str. 89).

Przeczytawszy artykuł p. Lapczyńsldego i za
interesowawszy się sprawą owych białych kruków 
grodzieńskich, wziąłem się do przejrzenia zielni
ków Giliberta, zajmujących ogromną szafę w ga
binecie botanicznym Uniwersytetu kijowskiego. 
Zielniki owe dostały się do Kijowa z Wilna i skła
dają się z trzech części: 1) Herbarium Grodnen- 
se, 2) Hortus Grodnensis i 3) Herbarium Linnea- 
num. Dwa ostatnie zielniki zawierają rośliny 
z ogrodu botanicznego grodzieńskiego i nie mają 
w obecnej chwili żadnego znaczenia naukowego. 
W najlepszym razie mogą służyć jako świadectwa 
tego, co było hodowane niegdyś w owym ogrodzie. 
„Herbarium Grodnense” zawiera rośliny, które 
posłużyły Gilibertowi do napisania swego znanego 
dzieła „Flora Litvanica inchoata seu enumeratio 
plantarum quas circa Grodnam collegit et deter- 
minayit Joan. Eman. Gilibert et c. Collect. I, II 
et III. Grodno. Collect. IV et V. Wilno”. Her
barium Grodnense składa się z ogromnej ilości 
okazów, przez czas trochę uszkodzonych (nadmie
nić muszę, że zielnik ów, od czasu zebrania, prze
leżał conajmniej 115 lat). Znaczna ilość roślin 
tego zielnika albo wcale nie j est określoną, albo 
posiada tylko nazwy rodzajowe. Powyżej wy
mienione białe kruki grodzieńskie, o ile dotych
czas przezemnie zostały odszukane (część herbar. 
grodn. oddawna została złączoną z zielnikiem 
Bessera, niełatwo więc wszystkie gilibertowskie 
rośliny odszukać w obecnej chwili), przedstawia
ją się w następujący sposób:

Inula Oculus Christi (I. lanuginosa Gilib. FI. 
Litv. str. 206). W zielniku Nr 1214 pod tą na
zwą znajduje się gęsto omszony okaz Inulae Bri- 
tanicae L. U Giliberta, po opisie I. Oculus Chri
sti, znajdujemy następującą wzmiankę: „Obs.:
Ilunc venit specimen caula fłexuose inclinato, uni- 
flore, in posterum uberius illustrandum.” Wspo
mniany w tej uwadze okaz należy także do I. Bri-

') Mowa tu nie o roślinach, przytoczonych w po
wyższej cytacie, lecz o kilkudziesięciu gatunkach 
wzmiankowanych w dziele profesora Jundziłła.
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tanica, (zielnik Nr 1222, nazwa „militat inter 
Germanicam et Oculus Christi”). Inula Germani- 
ca Gilib. także jest nazwana fałszywie, nie jest to
I. Germanica, lecz I. Britanica. Kończąc opis 
gatunków rodzaju Inula, w „Observatio generis” 
Gilibert robi następującą, uwagę: „Genus Inula-
rum mihi yidetur valde obscurum.” Niedziw, 
że wydawał się on „ciemnym,” gdy się opisywało 
jeden i ten sam gatunek pod różnemi nazwami.

Yeronica incana Gilib. (collect. II p. 102) =  V. 
spicata L.

Laserpitium trilobum Gilib. (collect. IV p. 15, 
Siler trilobum)=Laserpitium latifoltum L.

Cassida minor Gilib. (Scutellaria minor) =  Scu- 
tellaria galericulata L.

Cirsium eriophorum Gilib. =  Cirsium łanceola- 
tum Scop.

Nadmienić muszę, że wogóle w zielniku Gili- | 
berta mnóstwo roślin błędnie określonych. Okazy, l 
należące do pewnego gatunku, raz są określone 
dobrze, drugi raz błędnie. Przytrafiają się także 
omyłki bardzo grube, np. Pirola rotundifolia (głę- 
bik z kwiatami bez liści) w zielniku figuruje jako 
Orchis, Iuncus bufonius jako Arenaria i t. d. Inne 
zaś okazy tych roślin są określone prawidłowo.

