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STOPIEŃ BIAŁOŚCI

CZYLI

ALBEDO CIAŁ NIEBIESKICH,

Nietylko za pomocą bezpośrednich spo
strzeżeń teleskopowych, dających nam poznać 
na powierzchni planet i księżyca pewne kon
tury i plany, możemy badać budowę fizyczną 
ciał niebieskich; badanie promieni, przycho
dzących ku nam od owych ciał, jest daleko 
obfitszem źródłem wiadomości o tejże budo
wie. Ciała niebieskie albo same są źródłami 
światła, jak  słońce i gwiazdy stałe, lub też 
świecą światłem, zapożyczone m od pierw
szych, jak planety i księżyce naszego układu. 
Wszystkie wnioski o budowie fizycznej ciał 
niebieskich gruntują się jedynie na dokład_ 
nem określeniu barwy ich światła. Promie, 
nie tego światła, które w rzeczywistości skła
dają się z wielu promieni różnych barw, czyli 
rozmaitej łamliwości, przechodząc przez pry
zmaty lub siatki interferencyjne, rozszczepiaj ą 
się na części składowe, a z rodzaju otrzyma

nego w taki sposób widma, na zasadzie zna
nych metod, wyprowadzamy wnioski o budo
wie ciała niebieskiego. Gdy źródłem światła 
jest gaz rozżarzony, możemy bezpośrednio 
z barwy promieni oznaczyć substancye gazo
we, z których owo źródło się składa. W  ra 
zie, gdy źródłem światła jest rozżarzone ciało 
płynne lub stałe, badanie barwy nie dopro
wadza nas do żadnego rezultatu, gdyż widmo 
zawsze jest ciągłem. W zastosowaniu do 
ciał niebieskich możemy i w tym ostatnim wy
padku o ich fizycznej budowie otrzymać pew- 
ne wskazówki—mianowicie wtedy, gdy ciała 
te otoczone są atmosferą gazową przez bada
nie barwy tej atmosfery w świetle źródła, 
przechodzącem przez nią. Jak  wiadomo, 
stosownie do rodzaju ciał, rozróżniamy barwę 
w świetle pi-zechodzącem i w świetle odbitem. 
Pierwszy rodzaj barwy mają ciała przezro
czyste: pochodzi ona z tego, źe pewna ilość 
promieni, przechodząc przez ciało przezro
czyste, zostaje przezeń pochłonięta, a tylko 
pozostałe promienie, które ciało przepuszcza, 
w połączeniu stanowią barwę ciała przezro
czystego. Na tej własności ciał przezroczy
stych opiera się między innemi analiza spek
tralna gwiazd stałych. Barwa w świetle od
bitem pochodzi stąd, że powierzchnia danego
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ciała jedne rodzaje promieni pochłania, inne i 
zaś odbija. Te ostatnie w połączeniu dają } 
barwę ciała w świetle odbitem. Na tej wła- J  

sności ciał nieprzezroczystych moźnaby oprzeć j  
analizę spektralną planet i księżyców.

Ponieważ światło planet i księżyców jest j 
tylko odbitem światłem słonecznem, więc mo
że ono zawierać w sobie tylko takie promie
nie, jakie składają się na barwę atmosfery 
słonecznej w przechodzącem świetle słońca. 
Część jednak tych promieni zostaje pochło
nięta przez atmosferę planety, część znacz
niejsza przez jej powierzchnię, a tylko część 
zostaje odbita, tworząc widoczną dla nas bar
wę planety lub księżyca. Gdyby cała po
wierzchnia planety stworzoną była z jednego 
ciała, moglibyśmy przy pomocy badań widmo
wych dowiedzieć się, jakie promienie ta  po
wierzchnia absorbuje i jakie odbija, a nawet 
bliżej określić ciało tworzące tę powierzchnię. 
"W tym celu trzebaby badać widma barw 
rozmaitych ciał i zauważyć, jakiego ciała 
widmo najbardziej zbliża się do widma pla
nety.

Powierzchnie planet jednakże nie są zbudo
wane tak jednostajnie, więc i zastosowanie 
analizy spektralnej w tym razie nie prowadzi 
do pożądanych rezultatów. Powierzchnie pla
net są utworzone z najrozmaitszych ciał, 
z których każde odbija promienie, tworzące 
jego barwę. Obserwując planetę z ziemi, nie 
jesteśmy w stanie rozróżnić różnobarwnych 
części jej powierzchni; wszystkie barwy wi
dzimy pomięszane w barwie niewielkiej świe
cącej tarczy, a widmo tego światła zawiera 
w sobie promienie, właściwe barwom wszyst
kich składowych części powierzchni planetar
nej. Łatwo wywnioskować, że ostatecznie 
otrzymujemy widmo, mało różniące się od 
widma słonecznego, osłabione tylko z powodu 
absorpcyi części promieni słonecznych przez 
planetę. Otrzymawszy takie widmo, nic nie 
możemy wnioskować o budowie fizycznej pla
nety, możemy jednak przyjąć, że w przecięciu 
promienie wszystkich barw w równej ilości są 
odbijane od powierzchni planety. Ciała, któ
re odbijają w jednakowym stosunku promie
nie wszystkich barw, nazywają się białemi; 
bezwzględnie białe są ciała odbijające wszyst
kie be^ wyjątku padające promienie. Gdy 
zaś ciało pochłania wszystkie padające nań 
promienie, jest ono bezwględnie czarne.

W  rzeczywistości niema ciał bezwzględnie 
białych ani bezwzględnie czarnych. Najbiel
sze znane nam ciała absorbują część promie
ni, najczarniejsze zaś część ich odbijają. Sto
sunek ilości odbitych przez ciało promieni do 
ilości padających nazywa się białością ciała 
czyli albedo, jak  ją  nazwał Lambert.

Widzieliśmy, źe obserwowana z ziemi bia
łość planety w rzeczywistości pochodzi z po- 
mięszania barw różnych części jej powierz
chni. Gdyby można oddzielne punkty tarczy 
planetarnej badać pod względem ich albedo, 
znaleźlibyśmy, źe ta  własność w różnych czę
ściach jest rozmaitą, ale niewątpliwie znala
złoby się wiele punktów o jednakowej albedo. 
Albedo, właściwą największej ilości punktów, 
możnaby uważać za najbardziej właściwą 
planecie, albedo zaś pozostałych punktów 
byłaby większą lub mniejszą od przeważają
cej i przecięciowo małoby się różniła od tej 
ostatniej. W  rzeczywistości nie jesteśmy 
w stanie badać w taki sposób oddzielnych 
punktów, ale rozumowanie powyższe każe 
nam wnioskować, źe obserwowana przez nas 
albedo planety nie wiele się różni od białości 
ciała najbardziej rozpowszechnionego na po
wierzchni planety. Jeżeli zatem, badając 
ciała ziemskie pod względem ich albedo, 
znajdziemy, że jedno z nich i któraś planeta 
mają prawie jednakową albedo, wtedy istnie
je prawdopodobieństwo, że ciało to w znacz
nej ilości pokrywa powierzchnię planety. A l
bedo ciał ziemskich badał pierwszy Lambert. 
Metodę jego, której tu opisywać nie będę, 
udoskonalił Zollner i otrzymał rezultaty, któ
re w tej dziedzinie badań uchodzą za najlep
sze. Według Zollnera albedo świeżo spadłe
go śniegu jest 0,783, charta albissima 0,70, 
białego piaskowca 0,237, wilgotnej ziemi rol
nej 0,079 i t. d. Aby znaleźć albedo planety, 
trzeba wyrachować, jak wielkiem musiałoby 
być natężenie światła planety przy danej od
ległości od słońca, gdyby nie miała miejsca 
żadna absorpcya promieni słonecznych, i jak 
jasną musiałaby się w takim razie wydawać 
obserwatorowi ziemskiemu. Następnie nale
ży wymierzyć przy pomocy fotometru rzeczy
wistą jasność planety, która skutkiem absorp
cyi, zawsze musi być mniejszą od obrachowa- 
nej. Stosunek jasności wymierzonej do obrr,- 
chowanej stanowi albedo planety. W  taki 
sposób znaleziono, że ze wszystkich planet
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najmniejszą albedo posiada Merkury; wynosi 
ona w przybliżeniu 0,147. Jeżeli albedo Mer
kurego przyjmiemy za jedność, to albedo 
Marsa jest 1,56, Neptuna 3,69, Urana 4,27, 
Jowisza 4,36, Saturna 5,13, Wenus 5,37. 
W edług tego obliczenia albedo Marsa wynosi 
0,229, zbliża się zatem do wyżej przytoczonej 
albedo piaskowca białego, moźnaby stąd wy
prowadzić hipotezę, że znaczna część powierz
chni Marsa składa się z piaskowrca. W  po
dobny sposób możnaby wyprowadzić hipotezy 
co do budowy powierzchni innych planet.

Co się tyczy księżyca, to już okiem nieu- 
zbrojonem dostrzedz możemy, że niewszyst- 
kie części jego tarczy świecą jednakowo jasno. 
Najjaśniejsze jej części wysyłają światło, nie- 
róźniące się od światła słonecznego; wypływa 
stąd, że powierzchnia księżyca w tych miej
scach jest biała. Białość tych części równa 
się prawie białości wapna, co potwierdza zja
wisko niejednokrotnie obserwowane w górach 
wapiennych. Gdy po zachodzie słońca jeszcze 
tylko wierzchołki Wzgórz oświetlone są ostat- 
niemi jego blaskami, a jednocześnie pełnia 
księżyca wznosi się po nad ziemię po przeciw
nej stronie horyzontu, wierzchołki gór i księ
życ mają jednakowe oświetlenie tak, źe nie 
sposób jest określić na tarczy księżyca granic 
góry, jeżeli pierwsza przez ostatnią w części 
została zasłoniętą. Z tego możnaby wniosko
wać, że powierzchnia księżyca w znacznej 
części składa się z wapna. Co się tyczy mniej 
jasnych części tarczy księżycowej (Arago znaj
duje miejsca, które 17 razy mniej światła od
bijają niż części jasne), to są one utworzone 
z ciał o znacznie mniejszej albedo niżeli 
pierwsze, albo też z ciał przezroczystych o po
wierzchniach odzwierciadlających w jednym 
kierunku padające na nie światło, jak na- 
przykład woda. Z jednakowym stopniem 
prawdopodobieństwa możemy atoli przypu
ścić, że najjaśniejsze części księżyca zawdzię
czają swoje białe światło pokrywającym je 
masom śniegu, a ciemniejsze części są pokry
te lodem, którego albedo, jeżeli jest zupełnie 
czysty, wynosi tylko 0,025. Że najmniej 
jasne części księżyca mają albedo około 0,04 
możnaby objaśnić niezupełną czystością lodów 
księżycowych, co jest zupełnie naturalnem.

