
J\? . 10. Warszawa, d. 10 marca 1895 r. T o m  X IV .

TYGODNIK POPULARNY, POŚWIĘCONY NAUKOM PRZYRODNICZYM.
PRENUMERATA „W SZE C H $W IA TA “ .

W W a rs za w ie : rocznie rs. 8 kwartalnie „ 2
Z p rze s y łk ą  pocztow ą: rocznie rs. lo  półrocznie „ 5

Prenumerować można w Redakcyi „Wszechświata* 
i we wszystkich księgarniach w  kraju i zagranicą.

K om itet Redakcyjny W szechśw iata stanowią Panowie 
Deike K., Dickstein S., Hoyer H., Jurkiewicz K., 
Kwietniewski Wł., Kramsztyk S., Morozewicz J., Na- 
tanson J., Sztolcman J., Trzciński W. i W róblewski W.
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Maryan Aleksander Baraniecki.
Będzie temu, pamiętamy, lat 26 z górą, 

wśród grona ówczesnych studentów wydziału 
matematycznego Szkoły Głównej warszaw
skiej, pewien fakt wywołał zainteresowanie 
niezwykłe. Na półkach księgarskich uka
zała się broszura formatu znanych dobrze 
wykazów Szkoły Głównej z obojętnym dla 
szerszej publiczności lecz dla matematyków 
ciekawym tytułem: „Teorya związku między 
pierwiastkami funkcyi pierwotnej i jej po
chodnych.” Rozprawy z dziedziny czystej 
matematyki, oddzielnie ogłoszone, były u nas 
wówczas rzadkością, a zaciekawienie wśród 
studentów było tem większe, że autorem bro
szury był jeden z kolegów, występujący 
w szranki pisarskie na niwie naukowej. Prze
glądano ciekawie tę pracę, czytano ją, cho
ciaż nie przypominamy sobie, czy ktokolwiek 
ze znawców poświęcił jej uwagi krytyczne. 
Była to próba młodzieńcza adepta nauki, 
o której sam bardzo niechętnie wspominał 
w latach późniejszych, próba świadcząca 
wszakże o aspiracyach młodego słuchacza 
matematyki, o jego uzdolnieniu do cierpliwe- i

go i drobiazgowego wysnuwania konsekwen- 
cyj z przesłanek w dedukcyach matematycz
nych.

Autorem tego „studyum algebraicznego,” 
bo taki tytuł dodatkowy nosiła rozprawa, był 
Maryan Aleksander Baraniecki, wówczas 
młodzieniec niespełna dwudziestoletni (ur. 8 
grudnia 1848 roku w Warszawie). Zamiło
wanie do matematyki skłoniło go było do 
wstąpienia na wydział matematyczno-fizyczny 
Szkoły Głównej, którą w r. 1869 ukończył ze 
stopniem magistra, zamiłowanie to nie pozwo
liło mu przerwać studyów i szukać, tak jak 
wielu innych to czyniło lub czynić musiało, 
drogi zajęć praktycznych. Młody magister 
marzył o karyerze naukowej i o katedrze uni
wersyteckiej i wytrwale dążył do celu. Udał 
się do Krakowa '), gdzie wówczas jednę z ka
tedr matematyki zajmował znany dziś zasz
czytnie z wielu ważnych prac Franciszek 
Mertens, profesor wiedeński, wychowaniec 
szkoły berlińskiej, umysł dzielny i twórczy, 
którego piękne badania (niezadługo potem 
ogłoszone) w analitycznej teoryi liczb, przy-

') N ie jesteśm y pewni, czy nie myli nas pa
mięć co do następstwa niektórych podanych tu 
okoliczności.
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czyniły się w znacznym stopniu do postępu j  

tej gałęzi wiedzy. Stosunek z Mertensem 
nie mógł bezwątpienia pozostać bez wpływu, 
lecz trwał niedługo, bo oto po krótkim czasie 
widzimy już Baranieckiego w Lipsku (1871 
r.), gdzie przygotowuje się do egzaminu dok- | 
torskiego i pisze rozprawę „o podstawieniach j  

wymiarowych,” w której poprawia i uogólnia 
prawidła podane przez Couchyego i Serrata do 
tworzenia takich podstawień. Z dyplomem j  