Chociaż nigdy nie wierzyłem, jak nieboszczyk 
Lapczyński, w nieomylność Giliberta, nie myśla
łem jednak, że taką ogromną ilość błędów znajdę 
w jego zielniku. Co dotyczy samej flory, to po
równywaj ąc starannie opisy z okazami, przekona
łem się, że dyagnozy w dziele tem są przepisane 
z innych autorów, gdyż wcale nie odpowiadają 
roślinom w zielniku. Natomiast uwagi, które na
stępują po dyagnozach i zawierają opisy różnych 
zboczoń, w zupełności odpowiadają okazom, znaj
dującym się w Herbarium Grodnense.

Na tem kończę moję korespondencyą o zielniku. 
Giliberta. Powrócę do niego, pisząc florę Polesia 
i Litwy południowej.

Józef Paczoski.

SPRAWOZDANIE.

D r  W ł a d y s ł a w  S z a j n o c h a .  Źródła mineralne 
Galicyi. Pogląd na ich rozpołożenie, skład che
miczny i powstawanie. Kraków 1891 r.

W pracy zatytułowanej autor zebrał materyał, 
który może służyć za podstawę do oceny części 
krajowego bogactwa Galicyi i zarazem pozwala na 
szczegółowe porównanie źródeł mineralnych w uży
ciu będących, między innemi i ze względu na 
skład chemiczny, rezultaty bowiem rozbiorów che
micznych źródeł minerał, galicyjskich, autor ze
brał i ułożył systematycznie. W rozdziale I-ym 
autor opisuje Solanki; po ogólnych uwagach dzieli

na 2 grupy: 1) Solanki wśródkarpackie, wytry- 
skujące z pokładów t. zw. Karpackiego piaskow
ca, 2) Solanki podkarpackie (daleko liczniejsze), 
wypływające z warstw solonośnych mioceńskiej 
formacyi, następnie wykazuje ogólne różnice tych 
2 grup solanek. W dalszym ciągu opisuje szcze
gółowo naprzód Solanki wśródkarpackie, ich geo
graficzne rozmieszczenie, wylicza miejscowości, 
podaje skład chemiczny i na tej zasadzie wysnu
wa prawidła ogólne co do wzajemnego stosunku 
składników, porównywa ze składem wody morza 
Czarnego i Azowskiego i na tych danych, jako też 
badaniach panteontologicznych opierając się, oce
nia charakter geologiczny pokładów i czyni przy
puszczenia o powstawaniu tych Solanek. Rozpa
truje dalej Solanki podkarpackie które charakte
ryzuje, podaje skład chemiczny, różnice od po
przednich, wylicza miejscowości, zaznacza cie
kawsze zjawiska, ułatwiające wytłumaczenie po
wstawania tych źródeł, porównywa ważniejsze 
rozbiory chemiczne tych solanek i kończy przy
puszczeniami o pochodzeniu pokładów solnych 
nadreńskich z solanek wśródkarpackich.

Rozdział Il-gi poświęca Szczawom; po ogóluej 
charakterystyce, opisuje położenie geograficzne, 
wylicza miejscowości, w których się znajdują, po
daje wyniesienie nad poziom morza. Następnie 
-przytacza skład chemiczny szczegółowy i podział 
Szczaw na 2 grupy: 1) Szczawy solankowe i 2) 
Szczawy wapienne, wyprowadza ogólne wnioski 
z porównania składu chemicznego, w końcu mówi 
o powstawaniu Szczaw galicyjskich i pochodze
niu ich geologicznem.