Księżyce Jowisza zmieniają peryodycznie 
swą jasność w związku z okresami obiegów 
naokoło planety. Ta ostatnia okoliczność nie

pozwala na przypuszczenie, żeby zmiany te 
były skutkiem peryodycznej zmiany albedo 
księżycowych. Większe prawdopodobieństwo 
za sobą ma przypuszczenie, źe księżyce Jowi
sza w części oświetlone są też przez powierz
chnię planety i nie w jednakowym stopniu 
przez wszystkie części tej powierzchni, czy to 
dla rozmaitej albedo różnych części, czy to 
dla tego, źe niektóre części Jowisza świecą 
jeszcze własnem światłem. Księżyce innych 
planet pod względem albedo nie były dotąd 
jeszcze badane.

Wszystko, cośmy dotychczas powiedzieli, 
dotyczy tylko jednego rodzaju albedo, miano
wicie optycznej. Od czasu wszakże, jak stało 
się wiadomem, że w widmie, prócz promieni 
działających na aparat oczny, znajdują się 
także promienie termiczne i chemiczne, roz
szerzono pojęcie albedo i do tych dwu rodza
jów promieni. Istnieje zatem prócz optycz
nej , także albedo termiczna i albedo chemicz
na. Ta ostatnia mierzy się przez siłę, z jaką 
promienie idące od ciała, rozkładają związki 
srebra, t. j. przez wyrazistość wizerunku foto
graficznego. Na polu badań albedo chemicz
nej najważniejsze są prace W arrena de la 
Hue, który znalazł, że albedo optyczne i albe
do chemiczne nie idą ze sobą zupełnie równo
legle. Tak naprzykład,. Jowisz ma najwięk
szą albedo chemiczną ze wszystkich dotych
czas badanych planet, gdy tymczasem albedo 
optyczna Saturna lub planety Wenus jest 
znacznie mniejszą. W  ogólności jednak można 
powiedzieć, źe ciało, mające większą albedo 
optyczną, daje też wyraźniejszą fotografią, 
jak o tem świadczą najlepiej fotografie księ
życa, na których jaśniejszym częściom tarczy 
księżyca odpowiadają ciemniejsze części nega
tywie.

Co się tyczy albedo termicznej, to musiała
by ona być mierzoną przez mierzenie działa
nia ciepła planet na ziemi; jest ono jednakże 
znikomo małem i przez żadne, choćby naj
czulsze, instrumenty nie może być mierzone 
ani nawet skonstatowane. Poszukiwania 
Langleya w Pitsburgu 1885 wykazały pewne 
nieznaczne działanie ciepła księżycowego, 
a skądinąd wypływa, że albedo termiczna 
księżyca równa się albedo lodu przy kilku 
stopniach niżej zera. W  taki sposób, co się 
tyczy księżyca, badania albedo optycznej 
i termicznej doprowadzają nas do analogie z-
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nych wniosków o budowie jego powierzchni. 
Z powodu jednak wielkiej niepewności rezul
tatów, otrzymywanych w tego rodzaju bada
niach i wnioski z tych rezultatów wypływające 
przyjmować należy z wielką ostrożnością.

Z wszystkiego, cośmy dotychczas powie
dzieli, widać, że badania nad białością planet 
nie o wiele posunęły nasze wiadomości o bu
dowie fizycznej tych ciał; nasze wnioski, czy
nione na podstawie albedo, nigdy nie będą 
miały znaczenia prawd dowiedzionych, lecz 
tylko mniej lub więcej ugruntowanych hipo
tez. Nie zmniejsza to jednak ważności tego 
rodzaju badań, tembardziej, że nie znamy 
metody, któraby coś pewniejszego mogła nam 
powiedzieć o naturze powierzchni planet. 
Wiele wiemy o ciałach, tworzących atmosfery 
gwiazd, lub na tysiące lat biegu światła odda
lone mgławice, a z czego zbudowane są pla
nety, nic prawie nie wiemy.

Zwrócimy tu jeszcze uwagę na związek, 
zresztą może tylko pozorny, zachodzący po
między wielkością albedo planety a odległo
ścią tejże od słońca. Z wyjątkiem Wenery, 
której albedo jest największa i Neptuna, dla 
którego skutkiem znacznej odległości otrzy
mane rezultaty są bardzo niepewne, albedo 
w ogólności wzrasta w miarę oddalania się od 
środka układu. Przeskok od albedo Marsa 
do albedo Jowisza jest bardzo znaczny, co 
może znajduje się w związku z tem, że pomię
dzy niemi brakuje jeszcze jednej planety, 
albo też w połączeniu ze zjawiskami zmiany 
jasności księżyców Jowisza popiera hipotezę 
o własnem świetle tej planety. Jeżeli atoli 
wszystko to są tylko przypuszczenia, których 
niemożna poprzeć innemi jakiemiś dowodami, 
to na zasadzie otrzymanych stopni białości 
możemy prawie napewno twierdzić, źe planety 
odleglejsze, począwszy od Jowisza, mają po
wierzchnie o budowie zbliżonej, lecz różniące 
się bardzo od powierzchni Merkurego i M ar
sa; w ogólności jednak wszystkie planety ma
ją  powierzchnie rozmaite.

Badanie ściślejsze białości planet może 
mieć wielkie znaczenie, jako środek, dający 
możność stwierdzenia zmian, zachodzących na 
powierzchni planety. Zmienna jasność pla
nety może być zależną od dwu przyczyn: 1 ) 
od zmian, zachodzących na powierzchni pla
nety, warunkujących własność refleksyjną tej 
powierzchni, t. j. od zmiany jej albedo; 2 ) od

! zmian zachodzących w źródle światła, t. j. na 
; słońcu. Jeżeli jasność planety w opozycyi 
j  ściśle wymierzymy fotometrycznie i dla kon- 
j  troli porównamy z światłem jakiejś gwiazdy, 

o której wiemy, że jest niezmienna, będziemyr 
w stanie zauważyć zmienność jasności plane
ty. P. Muller z Poczdamu utrzymuje, że za
uważył wahania jasności planet i upatruje 
związek między temi wahaniami i okresem 
trzynastoletnim plam słonecznych. W  tym 
razie przyczyna zmian jasności planet leżała
by w słońcu. Zmianę, zachodzącą w albedo 
jakiejś planety, moźnaby objaśnić naprzykład 
w taki sposób, że po części jeszcze własnem 
światłem świecąca powierzchnia planety po
krywa się z biegiem czasu ciemną skorupą. 
Takie zmiany naturalnie nie mogą się odby
wać prędko i dla ich stwierdzenia trzebaby 
porównywać rezultaty, otrzymane w epokach 
od siebie odległych. Niewykluczoną też jest 
możliwość peryodycznych zmian albedo plane
ty dla różnych pór jej roku z powodu topienia 
się mas śniegu na zwróconej ku nam powierz
chni, skutkiem czego albedo niektórych punk
tów może stać się 40 razy mniejszą.

Główne badania nad białością ciał niebie
skich zeszły na drugi plan wtedy, gdy skut
kiem odkrycia analizy spektralnej spodziewa
no się o wiele większego plonu z badań wid
mowych gwiazd stałych. Ku tym ostatnim 
też astronomowie zwrócili się z zapałem, po
zostawiając prawie na uboczu układ plane
tarny. W  braku innych obfitszych w następ
stwa metod badania fizyki planet, wartoby 

! wrócić do zarzuconej prawie metody badania 
| albedo.

Marcin Ernst.

I ICH PRZEMIANY W  ORGANIZMIE.

(Ciąg dalszy).

IV.
Organizm głodzony traci pewną ilość biał

ka ze swych organów. Moźnaby przypusz
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czać, źe dla zapobieżenia tej stracie potrztba 
tęż samą ilość białka dawać mu do spożycia. 
Jednakże dzieje się inaczej. Człowiek, tra 
cący dziennie podczas postu, dajmy, 60g biał
ka, nie utrzyma się w równowadze azotowej, 
jeżeli spożywać będzie tylko tyleż białka. 
Przy dowozie 60 g białka rozkładowi ulegnie 
więcej, np. 100 g, tak że jeszcze 40 g sam or
ganizm utraci. Rozkład więc samego ciała 
został tylko ograniczony, lecz bynajmniej nie 
zupełnie powstrzymany. I  im bardziej wzra
stać będzie ilość białka pokarmowego, tem 
utrata białka w ciele zmniejszać się będzie. 
Zupełna wszakże równowaga azotowa nastąpi 
dopiero wówczas, gdy ilość dostarczanego 
białka wyniesie 2 ' / 2 raza więcej, niż utrata 
białka podczas postu. Jest to bardzo charak
terystyczną właściwością fizyologiczną orga
nizmu zwierzęcego, że im więcej otrzymuje 
białka, tem więcej też niszczy go, rozszczepia. 
Rozkład białka w ciele naszem zależy pod 
względem ilościowym przedewszystkiem od 
masy dostarczanego białka. Niekiedy równo
waga azotowa następuje nawet dopiero po 
podaniu zwierzęciu cztery razy większej ilości 
białka, niż wynosi u trata podczas głodu.