doktora filozofii udaje się do Moskwy, a na- 
stępnie do Petersburga. W  uniwersytecie 
moskiewskim składa egzamin na stopień ma
gistra czystej matematyki i broni rozprawy 
o „funkcyach hypergeometrycznych;” w Mo
skwie też wykłada przez czas pewien mate
matykę w szkołach prywatnych. Dopiero 
w r. 1875 powraca do Warszawy z zamiarem 
ubiegania się o stanowisko w uniwersytecie. 
Starania jego osięgają zamierzony skutek 
(w r. 1878); po lekcyi próbnej o szeregach 
trygonometrycznych, zostaje dopuszczony do 
wykładów w charakterze docenta prywatne
go. Przez czas dłuższy wykładał tedy w uni
wersytecie rozmaite części algebry i analizy 
algebraicznej, a między innemi teoryą wy
znaczników. Temu to przedmiotowi poświę
cił dzieło osobne: p. t. „Teorya wyznaczni
ków,” kurs uniwersytecki (Paryż 1879), naj
obszerniejsze może ze wszystkich, jakie o wy
znacznikach ogłoszono. Obok wykładów uni
wersyteckich zajmował się nauczaniem mate
matyki w gimnazyum Il-em, Instytucie pa
nien i w szkołach prywatnych. Gdy w pew
nych kołach powstała myśl założenia szkoły 
politeehnicznej w Warszawie, Baraniecki wy
stąpił jako jeden z kandydatów do katedr 
profesorskich w tej szkole.

Pracą piśmienniczą zajmował się wtedy 
gorliwie; oprócz przygotowywania do druku 
wspomnianej „Teoryi wyznaczników,” poda
wał do wychodzącego wówczas „Pamiętnika 
Towarzystwa nauk ścisłych w Paryżu” już to 
przekłady swoich rozpraw niemieckich i rossyj- 
skich, już to pewne drobne przyczynki do 
algebry nowszej. YV „Panteonie wiedzy ludz
kiej” wydawanym przez A. Wiślickiego,” 
ogłosił krótką „Arytmetykę i Algebrę." 
W „Ateneum” podawał sprawozdania o ru 
chu w piśmiennictwie naukowem polskiem. 
Po założeniu kasy pomocy imienia Mianow
skiego, wygotował plan wydawnictwa „Biblio

teki matematyczno-fizycznej” (1882) i przez; 
przeciąg lat kilku pracował gorliwie nad 
urzeczywistnieniem swej myśli. Sam napisał 
do Biblioteki „Arytmetykę” (1884, wyd. 2-ie 
1894) i „Teoryą przecięć stożkowych” (1885) 
i powołał innych do współpracownictwa. Jego- 
to inicyatywie zawdzięcza „Biblioteka mate
matyczno-fizyczna” niemało książek wielce 
pożytecznych.

W r. 1885 powołany został Baraniecki na. 
katedrę matematyki w uniwersytecie Jagielloń
skim. To zaszczytne wezwanie stanowić miało 

| nową epokę w życiu jego; otwierało mu dro
gę do szerszego wpływu, dawało możnośfr 

j pracy czysto naukowej. Jednocześnie zwią
zany ściśle z „Biblioteką matematyczno-fi- 

I zyczną,” której kierownictwo przeszło w ręce 
Aleksandra Czajewicza, Baraniecki nie prze
stawał się zajmować jej losami, myśląc 
o przygotowywaniu dla niej nowych książek. 
Upodobanie do studyów historycznych, które 
ujawniło się w doskonałym rysie historycz
nym arytmetyki, ogłoszonym na czele „Ary
tmetyki,” zwróciło Baranieckiego ku dawnym 
zabytkom piśmiennictwa matematycznego pol
skiego. Tej to okoliczności zawdzięczamy 
nowe przygotowane przez niego wydanie kry
tyczne „Algorytmu” Kłosa, będącego naj- 

| starszym dotąd znanym podręcznikiem ary
tmetycznym w języku polskim.

Wykłady w uniwersytecie, zajęcia w semi- 
j  naryum matematycznem tamże, przygotowy

wanie podręczników algebry i arytmetyki de 
użytku szkół galicyjskich—oto są główne pra
ce zmarłego w ostatnim dziesięcioletnim okre
sie jego życia '). Ciężka choroba, która pod
kopała jego organizm już po kilku latach po
bytu w Krakowie, sparaliżowała prawie zu
pełnie działalność czysto-naukową zmarłego. 
Pozbawiony w ostatnich latach wzroku mógł 
oddawać się tylko układaniu podręczników, 
znajdując w pracy przy ciężkiem kalectwie 
serdeczną pomoc w poświęceniu żony i w przy
wiązaniu kilku swoich uczniów.

') W wychodzącej obecnie wielkiej Encyklope- 
dyi ilustrowanej podałem spis wszystkich ważniej
szych prac Baranieckiego, do których przybywa 
obecnie wydanie drugie „Arytmetyki” (1 8 9 4 )  
oraz „Krótka arytmetyka z wielu przykładami” 
(1894 ).
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Zmarł 27 lutego r. b. w Krakowie po dłu
gotrwałej chorobie, pozostawiając po sobie 
pamięć pracowitego i oddanego nauce czło
wieka.