W rozdziale III-eim autor opisuje Źródła siar- 
czane, podaje ich charakterystykę ogólną, podział 
na: 1) źródła podolskie, 2) podkarpackie i 3) 
wśródkarpackie wraz z porównawczym przeglą
dem różnic tych trzech grup. Następnie wylicza 
miejscowości, podaje szczegółowy skład chemicz
ny wody z każdej miejscowości, w końcu mówi
0 pochodzeniu geologicznem każdej z tych trzech 
grup źródeł.

Rozdział IY-ty zawiera wody żelaziste i wa
pienne, charakterystykę których autor podaje na
przód, dalej skład choiniczny, wylicza główniejsze 
źródła tej grupy w Galicyi i mówi o pochodzeniu 
ich geologicznem.

W rozdziale Y-tym mówi o cieplicach wogóle, 
a szczegółowo o Jaszczurówce, jedynej znanej do
tąd cieplicy w Galicyi, podaje skład chemiczny
1 opisuje pochodzenie geologiczne.

Rozdział Yl-ty przeznacza autor na objaśnienie 
tablic porównawczych, dając objaśnienia ogólne 
i szczegółowe, dalej położenie hypsometryczne, 
ciepłotę źródeł i zasady chemicznego grupowania. 
Tablic porównawczych au+or podaje 3; tablica 
I-sza mieści solanki Galicyi, tablica Il-ga szczawy 
i tablica III-cia źródła siarczane oraz wody żela
ziste Galicyi.

Do każdego z pięciu pierwszych rozdziałów, 
autor dodaje dopiski obejmujące bardzo staranni
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zebraną literaturę przedmiotu traktowanego w da- | 
nym rozdziale.

Praca dra Wl. Szajnochy „Źródła mineralne 
Galicyi” zawiera wiele ważnych i interesujących 
danych, odnoszących się do poznania wód leczni
czych Galicyi, należy do bardzo pożytecznych na
bytków dla naszej literatury.

A. Ś.

D r  W ł a d y s ł a w  S za jn o c h a .  Płody kopalne Ga
licyi, ich występowanie i zużytkowanie. Część I. 
Węgle kamienne, W. brunatne, Rudy żelazne, 
Rudy ołowiane, Rudy cynkowe, Siarka. Lwów 
1893 r.

W przedmowie autor zaznacza, że do napisania 
zatytułowanej pracy skłonił go brak dzieła, które- 
by zawierało wyczerpujący obraz geograficznego 
położenia i geologicznego występowania wszelkich 
płodów kopalnych Galicyi z uwzględnieniem ich j 

górniczego i przemysłowego zużytkowania. We | 
wstępie zaś wykazuje znaczenie ekonomiczne 
i wartość pieniężną przemysłu górniczego gali- j 

cyjskiego, w porównaniu z przemysłem górniczym 
całej Austryi. Opisuje następnie wogóle położe
nie geograficzne płodów kopalnych w Galicyi, gru- J  
pując je według ważności w gospodarstwie kraj o- | 
wem, przemyśle górniczym i fabrycznym, oraz | 
w rolnictwie i życiu codziennem.

Przechodzi następnie do szczegółowej części i  

swej pracy, którą dzieli na 6 rozdziałów, poświę
cając każdy rozdział oddzielnym ciałom kopal
nym. W rozdziale I mówi o „węglach kamien
nych,” w II o „węglach brunatnych,” w III o „ru
dach żelaznych”— rozdział IV obejmuje „rudy 
ołowiane,” V obejmuje „rudy cynkowe,” VI zaś 
poświęcony „siarce.”

W każdym rozdziale autor rozpatruje występo
wanie pokładów odpowiedniego ciała kopalnego 
pod względem geologicznym i podaje miejscowo
ści, w których się znajduje, dalej podaje skład 
chemiczny, cytując autora, który się rozbiorem 
chemicznym trudnił; następnie opisuje dzieje gór
nictwa danego ciała mineralnego, jego produkcyą 
z lat dawniejszych aż do roku 1890 włącznie, 
zbyt i zwiększenie lub zmniejszenie produkcyi.