To zjawisko wzmożonego rozkładu białka 
wskutek doprowadzania coraz większych jego 
ilości Yoit porównywa ze wzmożonym rozkła
dem cukru przez komórki drożdźowe, wów
czas gdy do pewnych granic wzrasta ilość cu
kru w roztworze. Komórki naszego ciała 
wyzwalają tem znaczniejszą energią chemicz
ną, im bardziej stężonem jest środowisko, 
w którem się znajdują. Białko przyjęte 
w pokarmach krąży w rozpuszczonym stanie 
w sokach, we krwi, w limfie, w cieczy napa
wającej miąsz organów, i w tych tylko wypad
kach, gdy w nadmiernej znajdzie się ilości, 
przechodzi z tej płynnej formy w stan stały, 
organizowany, przerabia się na cząstki komó
rek, organizuje się. Rozkładowi ulega prze
dewszystkiem owo krążące w sokach białko 
i to rozkładowi tem znaczniejszemu, im biał
ka tego jest więcej. Białko zaś samych orga
nów w normalnych warunkach t . j .  przy ró
wnowadze azotowej, gdy organizm należycie 
się odżywia, w niezmiernie drobnej’ zaledwie 
ilości (1 % ) ulega rozkładowi, oczywiście 
w tejże samej ilości regenerując się jednocze
śnie z krążącego białka. Tłumacząc sobie 
w taki sposób zjawisko rozkładu białka, mo-

! żerny pojąć ów charakterystyczny stan równo
wagi azotowej, w którym tyleż rozkłada się 
białka, ile go organizm przyjmuje. Prócz 
tego zaś pozwala nam to zrozumieć wiele in
nych jeszcze faktów z fizyologii żywienia, sa
ma zaś hipoteza białka „krążącego” i białka 
„organizowanego” znajduje istotne poparcie 
w rzeczywistem występowaniu białka w dwu 
zgoła różnych postaciach.

Gdy w ten sposób rozkład białka stosuje 
się przedewszystkiem do tej ilości, jaką orga
nizm rozporządza, zrozumiemy, że intensyw
ność tego rozkładu zależy też od stanu, w ja 
kim ciało zwierzęcia się znajduje. Po obfi- 
tem żywieniu białkiem (mięsem) potrzeba 
znaczniejszych jego ilości do utrzymania ró
wnowagi azotowej niż po żywieniu skąpem. 
Pies dostawał przez pewien czas niezbyt dużą 
ilość białka, poczem 1500 g mięsa wystarczy
ło do osięgnięcia równowagi azotowej. Gdy 
wszakże ten sam pies później obficiej białkiem 
był żywiony, tak że istotnie przybyło mu biał
ka w ciele, 1 500 g już nie wystarczały do 
utrzymania go w równowadze; trzeba mu było 
dawać więcej.

Mówimy tu naturalnie o wyłącznem żywie
niu białkiem (obok soli i wody) bez dodatku 
innych organicznych środków pokarmowych, 
a więc przy żywieniu możliwie chudem mię
sem, w którem zawartość tłuszczu nie docho
dzi do 1 %) a wodanów węgla zupełnie niema. 
W  tym razie potrzeba zatem stosunkowo bar
dzo znacznych ilości białka. A  ilości te wyra
stają jeszcze, jeżeli organizm nietylko białka 
nie ma tracić, ale i ma się utrzymać w równo
wadze tłuszczowej t. j. jeżeli nie ma zupełnie 
chudnąć. Pamiętajmy, źe człowiek w nor
malnych warunkach, chcąc zachować złożony 
w ciele zapas tłuszczu i nie tracić zeń części 
węgla w postaci dwutlenku węgla przez oddy
chanie, musi dziennie wprowadzać do orga
nizmu około 2 1 0  g węgla. Chcąc zaś całą tę 
ilość pokryć przez białko, potrzeba 2  0 0 0  g 
chudego mięsa. Nikt zaś przez dłuższy czas 
nie potrafi zjadać codziennie 4—5 funtów 
mięsa. Nawet przy najsmaczniejszem przy
rządzaniu potraw już po kilku dniach taka 
jednostajna strawa wzbudza niesmak, w koń
cu sprowadza nieprzezwyciężony wstręt i obja
wy chorobliwe w narządach trawienia. W i
dzimy przeto, jak trudno, niemożliwie jest



3 90 W SZECHSW IAT. K r  25.

niemal utrzymać równowagę ciała przy wy- 
łącznem żywieniu się białkiem.

Zwierzę mięsożerne, pies, dochodzi do ró
wnowagi azotowej, otrzymując—podobnie jak 
i człowiek przy wyłącznem żywieniu się biał
kiem—około 2 '/a raza więcej mięsa niż roz
kłada go podczas głodzenia się. Będąc 
wszakże przystosowany do wyłącznego żywie
nia się mięsem, pies może i więcej jeszcze 
strawić, a wówczas oczywiście część wprowa
dzonego do ustroju białka pozostanie w nim. 
Pies w tym razie tuczy się białkiem, gdyż 
mniej rozkłada, niż przyjmuje. Lecz w mia
rę jak  coraz więcej obfituje w mięso, ener
giczniej teź w dalszym ciągu rozkłada wpro
wadzane w pokarmie białko i oto znów do 
dalszego utrzymania go w równowadze po
trzeba już więcej białka niż dawniej. By 
więc przy wyłącznem żywieniu chudem mię
sem osięgać tuczenie mięsne, trzeba ustawicz
nie ilość pokarmu zwiększać, aż wreszcie do
chodzi się do takich racyj dziennych, których 
zwierzę juź zwalczyć nie jest w stanie: apetyt 
zmniejsza się i pies opada na ciele. N aj
większe zatem ilości białka nie są w stanie 
przez dłuższy czas zwiększać białkowej masy 
ciała. Niemożna bowiem przejść po za pewną 
najwyższą granicę w dziennych racyach biał
ka, granicę zaś tę warunkuje zdolność rezorp- 
cyjna organów trawienia, których bezkarnie 
niewolno zmuszać do pracy nad siły.

Najniższa natomiast granica, której w ilo
ściach podawanego zwierzęciu białka przekro
czyć niewolno, jeśli ma być zachowaną ró
wnowaga azotowa, zależy od tego, jaką ilo
ścią krążącego białka organizm rozporządza. 
Gdy jest w nim dużo krążącego białka, wów
czas granica ta  wyżej leży niż w tych razach, 
gdy białka jest mało. Powyższe wywody do
statecznie to tłumaczą. Jednocześnie zrozu
miałem się staje, że im osobnik jest chudszy, 
tem—przy jednakowym ciężarze ciała—wię
cej potrzeba mu białka, a więc i znaczniejszy 
rozkład tegoż, otyiszy zaś—przy jednakowym 
ciężarze z tamtym—ma i absolutnie i stosun
kowo mniej białka w sobie, a więc i mniej mu 
potrzeba białka do osięgnięcia równowagi 
azotowej. Prócz tego zaś przybywa tu jesz
cze ważna okoliczność, że tłuszcz w ciele zło
żony—-podobnie jak i tłuszcz przyjmowany 
w pokarmach, o czem natychmiast się dowie-

| my—ogranicza do pewnego stopnia rozkład 
j  białka.

Gdy tak dzieje się przy wyłącznie białko
wej strawie, zmieniają się natomiast warunki, 
jeżeli obok białka podajemy inne jeszcze or
ganiczne materye pokarmowe. Ani tłuszcze, 
ani wodany węgla, ani nawet materye klejo
we, zawierające azot, nie są w stanie zupełnie 
zastąpić białka, lecz każda z tych części skła
dowych naszego pokarmu ogranicza rozpad 
białka. Sto gramów kleju w najpomyślniej
szych warunkach zaoszczędzają 36 g białka. 
Wodany węgla i tłuszcze czynią to samo 
w innym stosunku.

V.

Wobec ustawicznego rozkładu białka, ma- 
terye bezazotowe (tłuszcze i wodany węgla), 
jak nam wiadomo, same nie są w stanie utrzy
mać zwierzęcia przy życiu. Szczegółowe ba
dania Yoita i jego uczniów wszystkie zgodnie 
przemawiają za tem, że dając obok białka 
tłuszcze, można zaoszczędzić przeciętnie 7% 
białka, w najlepszym zaś razie 15%. Dając 
zaś przy białku wodany węgla, można za
oszczędzić białka najwyżej 15%, średnio zaś 
tylko 9%. Mięszając strawę zwierzęcia z biał
ka, tłuszczów i wodanów węgla (mączki, cu
kru), możemy-—zależnie od ilości bezazoto- 
wych środków pokarmowych— dojść do naj
rozmaitszych kombinacyj. Przedewszystkiem 
wszakże zapytać musimy, w jakim stosunku— 
w owych granicach 7% przy dodatku tłusz
czów i 9% przy dodatku wodanów węgla— 
pozostają materye bezazotowe do białka.

Po nad wszystkiemi zjawiskami chemiczne- 
mi, zachodzącemi w organizmie zwierzęcym, 
górują zjawiska utleniania, które glównem są 
źródłem ciepła i pracy mechanicznej. W ar
tość przeto poszczególnych środków pokarmo
wych starano się mierzyć ilością ciepła, jakie 
one przy spalaniu się wytwarzają. I  nie po
mylono się bynajmniej. Długi szereg dokład
nych doświadczeń fizyologicznych dokonanych 
przez Rubnera wykazał, że istotnie tłuszcz, 
białko i wodany węgla zastępują się w ilo
ściach takich, jakie odpowiadają stosunkowi 
ilościowemu wytwarzanego przez nie przy 
spalaniu ciepła. Oczywiście dla białka za
chodzi to w przytoczonych tylko wyżej grani
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cach; tłuszcze natomiast i wodany węgla cał
kowicie mogą się zastępować, jeżeli tylko 
w samym odżywianym osobniku niema prze
szkód do takiego wyłącznego zadawalniania 
się jednym rodzajem pokarmu bezazotowego.

Przeciętnie 100 g tłuszczu dają przy spale
niu tyleż ciepła co 232 g mączki lub 201 g 
(speptonizowanego) białka. Pomijamy tu 
drobne różnice pomiędzy różnemi rodzajami 
tłuszczów i białka. Należy wszakże uwzględ
nić, że w ciele zwierzęcem tylko wodany wę
gla i tłuszcze Spalają się w zupełności, do 
ostatnich produktów utlenienia: wody i dwu
tlenku węgla. Białko natomiast po coraz da
lej idącem utlenieniu przechodzi do stanu 
mocznika, wydalającego się nazewnątrz, lecz 
niebędącego jeszcze ostatnim produktem 
spalenia. W  ciele przeto naSzem białko nie 
wytwarza tyle ciepła, ile podaliśmy wyżej; 
a  dla otrzymania istotnej wartości fizyologicz- 
nego spalania się białka należy od liczby wy
rażającej ciepło spalania się białka w kalory- 
metrze odjąć ilość ciepłostek wytwarzanych 
przez mocznik w tym stosunku, w jakim mocz
nik powstaje z białka.