S. Dickstein.

0  MIERZENIU JAKO P O D ST A W IE

B A D A Ń  A S T R O N O M I C Z N Y C H .
Mierzenie a zwłaszcza mierzenie kątów 

jest główną i najważniejszą czynnością prak
tyki astronomicznej; jeżeli pozostawimy na 
stronie pytania, stanowiące, ściśle biorąc, 
przedmiot astrofizyki—to prócz mierzenia ką
tów, trzebaby chyba tylko jeszcze uwzględnić 
mierzenie długości.

Zdawałoby się na pierwszy rzut oka, że, 
redukując się w większości kwestyj do mierze
nia kątów i długości, a zwłaszcza tylko do 
pierwszego, gdyż drugie, jak zobaczymy, fak
tycznie nie wchodzi już w zakres astronomii, 
zadanie astronoma praktycznego nie jest 
wcale trudne. Jednakże okoliczność, że tyl
ko bardzo dokładne dane obserwacyjne mogą 
doprowadzić badacza do rezultatów pozytyw
nych, czyni koniecznem uwzględnianie przy 
tego rodzaju pomiarach najrozmaitszych zja
wisk fizycznych, w bardzo silnym stopniu mo
gących wpływać na ich ścisłość, badanie w ja 
kiej formie wpływy, te wypowiadać się mogą 
i wciąganie ich w ścisłą rachubę. Ze wszyst
kich czynników uwzględnić nie jesteśmy w sta
nie, łatwo to zrozumieć, możemy tylko błędy 
doprowadzić do pewnej najmniejszości.

Jeżeli mierzenie kątów możemy uważać za 
podstawową czynność astronoma, to inaczej 
wcale musimy się zapatrywać na mierzenie 
długości. Długości pewne, należące do wiel
kości podstawowych w astronomii, uważa 
astronom jako coś danego i znanego, mało 
troszcząc się o ich wartość istotną. Niemniej 
jednakże ważną rzeczą jest znać ową wartość, 
jeżeli chcemy poznać naturę taką, jaka jest 
w istocie, nie zaś jakiś model natury, w któ
rym tylko proporcyonalność części odpowiada 
rzeczywistości.

Odległość, prędkość i t. d. wyrażamy w mia
rach długości. Mierząc pewne kąty, jesteśmy 
w stanie znaleźć wartości owych wielkości, 
ale pojąć je możemy dopiero wtedy, gdy zna
ną jest jedność, zapomocą której owe warto
ści są wyrażone. Aby mieć pojęcie o długo
ści dziesięciu łokci, trzeba wprzód wiedzieć, 
czem jest łokieć. Bezpośrednie wymierzenie 
owej jedności jest jedynem zadaniem w astro
nomii, gdzie istotnie trzeba mierzyć długość 
nie przy pomocy kątów, ale przy pomocy zna
nych w życiu codziennem miar długości.

Wprawdzie w astronomii, jak i w życiu, 
spotykamy rozmaite miary długości. AVszyst- 
kie one jednakże znajdują się w nadzwyczaj 
prostym stosunku do siebie i sprowadzają się 
do jednej zasadniczej. Największą miarą dłu
gości w astronomii jest „rok światła.” W je- 
dnościach tych wyrażają się zazwyczaj odle
głości ciał, znajdujących się poza granicami 
układu słonecznego, t. j. gwiazd, gromad 
i mgławic, a to ze względu na zbyt wielkie 
liczby, z jakiemi trzebaby mieć do czynienia, 
chcąc odległości te wyrazić w t. zw. jedno- 
ściach planetarnych. „Bokiem światła” nazy
wa się długość drogi, jaką świaiło przebywa 
w ciągu jednego roku. W  jednej sekundzie, 
jak wiemy, światło przebywa w przybliżeniu 
44 000 mil; jak  sobie zatem wyobrazić rok 
światła, zależy to od większej lub mniejszej 
fantazyi danej osoby. Ponieważ jednakże 
i najbujniejsza imaginacya w tym razie nie
wielką może tylko oddać komuś usługę, więc 
wartości, wyrażane w latach światła, muszą 
mieć dla nas tylko znaczenie ilości względ
nych.

Z pomiarów kątowych odległości gwiazd 
otrzymujemy jednakże nie w „latach światła,” 
lecz w jednościach planetarnych, t. j. w poło
wach osi wielkiej ekliptyki. W tych jedno
ściach, na zasadzie 3-go prawa Keplera, wy
znaczają się względne odległości planet od 
słońca. Jedności tej jednakże nie jesteśmy 
w stanie wymierzyć bezpośrednio miarami 
długości, nie jest ona zatem jeszcze jednością 
zasadniczą. Długość owej jedności planetar
nej wymierza się przy pomocy t. zw. para- 
laksy słońca, t. j. kąta, pod którym promień 
ziemi widzianym jest ze środka słońca i może 
być wyrażoną tylko w długościach promienia 
ziemskiego. Promień ziemi jesteśmy w stanie 
wymierzyć miarami długości, jest to zatem
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jedność zasadnicza całej astronomii. Jeżeli 
bowiem znaną nam jest długość promienia 
ziemskiego naprzykład w milach, to jesteśmy 
w stanie znaleźć odległość ziemi od słońca 
w milach, odległość planet od słońca i od zie
mi, odległość gwiazd i t. d. w milach. Tak 
samo łatwo z wielkości kątowych i odległości 
ciał niebieskich dadzą się wyrachować istotne 
ich rozmiary.