Do każdego rozdziału na końcu dodaje autor 
dopiski wysokiej wartości, obejmujące dokładną 1 
bibliografią, odnoszącą się do każdego z ciał mi- ; 
neralnych opracowanych w rozdziale. Oprócz j 

tego do wstępu każdego z 5-ciu rozdziałów pierw
szych, dołącza autor na końcu pracy dopełnienia, 
odnoszące się do różnych kwestyj, a szczególniej 
produkcyi i innych danych, które autor otrzymał 
w ciągu druku pracy.

Wogóle praca prof. d-ra W. Szajnochy, jest 
nader ważnym i cennym nabytkiem dla literatury ■ 
naszej, jako dająca dokładny obraz znajdowa
nia się i produkcyi ciał tak użytecznych jak wę
giel, ołów, cynk i siarka, zasługuje też na rozpo
wszechnienie.

A. Ś.

Posiedzenie szesnaste Komisyi teoryi ogrodni
ctwa i nauk przyrodniczych pomocniczych odbyło 
się dnia 7 grudnia 1893 roku, o godzinie 8-ej 
wieczorem w lokalu Towarzystwa Ogrodniczego, 
Chmielna Nr 14.

1) Protokuł posiedzenia poprzedniego został 
odczytany i przyjęty.

2) P. Wl. Kozłowski mówił „O typach rozmna
żania się roślin.”

Wychodząc z dwu założeń, rozwiniętych w jed
nym z dawniejszych referatów, t. j. 1° że siła we
getacyjna, powodująca dzielenie się komórek i ich 
wyrastanie do pierwotnej wielkości, a więc siła 
kształtująca rośliny, wyczerpuje się w miarę aktów 
dzielenia i potrzebuje odnowienia przez połącze
nie dwu różnorodnych mas plazmatycznycli; 2° 
oraz, że istnienie łączności fizycznej lub brak jej 
w utworach powstających przez następcze dziele
nia, nie powinny stać na przeszkodzie w rozpa
trywaniu ich jako należących do jednego osobni
ka fizyologicznego, t. j. trwającego od chwili zla
nia gamet do śmierci ostatniej powstałej z nich 
komórki wegetacyjnej,— p. K. starał się przedsta
wić całą rozmaitość typów rozmnażania w króle
stwie roślinnem jako wynik budowy komórek pło
dzących w połączeniu z pewnemi zadaniami, któ
rym zadość uczynić powinny tak samo te komór
ki, jako też utwory, na których one powstają lub 
z nich powstające. Zadania te dla zarodników 
w najogólniejszem znaczeniu są następujące: 1) 
Jaknajszersze rozrzucenie w przestrzani dla za
dość uczynienia potrzebom odżywiania, które 
przy braku ruchów przenośnych u roślin cierpi 
szczególniej wskutek skupienia w jednem miejscu. 
Osięga się ono przez rozbicie jednego fizyologicz
nego osobnika, na liczne przestrzeniowo rozdziel
ne, morfologiczne osobniki. Stąd takie rozpo
wszechnienie wegetacyjnego rozmnożenia wśród 
roślin, mającego tylko podrzędne znaczenie w kró
lestwie zwierząt. 2) Zabezpieczenie siły wegeta
cyjnej w stanie potencyalnym przez czas nieprzy
jazny dla wzrostu i życia przez utworzenie komó
rek lub innych utworów (np. nasion) spoczywa
jących. 3) Odnowienie siły wegetacyjnej, wyczer
panej przez długą jej czynność, oraz liczne dziele
nia i wytworzenie kształtów roślinnych, polegające 
na połączeniu dwu różnorodnych pierwiastków 
plazmatycznych (gamet). Ta ostatnia rola przy
pada w udziale wyłącznie zarodnikom sprzężo
nym. Wszystkie te czynności mogą być rozmaicie 
kombinowane. Tak u grzybów spotykamy zarod
niki wegetacyjne letnie, służące do rozsiania 
w przestrzeni— i zimowe do przechowania funkcyi 
wegetacyjnej— obok osobnych zarodników sprzę
żonych. Toż samo u wodorostów, wytwarzających 
pływki dwojakie (większe i mniejsze). U sprzężnic 
druga czynność łączy się z trzecią w zarodniku
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sprzężonym. U roślin kwiatowych wszystkie trzy 
są, połączono w nasieniu (rozrzutność, możność 
przetrwania, odnowiona siła wegetacyjna).