Owe fizyologicznie równowartościowe ilości 
środków pokarmowych nazywa Hubner izody- 
namicznemi (równosilnemi). Według badań 
tego uczonego, izodynamicznemi ze 1 0 0  g tłusz
czu są: 232 g mączki lub 234 g cukru trzcino
wego lub 256 g cukru gronowego, albo śred
nio 100 g tłuszczu=240 g wodanów wręgla. 
Z  drugiej strony 100 g tłuszczu =  213 <7 biał
ka, gdyż do otrzymania tego samego skutku 
cieplikowego potrzeba—z powodu niezupełne
go spalania się białka—wziąć go odpowiednio 
więcej niż 2 0 1  g.

Pies, karmiony dziennie 1 500 g odtłusz
czonego mięsa, tracił z własnego ciała 1 2  g 
mięsa, gdyż wydzielał ilość azotu odpowiada
jącą 1512 g mięsa. Ten sam pies wszakże, 
gdy do owych 1500 g mięsa dostawał jeszcze 
150 g tłuszczu, rozkładał mięsa tylko 1474^, 
pozostawało mu więc w ciele 26 g. Mamy tu 
przykład, dowodzący jasno, jak dodatek tłusz
czu do białka zaoszczędza to ostatnie. Po
dobne działanie ma tłuszcz już w samem ciele 
złożony; stąd też otyły organizm zachowuje 
równowagę azotową przy mniejszych ilościach 
białka niż organizm chudy. Ażeby osięgnąć 
taką równowagę, wystarcza przy dodatku 
tłuszczu połowa, często nawet tylko trzecia

| część tej ilości białka, jakiej potrzeba było 
| zwierzęciu przy wyłącznie białkowej strawie. 

Dając zaś więcej białka, możemy już osięgnąć 
tuczenie mięsne. Umiarkowane przeto ilości 
mięsa obok obfitych tłuszczu pozwalają przez 
dłuższy czas zbogacać organizm wT białko, 
aniżeli choćby największe ilości samego 
białka.

Tą samą wszakże drogą osięgamy i inny 
jeszcze skutek, mianowicie najłatwiej tym 
sposobem dochodzimy do złożenia w ciele za
pasów tłuszczu.

Wodany węgla zupełnie podobny wywiera
ją  skutek; i one zaoszczędzają białko i tłuszcz. 
Pies, dostając 500g mięsa, rozkładałgo 546g, 
tracił więc z własnego ciała 46; gdy zaś do 
porcyi tej dodawano mu 250 g wodanów wę
gla (mączki), rozkładał mięsa tylko 475 g, 
czyli pozostało mu w ciele 25 g mięsa. Przy 
strawie złożonej z 400 g mięsa i 230 g woda
nów węgla pies tracił z ciała 25 g tłuszczu; 
gdy zaś do tej samej ilości mięsa dodawano 
mu 340 g wodanów węgla, przybyło mu 39 g 
tłuszczu.
ft Takież rezultaty otrzymywano na doświad
czeniach wykonywanych z ludźmi. Ze ści
słych eksperymentów i obliczeń Yoita wypa
da, że organizm człowieka dorosłego (wagi 
70 kg) tyje, przyjmując obok 260 g tłuszczu 
więcej niż 118 g białka (=562 g mięsa), albo 
takąż ilość białka i 600 g wodanów węgla, 
lub wreszcie przy tejże ilości białka 1 0 0  g 
tłuszczu i 370 g wodanów węgla.

VI.

Nie należy wszelako przypuszczać, ażeby 
tłuszcz w tkankach ustroju zwierzęcego po
wstawał wyłącznie z tłuszczu podawanego 
w pokarmie. Niektórzy nawet badacze po
wątpiewali przez pewien czas o tem, czy 
wogóle z tłuszczu przyjmowanego w strawie 
może się tworzyć tłuszcz w naszym organi
zmie. Sądzili oni mianowicie, że ten tłuszcz, 
który przechodzi z zewnątrz do przewodu po
karmowego, zostaje całkowicie rozłożony, zaś 
tłuszcz organów powstawać musi z innych 
środków pokarmowych, z białka, z wodanów 
węgla. Przypuszczenie takie wówczas zwłasz
cza wydawało się uzasadnionem, gdy nie wie
dziano jeszcze, że kropelki tłuszczu mogą,
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nierozpuściwszy się uprzednio, przenikać 
przez ściankę kiszek. Obecnie wszakże wie
my, źe bynajmniej niepotrzeba zupełnego 
rozpuszczenia materyj pokarmowych dla ich 
wchłonięcia. Gdy tłuszcz zawarty w strawie 
znajdzie się w stanie nader delikatnego za
wieszenia w miazdze pokarmowej, w postaci 
t. zw. emulsyi, wówczas drobniutkie jego kro
pelki doskonale przez błonę śluzową mogą 
przenikać. A  podczas trawienia właśnie dane 
są wszelkie warunki do wytworzenia podobnej 
emulsyi. Udało się wielokrotnemi i nader 
urozmaiconemi sposobami dowieść bezpośred
niego przenikania tłuszczu z przewodu pokar
mowego do naczyń chłonnych w kiszkach.

Z ostatnio przytoczonych przykładów wi
dzimy jednakże, że i wodany węgla podawane 
razem z białkiem mogą organizmowi przyspa
rzać tłuszczu. Należy przeto rozstrzygnąć, 
z czego w tym razie tłuszcz powstaje, czy 
z białka, czy z wodanów węgla.

Pettenkofer i Voit żywili psa dużemi ilo
ściami czystego, wolnego od tłuszczu mięsa
0 dokładnie znanej zawartości azotu i węgla
1 przytem ściśle oznaczali zarówno wydalany 
azot jak  i węgiel. Azot całkowicie wydzielał 
się znów w moczu i kale, lecz znaczna część 
węgla pozostawała w ciele zwierzęcia. N aj
widoczniej przeto przy rozpadzie białka za
chodzi jjodział na część zatrzymującą w sobie 
całkowity azot i część bezazotową, a ta  ostat
nia nie ulega dalszemu zniszczeniu, lecz pozo
staje w organiznie. Gdy wszakże w ciele 
zwierzęcem niema innej części składowej, 
w której tyle mogłoby się zawrzeć węgla, jak  j  

tylko tłuszcz, przeto Pettenkofer i Yoit wno
szą, źe z białka powstał tłuszcz, który dalsze
mu rozkładowi nie uległ. Za możliwością i  

takiej przemiany białka, przy której tworzył- j 
by się tłuszcz, przemawiały zresztą juź daw- j  
niejsze spostrzeżenia pewnych wypadków pa- j  
tologicznych. W  wielu chorobach zachodzi i  
t. zw. zwyrodnienie tłuszczowe, przy którem 
w komórkach i włóknach tkanek występuje 
tłuszcz zamiast białka. Gdy wszakże w tym 
razie przypuścićby można, że tłuszcz do ta
kich zdegenerowanych organów przeniknął 
skądinąd, natomiast badania nad zatruciami 
fosforem wykazały niezbicie, że białko rozpa
da się w taki sposób, że część azotowa zosta- ! 
je  wydalona, bezazotowa zaś pozostaje w or- | 
ganach w postaci tłuszczu.

Podobnie i doświadczenia, w których kar
miono zwierzęta wyłącznie cukrem i mączką, 
dowiodły niezbicie, że z tych związków może 
powstawać tłuszcz w organizmie zwierzęcym. 
Określano bowiem ilości przyjmowanego i wy
dalanego węgla i okazywało się, że znaczna 
część tego pierwiastka pozostawała w ciele. 
Niemożna przypuszczać ani w tym razie, ani 
w doświadczeniach powyższych Pettenkofera 
i Yoita nad żywieniem wyłącznie dużemi ilo
ściami białka, ażeby pozostający w organiz
mie węgiel zawarty tam był w postaci cukru 
lub glikogenu. Na to przedewszystkiem za
trzymane w ciele ilości węgla były za duże; 
zresztą i bezpośrednie ilościowe oznaczenia 
glikogenu zadawały kłam temu mniemaniu. 
Pamiętajmy o tem, źe ghkogen w nader ma
łych ilościach odkłada się w wątrobie i mię
śniach. Z innych zaś wodanów węgla jeden 
tylko cukier gronowy przelotnie i w mniej
szych j eszcze niź glikogen ilościach występo
wać może w ciele.

(dok. nast.).
D r M. Flaum.

BŁAWATNIKI I GORZYKI
(Cotingidae et Pipridae).

(Dokończenie).

Niezmiernie ciekawy rodzaj ptaków są to 
tak zwane przez Tyzenhauza miękkodzioby 
(Chasmorhynchus), których cztery gatunki 
zamieszkują dolną Amazonią i Gujanę. Są 
to ptaki wielkości sójki lecz bardziej krępe 
i na krótszych nogach. Dziób mają miernie 
długi i bardzo szeroki u nasady z paszczą 
obszerną, skrzydła miernej długości z trzecią 
i czwartą lotką najdłuższą, ogon miernie dłu
gi, równo na końcu ucięty.

Samce tych czterech gatunków są białe 
(z wyjątkiem jednego, który jest z wierzchu 
kasztanowaty) i posiadają ciekawe dodatki 
naskórne już to na głowie już na gardzielu. 
I  tak np. miękkodziób nagoszyjny (Chasmo
rhynchus nudicollis) jest całkowicie śnieżno
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biały, tylko gardziel i przestrzeń przed ocza
mi jest obnażona barwy szaro-zielonej dość 
żywej. Samica jest barwy zielonej, z głową 
ciemniejszą o spodzie żółtawym, z podłużną 
zieloną pstrocizną; gardziel szarawa, z czar- 
nem upstrzeniem. Gatunek ten zamieszkuje 
południowo-wschodnią Brazylią. Miękkodziób 
glistownik (Ch. yariegatus) jest czysto biały, 
z głową brunatno-kawową; gardziel ma obna
żoną z pęczkiem glistowatych wyrostków na 
półtrzecia cala długich, barwy sinej. Samica 
jest zielona z żółtawym brzuchem zielono 
upstrzonym; gardziel szara z drobną pstro
cizną. Zamieszkuje Gujanę, Wenezuelę i wy
spę Trinidad. Miękkodziób soplowaty (Chas- 
morhynchus niveus) jest całkowicie śnieżno 
biały, z długim wyrostkiem na czole. Wyro
stek ten jest obnażony i tylko gdzieniegdzie 
pęczkami puszku pokryty. Ptak może go 
dowolnie kurczyć i wydłużać, gdy jednak 
Brehm twierdzi, że wydłużony zwiesza się 
z boku dzioba jak u indyka, z opowiadania 
Schomburgka wypadłoby, że przeciwnie na
rośl ta  w stanie wydłużenia sterczy do góry '). 
W  każdym razie najbardziej wydłużona do
chodzi do czterech cali długości. Samica jest 
z wierzchu zielona, od spodu żółtawa z zielo
ną pstrocizną. Gatunek ten zamieszkuje obie 
Gujany. Wreszcie miękkodziób kasztanowaty 
(Chasmorhynchus tricarunculatus) jest całko
wicie brunatno kasztanowaty z wyjątkiem 
głowy, szyi, karku i górnej części piersi, które 
są białe. Samica posiada trzy długie wy
rostki, z których jeden na czole, dwa zaś inne 
wyrastają w kątach gęby. Gatunek ten po
chodzi z Costa-Bica i Veragua.

Z obserwacyj księcia Maksymiliana Neu- 
Wieda, W atertona i Schomburgka poznano 
nieco obyczaj emiękkodzioba soplowatego i na- 
goszyjnego, ptaki te jednak trzymają się tak 
wysoko i tak są płochliwe, źe przyjrzeć się im 
niełatwo i wogóle mało o nich wiemy szczegó
łów biologicznych. Wszyscy podróżnicy zga
dzają się na to, że miękkodzioby trzymają się 
wielkich cienistych lasów z pewnem upodoba
niem do okolic górzystych. Siedząc na czub
kach drzew, wyraźnie rysują się na tle błękit
nego nieba. Najciekawszym ze wszystkiego

jest głos, który przyrównać tylko można do 
metalicznego dźwięku, jaki wydaje młotek, 
uderzając o kowadełko. Wszyscy obserwa
torowie wyżej przytoczeni zgadzają się na to, 
że żaden głos wśród lasów Ameryki południo
wej nie wywiera tak olbrzymiego wrażenia, 
jak  te metaliczne tony arapongi W ater- 
ton opisuje głos ten w sposób następujący: 
„słychać ten dźwięk, poczem następuje pauza 
minutowa i znów rozchodzi się to brzmienie, 

j  pauza i znów po raz trzeci głos metaliczny. 
Wówczas ptak zostaje w milczeniu przez ośm 
do dziesięciu minut, aby na nowo śpiew roz
począć. Akteon przerwałby swe najwyuzdań- 
sze polowanie, sam Orfeusz zaprzestałby 
swych śpiewów, aby wysłuchać tego ptaka, 
którego głos jest tak słodki, tak porywający, 
tak fantastyczny.” Zwykle kilku samców 
siedzi w blizkości siebie i jeden drugiemu od
powiada jak echo. Sprawia to wrażenie, we
dług Schomburgka, jakby liczne dzwonki od
zywały się jeden po drugim, poczem następu
je pauza sześcio do ośmiu minutowa i znów 
dzwonki rozbrzmiewać zaczynają. Schom- 
burgk twierdzi, że gdy ptak pozostaje w spo
koju, wyrostek czołowy zwiesza mu się z boku 
dzioba; w chwili jednak wydawania głosu 
ptak nadyma go i wyrostek sterczy wtedy pro
stopadle.

Według zdania księcia Neu-Wieda, miękko
dzioby karmią się wyłącznie owocami i jago
dami pewnych drzew (zapewne Nectandry), 
Schomburgk wszelako twierdzi, że znajdował 
w żołądkach tych ptaków resztki owadów, co 
zresztą jest bardzo prawdopodobne, gdyż 
wszystkie bławatniki, będąc z natury wegeta- 
ryanami, nie gardzą jednak owadami, gdy im 
te z łatwością się dostają.

Gniazdo arapongi nie jest dotychczas zna
ne. Nikt też z podróżników nie widział pta
ków tych w niewoli.

Z innych rodzajów tej obszernej rodziny 
na uwagę zasługują bławatniki właściwe (Co- 
tingae), których siedm lub ośm gatunków 
znanych odznacza się przepysznemi barwami, 
zawsze z przewagą błękitu różnych odcieni. 
I  tak, wspaniała Ootinga coerulea jest pysznej

*) Waterton twierdzi że narośl ta łączy się 
z podniebieniem i może być powietrzem wydęta. *) Nazwa miejscowa miękkodzioba.
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szafirowej barwy, z całym prawie spodem 
ciemno-fioletowym i czarnemi skrzydłami oraz 
ogonem. Inny gatunek (Ootinga cayana) 
jest barwy seledynowo błękitnej, z ciemno- 
fioletowym gardzielem i czarnemi skrzydłami 
i ogonem. Bławatnik peruwiański (Cotinga 
maynana) podobnie jest ubarwiony, lecz ma 
gardzie] na mniejszej przestrzeni fioletową. 
Błękitny jego kolor pod pewnem nachyleniem 
posiada seledynowy odcień, gdy pod innem 
przybiera zupełnie odcień lazurowy. Ptaka 
tego spotykałem w Maynos na pewnym ga
tunku nektandry, którego owocem się karmił'. 
Jest to ptak ociężały i tylko od czasu do cza
su rzuca się, aby zerwać owoc z gałęzi. Sa
mice wszystkich tych gatunków bławatników 
są skromnie, brunatno szaro ubarwione. 
Wszystkie bez wyjątku bławatniki właściwe 
zamieszkują najgorętsze części Ameryki 
zwrotnikowej, a w górach nie zdają się prze
kraczać 2  0 0 0 ' wzniesienia bezwzględnego.

Rodzaj Xipholena odznacza się od wszyst
kich innych rodzajów tej grupy niezwykłym 
rozwojem pokryw skrzydłowych, które są wy
jątkowo długie i sztywne, tworząc rodzaj fe- 
stonu po nad skrzydłem. Najdawniej znany 
gatunek, bo opisany jeszcze przez Linneusza 
(X. pompadora) jest całkowicie brunatno 
purpurowy, najciemniejszy od głowy, jaśniej
szy ku tyłowi. Skrzydła tylko są czysto białe, 
z czarnemi końcami. Gatunek ten zamiesz
kuje Gujanę; dwa inne znane są z Brazylii.

Prześlicznym ptakiem jest niewątpliwie 
Phoenicocercus carnifex, inny przedstawiciel 
tej ciekawej ze wrszech miar rodziny. Cały 
wierzch głowy ma pysznego, jedwabisto pon- 
sowego koloru; kark i plecy bardzo ciemno j 
sepiowej barwy; takież piersi, lecz nieco ja 
śniejsze; brzuch i ogon jaskrawo ponsowe. 
Ponieważ każdy rodzaj tej grupy musi mieć 
w sobie coś oryginalnego, więc i Phoenicocer
cus posiada wyjątkowo krótką czwartą lotkę 
pierwszorzędną, która nadto jest ciekawie ku 
końcowi zwężona i skręcona. Bodzaj ten za- J 
mieszkuje Gujanę i Brazylią.

Cztery rodzaje bławatników zamieszkują 
wyższe piętra Kordylierów, niespu?:xzając się 
nigdy na niziny amazońskie. Dwa z nich, 
blizkie bardzo siebie, a mianowicie Ampelion 
i Pipreola odznaczają się dość słabym dzio
bem i powszechnie zielonem ubarwieniem. 
Trzymają się zwykle gąszczów, gdzie pędzą !

żywot ociężały. Lot ich jest ciężki i hałaśli
wy. W żołądku znajdowałem przeważnie 
owoce, między innemi pewnej Melastomy; zda
rzało mi się jednak niekiedy spotykać i owa
dy. Zwykle trzymają się pojedyńczo lub pa
rami; w pewny cli jednak wypadkach spotkać 
można kilkoro tych ptaków na jednem drze
wie, zwabionych zapewne przez dojrzewające 
owoce.

Dwa inne rodzaje a mianowicie Heliochera 
i Doliornis trzymają się przeważnie na samej 
górnej granicy lasu, to jest na wysokości ja
kich 9000'. Pierwszy z nich, mający dwa 
tylko gatunki, odznacza się długim czubem 
utworzonym z wązkich piórek. Do bardzo 
pospolitych ptaków w Andach ekwadorskich 
i peruwiańskich należy Heliochera rufaxilla, 
ptak wielkości drozda, z krótkim i mocnym 
dziobem i krótkiemi skokami. Barwy jest 
całkowicie ciemno popielatej, z czarniawemi 
skrzydłami i ogonem oraz kasztanowatym 
czubem. Trzyma się na wysokości 7 000' do 
1 0  0 0 0 ', wśród lasów lub niewysokich zarośli, 
które się na tej wysokości często napotyka. 
Zwykł on siadywać na samych czubkach 
drzew, gdzie często widzieć go można, jak 
nastawiwszy czuba, wydaje jakiś głos dziwny— 
chrapliwy. W  żołądku znajdowałem najczę
ściej jakieś jagody, które p. Jelski okre
śla jako należące do rośliny „jaboncillo” 
(z rodz. Chenopodiaceae). Jagody te zabar
wiają mu żołądek na różowo a kiszki na fiole
towo.

Przegląd bławatników zakończymy wzmian
ką o rodzaju Tityra stanowiącym typ osobnej 
podrodziny (Tityrinae). Ten rodzaj odzna
cza się anormalną drugą lotką pierwszorzęd
ną, która jest niemal szczątkową. Ptaki na
leżące do tego rodzaju (który liczy 5 gatun
ków) są wielkości drozda, mają dziób długi 
i gruby, napozór jakby spuchnięty, zakończo
ny dość silnym hakiem. Wszystkie Tityry 
bez wyjątku są barwy blado popielatej, z czar
nemi skrzydłami a niekiedy i głowami. W ła
ściwe są , najgorętszym częściom Ameryki 
środkowej i południowej, a w Kordylierach 
nie przekraczają, jak się zdaje, wysokości 
4 0 0 0 'stóp, to jest granicy kultury drzewa 
kakaowego. Trzymają się zwykle malemi 
stadkami lub parami, a karmią się przeważnie 
owocami.