Przechodząc do utworów, na których się roz
wijają zarodniki lub z nich powstających, rozróż
nić możemy poczwórne ich przeznaczenie:

1) U bardzo wielu roślin (mchów i paprotni
ków) spotykamy jako pierwszy wytwór zarodni
ków wegetacyjnych pewną plechowatą formę, dla | 
której referent proponuje nazwę ogólną przedro- | 
śli (protosoma; splątek mchów, przedrośl papro
ci i in.). U roślin kwiatowych odpowiada jej 
według p. K. bielmo czyli endosperma, które jak 
morfologicznie j est z nią homologiczne tak i pod j 

względem fizyologicznym (w części przynajmniej) j 
analogiczne, przyjmując na się funkcyą żywienia j 
zarodka.

2) Następnie roślina przybiera kształty takie, 
aby, stosując się jaknajlepiej do warunków oto
czenia, wytworzyć mogła organy przyswojenia 
i odżywiania, przy których pomocy kształtuj e jak- 
największą ilość materyi nieorganicznej w formy 
sobie właściwe, nagromadzając w niej zapas ener
gii potencyalnej. Jest to zwykle (oprósz pasorzy- 
tów) najokazalsza z form (lub pokoleń) roślin
nych, właściwa jej postać, którą uważać winniśmy 
jako główny cel wszystkich innych jej czynności. 
Nazywa ją referent rozroślą (phytosoma).

3) Trzeciem zadaniem jest wytworzenie gamet, 
służącycli do odnowienia wyczerpanej na poprzed
nią formę siły wegetacyjnej. Odpowiedni mu 
utwór, przeznaczony do wytworzenia organów 
rozrodczych, oraz żywienia tak ich jak i powsta
jącej z ich czynności młodej roślinki, nazywa re
ferent płodoroślą (gamosoma). Utwór ten u pa
proci zlewa się w jedno z plechowatą formą 
(przedrośl), u mchów z wegetacyjną.

4) Czwartą czynnością wreszcie jest wytworze
nie zarodników wegetacyjnych, której odpowiada 
sporogonium— nosiciel tych zarodników, stano
wiący u mchów osobne pokolenie, u paproci po
łączone z wegetacyjnem. U roślin kwiatowych 
widzimy znowu zlanie tych wszystkich czynności 
w jednym utworze złożonym, gdyż żywiąca zaro
dek forma plechowata nie nabiera tu samodziel
ności, a u znacznej części wchłania się z przenie
sieniem materyału pożywczego do liścieni przed 
oddzieleniem się nasienia.

Z połączenia tych wrymagań, którym uczynić 
zadość powinny pojedyńcze utwory roślinne, z 1 ą 
okolicznością, czy komórki rozrodcze są przysto
sowane do ośrodka wilgotnego (jak u wszystkich 
prawie skrytokwiatowych), czy do suchego 
(u kwiatowych), z łatwością wyprowadzić się daje 
cała rozmaitość typów rozmnażania, stanowiąca 
podstawę dzisiejszej klasyfikacyi, oraz takie zja
wiska, jak przemiana pokoleń, którą możemy 
podprowadzić pod ogólne typy, jeśli nie będziemy 
przywiązywali zbytniej wagi do przestrzeniowej 
jedności lub rozdzielności. Wynik ogólny z tego 
zestawienia jest ten, że z wyjątkiem roślin jedno
komórkowych, w których z konieczności wszystkie