A  teraz przejdźmy do drugiej rodziny— 
£i mianowicie gorzyków (Pipridae). Już na 
pierwszy rzut oka uderzy nas, że wszyscy 
przedstawiciele tej grupy odznaczają, się ma- 
łemi rozmiarami, krótkiemi ogonkami i mniej 
lub więcej wydłużonemi nogami. Dzioby 
mają niewielkie i dość u nasady rozszerzone, 
czem się zbliżają do mucholówek. Wszystkie 
prawie odznaczają się świetnem ubarwieniem 
u samca, skromnem u samicy; wiele z nich po
siada anormalnie rozwinięte niektóre pióra— 
zwykle ogonowe.

Wszystkie bez wyjątku gorzyki trzymają 
się gorących lasów Ameryki Zwrotnikowej, 
nie przekraczając w Kordylierach granicy 
uprawy trzciny cukrowej. Najczęściej może 
spotyka się je po brzegach lasów, rzadziej 
w głębi puszcz amerykańskich. Zwykły one 
przebywać w podszewce leśnej na nieznacznej 
od ziemi wysokości. Brehm najniewłaściwiej 
porównywa je pod względem obyczajowym 
z sikorami, od których różnią się przede
wszystkiem większą ociężałością, co je zbliża 
do pokrewnych bławatników. Oprócz tego 
gdy sikory prawie wyłącznie trzymają się nie- 
wielkiemi stadkami, g#zyki najczęściej wi
dzieć można parkami lub pojedyńczo i tylko 
u niektórych gatunków obserwować można 
liczniejsze zbiorowiska, które uważać należy 
za rodzaj toków. Podstawą pożywienia go
rzyków są niewątpliwie owoce, nie gardzą jed
nak i owadami, gdy zdobycie ich nie przed
stawia wielkich trudności.

Najciekawszym i najlepiej przezemnie po
znanym rodzajem z całej grupy jest tak zwa
ny mniszek (Chiromachaeris manacus), za
mieszkujący całą Amazonię od Oceanu Atlan
tyckiego aż do podnóża Kordylierów, a także 
i Ekwador Zachodni. Oryginalny ten i wy
soce komiczny ptaszek posiada na gardzielu 
wydłużone piórka, które podczas swych ru
chów nastawia ku przodowi, co tworzy rodzaj 
brody, od czego też brazylijczycy nazywają 
go „mono” (małpa) '). Na głowie ma czarną 
czapeczkę; tegoż koloru są plecy, skrzydła 
i ogon; kark, część przednia pleców i spód 
ciała są czysto białe; słabizny i podogonie si

Nr 25.

we. Nogi ma dość długie i wysmukłe, ogonek 
krótki i zwykle u żywego ptaka do góry na
stawiony. Jako cechy rodzajowe wyróżniają 
go nadto lotki pierwszorzędne zwężone i śza- 
blowato zgięte, oraz lotki drugorzędne szero
kie i o stosinach płaskich bardzo rozwinię
tych. W  budowie szkieletu mniszek przed
stawia tę osobliwość, źe jedna z kości przed
ramienia a mianowicie promień (radius) jest 
płaski i bardzo szeroki.

Mniszek trzyma się niewysoko nad ziemią 
wśród gęstych zarośli okalających polany lub 
plantacye. Głownem pożywieniem jego są 
jagody i owoce różnych drzew—między inne- 
mi nektandry, dla zdobycia których nie waha 
się opuścić swe ulubione gąszcze, aby wyżej 
na drzewa zalecieć; nie popasa tu jednak dłu
go i wnet zlatuje nad ziemią.

W okolicy miasteczka Yurimaguas (Peru) 
niejednokrotnie mogłem go obserwować; rów
nież często widywałem go w Chimbo na po- 
morzu Ekwadorskiem. I  tu i tam udało mi 
się podpatrzeć rodzaj toków, jakim ptaszki 
oddają się w obranych prawdopodobnie raz 
na zawsze miejscach. Jedno z takich miejsc 
znajdowało się w okolicy Yurimaguas w niz- 
kich krzakach na brzegu lasu. Już o sto 
kroków można było zauważyć obecność pta
ków z powodu charakterystycznego głosu, 
jaki one wydają. Rzecz dziwna, że ptaszek 
ten w budowie skrzydeł i rodzajach trzasku 
jaki wydają zbliża się bardzo do pewnego ga
tunku kolibra a mianowicie do niezmiernie 
ciekawej Loddigesia mirabilis. Przypatrując 
się tym tak odmiennym ptakom zauważymy, 
że lotki drugorzędne są bardzo szerokie 
i o stosinach płaskich i szerokich. Ponieważ 
i jeden i drugi ptaszek wydają osobliwy 
trzask, który porównać można do głosu jaki 
wydaje koperta zamykającego się zegarka '), 
przeto przyszedłem do wniosku, że oba wyda- 

. ją  głos ten uderzając jedną stosiną o drugą. 
Mniszek wydaje oprócz tego cały szereg ta
kich głosów, co wywiera wrażenia grzechodki 
dziecinnej. Oczywista rzecz, że trzaskanie 
u Loddigesii jako, bez porównania mniejszej,
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') Brelim niewłaściwie mówi, że „mono” zna- ') Sonnini porównywa głos ten do trzasku
c zy  mnich (moine). przy rozgniataniu orzecha laskowego.
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jest znacznie słabsze i w dodatku ptak ten 
wydaje tylko pojedyncze głosy ').

Inny głos osobliwy mniszka i o którego po
chodzeniu nie mam najmniejszego pojęcia, 
jest to rodzaj szmeru, który książę Wied po
równywa dD turkotu kołowrotka, a jabym ra
czej porównał z turkotem kółek u łyżew na 
woskowanej posadzce. Głos ten słychać tyl
ko gdy ptak z miejsca na miejsce przelatuje 
i rzecz dziwna, że podobny słyszałem przy 
przelatywaniu u innego znów kolibra (Ace- 
strura Mulsauti), przypuszczać więc można, 
że i ten rodzaj głosu oba ptaki wydają skrzy
dłami.

Manewry, jakim się oddają mniszki, są nad
zwyczaj ciekawe i komiczne. Pewnego razu 
widziałem w Yurimaguas, jak samiec i sami
ca rzucały się po nad samą ziemią to na pra
wo to na lewo, opisując w powietrzu niewiel
kie łuki i wydając na końcu każdej amplitudy 
charakterystyczne trzaśnięcie. Jeszcze cie
kawszy manewr widziałem w Chimbo. Było 
tam miejsce dość wolne wśród gąszczu leśne
go, na którem co dnia spotkać można było 
6  do 8  samców mniszka oddających się ulu
bionym ewolucyom. W  tem to miejscu obser
wowałem razu pewnego samca ledwie z od
ległości kilkunastu kroków. Dziwny ten pta-

F ig. 2. Chiromacliaeris nianachus.

Darwin nazywa takie głosy muzyką in
strumentalną, a jako wzór stawia becze
nie kszyka. Mniszek jednak wydaje także 
i dźwięki wokalne, składające się z trzech

bardzo silnych i fletowe

go brzmienia.

') Ten sam rodzaj głosu wydaje według Fra- 
sera Pipra deliciosa (patrz u  Darwina) La descen- 
dance de l ’homme, Paris 1881 , str. 4 1 5 . Posiada 
ona również lotk i drugorzędne zmodyfikowane, 
(patrz figura 3).

szek obrał sobie za miejsce popisów trzy pro
stopadle sterczące łodygi, nie na linii prostej 
wszelako, lecz na trzech wierzchołkach trój
kąta. Mniszek skakał kolejno z jednej na 
drugą, czepiając się zawsze samej nasady ło
dygi a na końcu każdej amplitudy wydawał 
dziwne swe trzaskanie. Powtórzywszy ma
newr ten kilkanaście razy, odleciał.

Co z tego wszystkiego [najciekawsze, to  
mianowicie, że dwa mniszki zabite przezemnie 
na tem tokowisku o godzinie drugiej po po
łudniu, miały żołądki zupełnie puste. Chyba
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więc tylko miłosną rywalizacją można sobie 
objaśnić ten post surowy.

Więcej szczegółów biologicznych o gorzy- 
kach brak nam; zakończyć więc musimy 
wzmianką o wybitniejszych rodzajach tej ro
dziny. I  tak rodzina Chiroxiphia odznacza 
się wdzięczną kombinacyą kolorów czarnego, 
niebieskiego i ponsowego. Środkowe sterów
ki niektórych gatunków są zwężone i wydłu
żone poza koniec ogona. Rodzaj Machaero- 
pterus odznacza się osobliwą budową kości 
łokciowej (cubitus), która podobnie jak pro
mień u rodz. Chiromachaeris jest rozpłasz
czona i bardzo szeroka a nadto posiada brózd-

F ig. 3. Lotki drugoi

ki do umocowania nasad lotek drugorzęd
nych. Gatunek Mach. striolatus jest to ma
leńki ptaszeczek, oliwkowo zielony z wierzchu 
o czubku utworzonym z jedwabistych piórek 
pysznej ponsowej barwy, o spodzie biało i bru
natno wpodłuż strychowanym.

Najliczniejszym w całej rodzinie jest rodzaj 
Pipra. Z pomiędzy gatunków wyróżnić można: 
Pipra suayissima z Gujany angielskiej, bar
wy aksamitno czarnej z białym czubkiem gło
wy, niebieskim kuprem i pomarańczowym 
brzuchem. Poblizki gatunek (Pipra coeruleo- 
capilla) nadesłany przez p. Kalinowskiego 
z Peru, należy do wielkich rzadkości ornitolo
gicznych. Wreszcie Pipra filicauda posiada 
oryginalnie zwężone i wydłużone sterówki. 
Ogółem rodzaj ten liczy 18 gatunków, wszyst
kie prawie świetnie ubarwione. Gorzyki wła

ściwe zamieszkują lasy Ameryki Zwrotniko
wej od Meksyku po Boliwią.