funkcye odbywają się w tej jedynej komórce, po
stęp polega na nagromadzeniu pojedyńczych fun- 
kcyj w jednym kompleksie morfologicznym, jak 
to widzimy z przytoczonego wyżej porównania ich 
rozdzielności u roślin zarodnikowych a łączności 
u kwiatowych. Jak te zasady mogą służyć za 
nić przewodnią w rozpatrywaniu typów rozmno
żenia, tak znajomość związku pomiędzy warunka
mi zewnętrznemi a budową anatomiczną stać się 
może wskazówką do wyjaśnienia kształtów roślin
nych; drogowskazami w tym kierunku będą wyro
bione przez geografią botaniczną postaci roślinne.

Na tem posiedzenie zostało ukończone.

KRONIKA NAUKOWA.

—  m/l. W o d a  utleniona i tka n ki.  Już SchOn- 
bein zrobił spostrzeżenie, że fermenty mają wła
sność rozkładania wody utlenionej, podobnie jak 
to czyni platyna i opierając się na tem, uczony 
ten przypuszczał, że własności fermentacyjne 
i rozszczepianie H2 0 2 mają wspólne przyczyny. 
Natomiast J. Jakobson wykazał, że przy ogrzaniu 
do 70° znika zdolność rozkładania H2 0 2, lecz nie 
zostają zniszczone zdolności fermentacyjne, że 
więc obiedwie te własności bynajmniej nie mogą 
być identyfikowane. Z drugiej strony Bergen- 
gruen przekonał się, że zdolność rozkładania 
H2 0 2 jest ogólną własnością żywej protoplazmy, 
nie stanowi więc specyficznej cechy fermentów. 
Wobec tego nasuwało się pytanie, jakiej też czę
ści składowej komórek przypisać należy ten wpływ 
na Hj O2 i p. Gottstein starał się doświadczalnie 
na pytanie to odpowiedzieć. W  szeregu prób do
konywanych w tym celu okazało się przedewszyst- 
kiem, że własność rozszczepiania Il2 Oj nie jest 
wogóle przywiązana do życia komórek. Gdy na 
ciałka krwi, komórki drożdżowe, lub komórki 
ropne działano środkami antyseptycznemi, jak so
lami ciężkich metalów, alkoholem, e‘erem, po- 
chodnemi benzolu i t. d. i zabijano je w ten spo
sób, okazywało się, że przez to bynajmniej nie 
traciły one swego rozkładającego wpływu na Hj 0 2. 
Stąd wolno było wnioskować, że to rozszczepiają
ce działanie przypisać należy jakiemuś ciału za
wartemu w komórkach, a bardzo opornemu na 
wpływy chemiczne. Ciało to dało się łatwo wy
osobnić z komórek droźdżowych, była to nukleina. 
Na innych komórkach to samo można było stwier
dzić, że tylko nukleina wywiera to specyficzne 
działanie na wodę utlenioną.

(Naturw. Rundschau).

—  tr. Ilość osadu unoszonego  p r z e z  rze k ę  F o -  
to m a k  oznaczaną była w ciągu kilku lat ostatnich 
przez urząd geologiczny (Geological Suryey) Sta
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nów Zjednoczonych. Badania prowadzone były 
w ten sposób, że codziennie próbowano wodę pod 
względem jej przezroczystości, a nadto w pewnych 
odstępach czasu poddawano wodę rozbiorowi. Za 
skalę do oceny zawartości części stałych przyjmo
wano stopień przezroczystości wody, mierzony 
w rurze metalowej, długiej na 36 cali, a próby te 
dokonywane były w dwu stacyach. Z pomiarów 
takich oceniono, że rzeka Potomak, która odpro
wadza wody z przestrzeni 11045 mil kwadrato
wych angielskich, unosi przecięciowo w ciągu ro
ku 5 557 250 ton osadów. Różnice w różnych 
latach są, zresztą bardzo znaczne, ilość ta bowiem 
w roku 1887 wynosiła 2 372 800 ton, w roku 
1889 zaś 10 142 600 ton. Jeżeli przyjmiemy, że 
stopa sześcienna osadu waży 100 funtów, (o prze- 
cięciowa ilość roczna osadu pokryłaby milę kwa
dratową warstwą grubości 3,98 stóp, a gdyby ta 
ilość rozłożoną była na cały obszar rzece podle
gły, utworzyłaby warstwę grubości 0,0043 cala. 
Przy takiej szybkości erozyi potrzebaby było 2770 
lat, by obszar, z którego zbiera wody, obniżył się 
o j ednę stopę.