J. Sztolcman.

S E K C Y A  C H E M I C Z N A .

Posiedzenie 8 e w r. 1894 Sekcyi chemicznej 
odbyło się d. 19 maja 1894  r. w budynku 
Muzeum przemysłu i rolnictwa.

Protokuł posiedzenia poprzedniego został od
czytany i przyjęty.

Pp. Leon Nencki i W. Trzciński referowali 
rzecz o związku chemii z bakteryologią, nakłania-

;ędne Pipra deliciosa.

jąc chemików do zapoznawania się ze zdobyczami 
bak‘eryologii i zajęcia się higieną publiczną. 
Kzecz ta drukowaną jest w 22 i 23 N-rach 
W szechświata z r. b. W  związku z tą rzeczą p. 
W ł. Leppert zaproponował, aby referenci urzą
dzili dla członków Sekcyi kursy bakteryologii. 
Dr Leon Nencki zaproponował współudział obec
nego na posiedzeniu d-ra Palmirskiego i referenci 
wraz z d-rem Palmirskim zgodzili się ułożyć pro
jekt takich kursów. Następnie p. Leppert stre
ścił prace Stefana Bondzyńskiego i Leona Mar
chlewskiego. Pierwszy z nich ogłosił sposób 
oznaczania tłuszczu w serach, polegający na go
towaniu sproszkowanego sera z kwasem solnym, 
następnem ługowaniu eterem, odczytywaniu obję
tości eteru, oznaczaniu zawartości tłuszczu w pew
nej objętości eterowego roztworu i obliczeniu  
z tych danych całkowitej zawartości tłuszczu. Zaś 
p. Marchlewski wspólnie z p. Schunckiem druko
wał rzecz o barwniku chlorofilu. Badacze ci do
wiedli, że os+ateczny produkt rozkładu chlorofilu
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alkaliami, lub kwasami jest jeden i ten sam, 
a mianowicie filantoanina, lecz że pośrednie pro
dukty między temi dwoma krańcowemi związka
mi są rozmaite. A mianowicie chlorofil z alkoho
lowym roztworem alkali daje najpierw alkalichlo- 
rofil, który po zakwaszeniu kwasem solnym prze
chodzi w etylo— lub metylofilantoinę, skąd dopiero 
W dalszym ciągu rozkładu powstaje filantoanina 
wzoru C40 H38 N 2 0 5 (OH). Rozkład zaś chloro
filu kwasem solnym zachodzi w następujący spo
sób: pod wpływem słabego kwasu solnego powsta
je  najpierw chlorofilan, następnie filoksantyna, 
z której działaniem stężonego kwasu solnego 
otrzymuje się filocyanina, a z niej pod wpływem  
alkaliów filantoanina.

Na tem posiedzenie ukończone zostało.

Wiadomości bibliograficzne.

•—  Ibr. Theoretische Chemie vom Standpunkte 
der Avogadroschen Kegel und der Thermodynamik. 
Dr W alther Nernst. Stuttgart 1 8 9 3 , str. 590.

Obszerny ten podręcznik chemii teoretycznej, 
wydany przez znanego na polu badań fizyko-che
micznych profesora fizyki w Getyndze, dra Nern- 
s Ła, stanowi zw iększoną odbitkę I-go tomu wycho
dzącej obecnie pod dyrekcyą dra Dammera che
mii nieorganicznej i przeznaczony jest dla tych, 
którzy posiadają ogólne wykształcenie chemiczne. 
Brak podobnego podręcznika rzeczywiście uczu- 
wać się dawał, gdyż dwutomowe kompendyum  
Ostwalda, układane historycznie, jest do nauki 
za obszerne.

D zieło d-ra Nernsta składa się z 4 części; dwie 
pierwsze poświęcone są stechiometryi, dwie ostat
nie teoryi powinowactwa chemicznego. Po wyło
żeniu ogólnych własności m ateryi w 3 stanach 
skupienia, au+or wykłada obszernie hipotezę mo
lekularną i dzisiejszą teoryą roztworów, której 
jest wymownym obrońcą. W skutek zbytniej tre- 
ściwości wywody matematyczne w tej części dzie
ła  nie są dostatecznie przejrzyste i znacznie utrud
niają czytanie. Zarzut ten nie daje się stosować 
do dwu ostatnich części, poświęconych powino
wactwu chemicznemu. Teorya równowagi che
micznej, prawo Gibbsa, wyłożone są w sposób tak 
ścisły a zarazem przystępny, że nawet dla nie- 
obeznanych z wyższą analizą nic do życzenia nie 
przedstawiają. Dokładne cytowanie literatury 
daje czytelnikowi możność łatwego rozpatrzenia 
się w wielkiej liczbie prac, które od lat dziesięciu  
na polu chemii fizycznej się ukazały.

W ydanie nadzwyczaj staranne, prawie zupełnie 
wolne od błędów drukarskich.

N r  25.

K R O N IK A  N A U K O W A .

— ao. Nowe związki węgla z metalami ziem 
alkalicznych. Znany chemik francuski M oissan, 
który niedawno otrzymał w swym piecyku elek
trycznym sztuczne dyamenty, w ostatnich czasach  
wykonał szereg nowych, niezmiernie ciekawych 
doświadczeń, posiłkując się olbrzymio wysokiemi 
temperaturami swego piecyka. Ogrzawszy we 
wstawionym do pieca elektrycznego tyglu mięsza- 
ninę 120#  marmuru palonego z 7 0 g węgla, otrzy
manego przez spalenie cukru i zastosowawszy 
prąd o 350  ^mperach i 70 woltach, Moissan 
otrzymał po upływie 15— 20 minut dwuwęglik  
wapnia, stosownie do równania CaO-f-C3 =  CaC.2 
+  CO. Przy użyciu węglanu wapnia (marmuru, 
niewypalonego) otrzymuje się ten sam związek, 
podług wzoru: CaC034-C 4 =  CaC2 +  3CO. W ę
glik  wapnia CaC2 miał postać czarnej masy je d 
norodnej, która, stopiwszy się, przyjęła kształt 
tygielka. Masa ta łamie się z łatwością i posiada 
złom  wyraźnie krystaliczny. Kryształki maj% 
ciem nozłocisty połysk „na podobieństwo złoci
stych chrząszczy,” są nieprzezroczyste i połysku
jące; ciężar właśc. w temp. 18° =  2 ,22; nie roz
puszczają się w żadnym ze znanych rozpuszczal
ników; są obojętne chemicznie, atoli przy ogrze
waniu do ciemnej czerwoności w tlenie spalają się. 
Tem dziwniejszem jest ich zachowanie się wobec 
wody. Zmięszawszy CaC2 z kilkoma centymefra- 
mi kub. wody, wnet się spostrzega wydzielanie się 
gazów, kończące się dopiero po zupełnym rozkła
dzie CaC2, przyezem w cieczy powstaje osad 
Ca (OH)2, zaś wydzielający się gaz jest czystym  
acetylenem. W  ten sposób reakeya odbywa się: 
podług wzoru: 0802 +  11^0= CaO-4-C2H2, przy- 
czem wydziela się ciepło. Zupełnie analogiczne 
połączenia i reakeye otrzymuje się z barytem  
i strontem.

(Comptes rendus 1894 , CXVIII).

— ao. Redukcya tlenku cezu za pomocą wo
doru i glinu. Akademik Beketow przed niedaw
nym czasem zdołał otrzymać za pomocą nowego 
sposobu znaczne ilości cezu, który dotyczas otrzy
mywano w bardzo nieznacznych ilościach na dro
dze elektrolizy. Beketowa naprowadziło na dro
gę rozumowanie, oparte na podstawie danych ter- 
mochemicznych. Oddawna było wiadomem, że  
najznaczniejsze powinowactwo chemiczne zacho
dzi między pierwiastkami, mieszczącemi się  
w skrajnych grupach układu peryodycznego Men- 
delejewa, np. między metalami alkalicznemi 
a chlorowcami; w każdej zaś grupie energia 
zmniejsza się w miarę posuwania się od pierwiast
ków z mniejszym ciężarem atomowym ku pier
wiastkom, posiadającym większy ciężar at.; tak  
np. fluor (19) i  chlor (3 5 ,5 ) działają energiczniej, 
niż jod  (127). A‘oli bf.dania termochemiezne
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wykazały istnienie ściślejszego i delikatniejszego 
prawa, na mocy którego powinowactwo chemiczne, 
przy zachowaniu obu praw powyższych, jest naj- 
znaczniejszem w tych razach, gdy ciężary atomo
we łączących się wzajemnie pierwiastków są 
w przybliżeniu równe; tak np. jod  łączy się naj
energiczniej z cezem (1 2 7 -)-1 3 3 ), chlor z pota
sem (3Łt,j& +  39), glin z tlenem (A l20 3 =  27 x 2 - ( -  
1 6 x 3 ) .  Na podstawie tych danych Beketow wy
wnioskował, że chociaż połączenie cezu z jodem  
jest nieporównanie Irwalszem od połączenia jodu  
z glinem, to jednak z tlenkami tych metali może 
się dziać odwrotnie, albowiem w tlenku glinowym  
ilości połączonych z sobą pierwiastków są w przy
bliżeniu równe, w tlenku zaś cezu ciężar metalu 
jest znacznie w iększy (1 3 3  X 2 —J— 16). Teoretycz
ny ten wniosek Beketowa znalazł najzupełniejsze 
potwierdzenie doświadczalne, bowiem działając 
glinem (a potem i magnezem) na wodan cezu 
w tyglu niklowym, otrzymał on cez w postaci ła- 
twotopliwego, prawie ciekłego metalu barwy cie- 
mno-niebieskiej, łatwo zapłaniającego się przy 
zwykłej temperaturze i palącego się niebieskawym  
płomieniem, przyczem tworzy się nadtlenek cezu. 
Otrzymawszy znaczne ilości cezu oraz tlenku te
goż, Cs20  i oznaczywszy ilość ciepła, wydzielają
cego się podczas powstawania CsaO i wodanu 
CsHO, Beketow znalazł, że przy tworzeniu się 
wodanu wydzielanie ciepła jest tak znacznie więk
sze, że można się spodziewać, że wodór będzie 
wydzielał cez m efaliczny z tlenku Cs20 , tworząc 
jednocześnie wodan cezu, zgodnie z wzorem  
Cs20 -(-II  =  CsHO +  Cs. Doświadczenie potwier
dziło w zupełności wywody teoretyczne; tlenek 
cezu w rurce, przez którą przechodzi strumień 
suchego wodoru, już przy zwykłej temperaturze 
staje się szarym i pokrywa drobniutkiemi kropla
mi cezu metalicznego. (Buli. de l ’Acad. Imp. 
des sciences de St. Petersb., t. XIII).

—  ao. Cukier jako źródło energii mięśniowej.
N ajednem  z posiedzeń londyńskiego Royal So- 
ciety dr W. Harley zdawał sprawę ze swych ba
dań nad znaczeniem cukru jako pokarmu. W y
konane przez niego doświadczenia przekonały go, 
że „cukier jest głównym czynnikiem przy wytwa
rzaniu energii mięśniowej.” Rezultat ten jest 
podwójnie ciekawy wobec doświadczeń wielu nie
mieckich chemików i fizyologów, którzy twierdzą, 
że podczas pracy mięśniowej organizm zużywa 
przeważnie t. zw. glikogen, substancyą, niezawie- 
rającą azotu i pod względem chemicznym po
krewną cukrom. Przy pomocy przyrządu do mie
rzenia pracy (t. zw. ergografu) Harley mierzył 
pracę, wykonywaną np. przez średni palec każdej 
ręki podczas podejmowania ciężarów, ważących 
od 3 do 4 leg. Przedewszystkiem  Harley zbadał 
działanie cukru wtenczas, kiedy wszelki inny po
karm był wyłączcny. W  ciągu doby sam Harley 
i jego pomocnik pili tylko wodę; następnie spożyli 
500  g cukru i takąż ilość wody. Doświadczenia 
te dowiodły, że cukier nietylko przedłuża czas,

w ciągu którego praca nie wywołuje znacznego 
zmęczenia, ale owszem sprawia przyrost pracy 
mięśniowej, wynoszący 61 —  76 ° /0. Następnie 
badał on działanie cukru, używanego jako doda
tek do innych pokarmów. Okazało się, że doda
tek tylko 200 g cukru do pokarmu niedostatecz
nego zwiększa ogólną ilość wykonywanej pracy 
o 6— 3 9 °/0, stosownie do warunków. Dodatek  
250';/ do obfitego pokarmu mięszanego wywołał 
przyrost ilości pracy o 8 — 16°/0 i  znacznie zwięk
szył wytrwałość (oporność na zmęczenie). N aresz
cie zbadano wpływ dodatku 250 g cukru do cał
kowitej porcyi dziennej w przeciągu dnia, przy 
ośmiogodzinnej pracy mięśniowej. Okazało się, 
że przyrost energii mięśniowej wynosi 22— 3 6 °/0.

W I A D O M O Ś C I  B I E Ż Ą C E .

—  VII Zjazd lekarzy i przyrodników pol
skich odbędzie się we Lwowie od 23 do 26 Lipca
1894. Pierwotnie oznaczony termin Zjazdu mu
siał uledz zmianie dla uniknięcia kolizyi z innemi 
zjazdami, których odroczenie było absolutnie 
niemożliwe. Stało się to w porozumieniu z Dy- 
rekcyą W ystawy, której sala uroczystości została 
ofiarowaną na odbycie Ogólnych Zgromadzeń. Na 
zmianie tej zyska raczej Zjazd pod wielu w zglę
dami, a uczestnicy jego nie będą narażeni na n ie
dogodności, jakieby wyniknąć musiały przy nad- 
miernem nagromadzeniu przyjeżdżających osób.

P ro g ra m :  22 Lipca. Niedziela. Wieczorem
zebranie towarzyskie w salach Kasyna miejskiego 
(ulica Akademicka) w celu wzajemnego poznania 
się. 23 Lipca. Poniedziałek. O 10-ej rano uroczy
ste otwarcie Zjazdu i pierwsze ogólne posiedze
nie w sali koncertowej Wystawy. Następnie zwie
dzenie Wystawy. O 4-ej po południu posiedzenia 
sekcyjne w salach Gimnazyum Franciszka Józefa 
i Szkoły realnej. Wieczorem przedstawienie w tea
trze dla członków i uczestników Zjazdu. 24  Lip
ca, wtorek. O ósmej rano zwiedzanie miasta,' 
jego osobliwości i zakładów. 0  10-tej rano i 4-ej 
po południu posiedzenia sekcyjne. Wieczorem 
zwiedzanie W ystawy przy oświetleniu elektrycz- 
nem (fontanna świetlna). 25 lipca. Środa. O 8-ej 
rano dalsze zwiedzanie miasta i szpitali. O 10-ej 
rano i o 4-ej po południu posiedzenia sekcyjne. 
W ieczorem bankiet, dany przez W ydział gospo
darczy dla członków i uczestników Zjazdu. 
26 lipca. Czwartek. O 10-ej rano drugie ogólne 
posiedzenie i zakończenie Zjazdu. Po południu 
zwiedzanie Wystawy. Po ukończonym Zjeździe 
odbędą się 27-go w piątek wycieczki w rozmaite 
okolice kraju pod przewodnictwem członka W y
działu gospodarczego Dra Zubera, a mianowicie 
jednodniowa w Karpaty stryjskie i kilkudniowe
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zw łaszcza do zdrojowisk krajowych. Wkładka 
dla członków i uczestników Zjazdu wynosi 10 zł., 
i kwotę tę uprasza się przesłać na ręce skarb
nika Dra Bylickiego (ul. K ościuszki, 7). Wkładka 
ta  uprawnia do bezpłatnego otrzymania: a) jedne
go egzemplarza Pamiętnika Zjazdu, b) biletu  
wstępu na W ystawę, tak w dzień, jak  i w ieczo
rem, c) biletu na przedstawienia w teatrze, 
d) udziału w bankiecie, e) odznaki uczestnictwa 
w Zjeździe w kształcie medalionika. Celem za
bezpieczenia mieszkań raczą szanowni członkowie 
i  uczestnicy Zjazdu zgłaszać się zawczasu do 
W ydziału gospodarczego pod adresem Dra Meru- 
nowicza lub Dra Dunikowskiego.— Przedmiotem  
posiedzeń będzie nie tylko podanie do ogólnej 
wiadomości wyników własnych badań członków  
Zjazdu, ale także przedstawienie najżywotniej
szych spraw, o ile możności z wszystkich gałęzi 
wiedzy lekarskiej i przyrodniczej, a to przez upro
szonych do tego, lub zgłaszających się  referen
tów. W razie zamierzonego podania takich ko
munikatów lub referatów należy przesłać ich ty 
tuły pod adresem gospodarza sekcyi najdalej do 
25 czerwca 1 8 94 . W pamiętniku Zjazdu mogą

być umieszczone tylko streszczenia prac, przed
stawionych na Zj eździe i tylko wtedy, j eżeli auto- 
rowie dostarczą gospodarzowi sekcyi przed roz
poczęciem posiedzenia zupełnie do druku przygo
towany rękopis. Gdyby który z prelegentów po
trzebował do swego wykładu jakichkolwiek środ
ków pomocniczych, lub miał jakie szczególne ży
czenia, winien wcześniej powiadomić gospodarza 
sekcyi, celem możliwego uwzględnienia.

Dr Józef Merunowicz, Dr Em il Habdank D u
nikowski, Przewodniczący W ydziału gosp. Zjaz
du. Dr Józef Siemiradzki, Dr Edward Muko- 
wicz, Sekretarze W ydziału gospod.

Gospodarze Sekcyj przyrodniczych: Chemii prof. 
Pawlewski, Politechnika. F izyki i matematyki 
Prof. Dr Fabian, Uniwersytet. Mineralogii, geo
logii i geograf! fizycznej Prof. Dr Dunikowski, 
Uniwersytet. Zoologii i anatomii porównawczej 
Prof. Łomnicki, Gimnazyum IV. Botaniki Prof. 
Dr Ciesielski, Uniwersytet. Psychologii Prof. 
Dr Raciborski, Uniwersytet.

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 13 do 19 czerwca 1894 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w  W arszawie).
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U w a g i .

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

13 S. 36,8 36 ,8 ! 37,6 12.9 15,2 12,8 15,6 9,0 74 W ,,NW9,W1 2,6 •  w ciągu dnia kilkakrot.
14 C. 37,2 37,6  i 38,5 '•3,5 | >4 .o 12,2 15,2 l 1,0 84 W**,W’,W3 5,6 0  w nocy i w dzień bez prz.
15 P- 39.0 39,4  39,3 12.2 i 14,2 130 16.0 11,0 92 NW3,N3,W! 39 .o •  w ciągu nocy i dnia z prz.
16S. 37,9 41 ,o I 44.3 12,6 17,6 14,4 18,8 12,0 gi N5,WN5.WN5 17,5 •  w nocy i dzień z przerw.
17 N. 46,9 47,7  48,0 13.2 18,2 17.9 20,0 13,0 81 O.NW>,W» 0,0 •  p. m. 930 kropił.
18 P. 48,6 48,8 i 48,5 17,6 21.7 18,4 22,0 14.4 63 NW*,NW®,0 —
19 W. 46,7 4 5 ,9 : 45,6 17,8 , 23,0 19.0 23,0 15,2 64 E ‘,S2,0 —

Średr ia 4 2,5 15,7 7 64,7

T R E Ś Ć .  Stopień białości czyli albedo ciał niebieskich, przez Marcina Ernsta. —  Materye pokar
mowe i ich przemiany w organizmie, przez d-ra M. Flauma. —  Bławatniki i gorzyki (C oingidae et Pi- 
pridae), przez J. Sztolcmana. —  Sekcya chemiczna. —  Wiadomości bibliograficzne. —  Kronika nau

kowa. —  W iadomości bieżące. —  Buletyn meteorologiczny.
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J1 ,0 3 eo jch o  t(e H 3 y p o io . BapmaBa, 10 Iioiia 1894 r. Warszawa. Druk Emila Skiwskiegro.