(Science).

—  tr. Podn oszenie się lądu sk andynawskiego
jest faktem oddawna już znanym. W samej rze
czy, znajdujemy wzdłuż wybrzeża, na wysokości 
przechodzącej często 200 metrów, osady zawiera
jące liczne szczątki zwierząt morskich, podobnych 
zupełnie do zwierząt obecnych. Niepodobna 
wszakże oznaczyć dokładnie epoki, gdy ruch ten 
lądu się rozpoczął, ani też nie zdołano dotąd wy
kazać w sposób niewątpliwy jego przyczyny. 
Obecnie, dla wyjaśnienia tego zjawiska, odwołuje 
się p. Badoureau do działań cieplikowych. Wia
domo, że w epoce geologicznej, niezbyt zresztą 
dawnej, powierzchnia Skandynawii, morza Bał
tyckiego i Finlandyi pokryta była grubą powłoką 
lodową, z czego wypływa, że temperatura gruntu 
pod całą tą warstwą obniżyć się musiała do 0°. 
P. Badoureau przyjmuje, że obecnie temperatura 
gruntu dochodzi tam do 3°, rozgrzanie takie za
tem wywołać musiało znaczne rozszerzenie się 
olbrzymiej masy materyału, a to właśnie powięk
szenie się objętości spowodowało podniesienie 
znacznej części skorupy ziemskiej. Biorąc zaś 
pod uwagę spółczynnik rozszerzalności granitu, 
oblicza autor, że zmiana wysokości części środko
wej czyni dotąd 229 metrów.

(Comptes rendus).

—  tr. Pr zys to s o w a n ie  się p ł a z ó w  do środka. 
W  który m  p r z e b y w a j ą .  P. Dissard przeprowadził 
badania nad oddychaniem i transpiracyą płazów, 
oznaczając ilościowo, dla różnych gatunków, dwu
tlenek węgla i wodę wydzielone w ciągu jednostki 
czasu; poszukiwania te okazały, że gatunki wodne 
oddychają słabiej a transpirują silniej, a stąd 
wnosi autor, że między oddychaniem a transpira
cyą zachodzi antagonizm. Wiadomo, że cechą

| wybitną biologii płazów jest rozmaitość ich spo- 
| sobu życia, jedne bowiem przebywają w wodzie,
\ inne w powietrzu, jakkolwiek ze względów morfo

logicznych przyjąć należy, że pochodzą z pnia 
wspóluego. Otóż, na podstawie swych badań tłu
maczy p. Dissard, dlaczego, dajmy, tryton pozo
stał zwierzęciem wodnem, żaba przebywa zarówno 
w wodzie jak i w powietrzu, salamandra zaś przy
stosowała się wyłącznie do życia powietrznego. 
Wypływa to ze wspomnianego wyżej antagonizmu. 
Jeżeli, mianowicie, gatunek pewien wodny zosta
nie umieszczony w otoczeniu powietrznem, tran- 
spiracya jego wzmaga się, aby się oprzeć temu 
wzmożeniu, chroni się do wody; jeżeli, natomiast, 
gatunek powietrzny utrzymywany będzie w środku 
wodnym, oddychanie jego słabnie, aby zaradzić 
takiemu zmniejszaniu, które mu grozi zadusze
niem, zwierzę wracać musi do powietrza.

(Comptes rendus).

—  em. Chloro melanit. Minerału tego używa
ły ludy pierwotne do wyrobu toporów, a szczegól-

| niej odmian z zawartością granatu. Według ba- 
J  dań Damoura skład minerału tego, po oddzieleniu 
i granatu, jest następujący: Si 0 2 56,57— 57,75, 

A12 0 3 17,21— 14,85. Fe2 0 3 8.86— 9,52, Ca O 
4.44— 3,15, Mg O 2,12— 1,84, NajO 10,70
11.76.

(Chemiker Ztg. 1893 Nr 90).

—  sk. G ru b o ść błony ciekłej. P. Oberbeck
z Cireifswaldu z doświadczeń swych ocenia, że 
litr oleju colza wystarcza do uspokojenia morza 
na przestrzeni 19 000 metrów kwadratowych; 
grubość warstwy oliwy wynosi wtedy nie więcej 
nad 0,000002 milimetra.

ROZMAITOŚCI

—  tr. Z w i e r z ę t a  dzikie w  In dyach. Ze spra
wozdania ogłoszonego przez „Gazetę urzędową

j Indyj Wschodnich,” dowiadujemy się, że w ciągu 
| roku 1892 zwierzęta drapieżne spowodowały 

śmierć 2 963, węże zaś jadowite 19 025 osób, 
j zwierzęta zaś drapieżne i węże razem zgładziły 

81 668 sztuk bydła. Wciągu tegoż roku wytę
piono 15 988 zwierząt jadowitych, co kosztowało 
107974 rupij, za wyniszczenie zaś 84 789 węży 
jadowitych zapłacono 9 741 rupij.

—  em. Je m io ła  ja k o  po ka rm . W niektórych 
okolicach Francyi używają jemioły jako pożywnej 
paszy, krając ją drobno, po oddaleniu części drze
wiastych i gotując w wodzie razem z jagodami 
przez 15— 20 minut. Klej o waty płyn wymięsza- 
ny z otrębami chętnie bywa spożywany przez by
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dło; w stanie surowym jemioły używać nie możno, 
gdyż działa wtedy trująco.
(Oesterr. Zeifschr. fur Zuckerindustrie 1893. 22).

W Nr 50 Wszechświata na sfr. 800, w lamio 
prawym, w wierszu 10 od góry, zamiast „Owady 
wodne Rossyi, Koppecia,” powinno być „Owady 
szkodliwe Rossyi, Keppena.”

Nekrologia.

Telegraf rozniósł wiadomość o śmierci Ja na  
T y n d a l l a .  O pracach jego naukowych i działal
ności autorskiej podamy bliższą wiadomość.

SPROSTOWANIE.

W Nr 45 Wszechświała na str. 7IG, w lamie 
lewym, w wierszu 36 i 37 od dołu, zamiast 
„o części ogólnej” powinno być „o części szcze
gółowej I-go tomu.”

Posiedzenie 17-e Komisyi stałej teoryi ogro
dnictwa i nauk przyrodniczych pomocniczych od
będzie się d. 21 grudnia 1893 roku, o godzinie 
8-ej wieczorem, w lokalu Towarzystwa ogrodni
czego (Chmielna, 14).

Porządek posiedzenia:
1) Odczytanie protokułu posiedzenia poprzed

niego.
2) P. A. Ślósarski „Zabrus gibbus L .” owad 

niszczący oziminy w niektórych okolicach kraju.
3) P. II. Cybulski „Nowe i rzadsze gatunki 

roślin zebrane w okolicach Warszawy.”
4) P. St. Golinski „Kilka uwag nad worecz

kiem zarodkowym roślin.”

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 6 do 12 grudnia 1893 r.

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