Ponieważ długość promienia ziemskiego 
jest podstawą wszystkich jedności astrono
micznych, więc dokładne jej w7ymierzenie jest 
rzeczą nadzwyczaj ważną. Sposoby, jakich 
geodezya (gdyż ta  nauka ma za przedmiot 
mierzenie ziemi) używa w tym celu, każdemu 
zapewne, choć w głównych zarysach, są wia
dome. Ciekawą jednakże jest rzeczą przy
najmniej w części poznać te rozmaite wpływy, 
z któremi badacz zmuszony jest bez przerwy 
toczyć walkę, aby rezultaty możliwie najbar
dziej odpowiadały rzeczywistości.

Bezpośrednie wymierzenie promienia ziem
skiego jest rzeczą niemożliwą, ale i zbyteczną, 
gdyż dostatecznem jest wymierzyć obwód zie
mi, aby znaleźć długość promienia, aby zaś 
otrzymać długość obwodu, dosyć jest znać 
długość pewnej wiadomej jego części. Tę 
część wymierza się przy pomocy t. z w. tryan- 
gulacyi, t. j. metody, przy której dostatecz
nem jest wymierzenie pewnej podstawowej 
długości, wynoszącej kilka kilometrów, reszty 
zaś dokonywa się przez mierzenie kątów i roz
wiązywanie trójkątów. Widzimy zatem, że 
zadanie bezpośredniego mierzenia długości, 
potrzebnych dla astronoma sprowadza się 
ostatecznie do wymierzenia kilkokilometro- 
wej podstawy jednego trójkąta. Jest to je 
dnakże rzeczą bardzo trudną, daleko tru 
dniejszą, niż mierzenie kątów.

Idealne wymierzenie długości już z tego 
względu jest niemożliwe, że pręt mierniczy 
nigdy nie jest zupełnie prosty i zupełnie pła
ski. Wszystkie sposoby, mające na celu wy
próbowanie pręta pod temi względami, nie 
są pozbawione błędów. Pomijając jednakże 
to źródło błędów, które w rzeczywistości jest 
minimalnem, jak  również okoliczność, że przy 
przykładaniu jednego pręta do drugiego nie
możliwe jest uniknięcie pozostawienia przerwy 
pomiędzy prętami, jak i przesunięcia prętów 
choćby o ułamek milimetra, zwrócimy uwagę

na główne źródło błędów, mianowicie ciągłą 
zmianę temperatury w czasie mierzenia.

Pod wpływem ciepła pręt się wydłuża, 
wskutek opadania temperatury kurczy. Zna
jąc dla każdego momentu temperaturę pręta, 
łatwo znaleźć jego długość, ale właśnie owo 
oznaczenie temperatury należy do punktów 
najtrudniejszych. W  laboratoryum można 
oznaczyć temperaturę z błędem, nie przeno
szącym setnej części stopnia termometru stu- 
stopniowego, ale na otwartem powietrzu, gdzie 
temperatura zmienia się nieustannie, jest to 
zupełnie niemożliwe. Ostatecznie jeszcze 
moglibyśmy przy pomocy narzędzi samopi- 
szących otrzymać temperaturę powietrza dla 
każdego momentu, ale zmiany temperatury 
powietrza wcale nie są proporcyonalne do 
zmian temperatury pręta, o którą w tych ra
zach chodzi. Ażeby usunąć ten nader szko
dliwy wpływ, Bessel używał pręta z dwu me
talów o bardzo rozmaitym współczynniku 
rozszerzalności, cynku i stali, sądząc, że w ten 
sposób mieć będzie miejsce rodzaj kompensa- 
cyi. Ale przy użyciu takich prętów wchodzą 
w grę rozmaite inne wpływy, które czynią za
stosowanie ich mniej korzystnem, niż zastoso
wanie prętów zwykłych. Wiadomo, że ciała 
o bardzo rozmaitym współczynniku rozsze
rzalności, przedstawiają zazwyczaj wielkie 
różnice w swej budowie cząsteczkowej. Znacz
ny współczynnik rozszerzalności cynku dowo
dzi naprzykład wielkiej niestałości w tej bu- 

I dowie, skutkiem której tworzą się z wielką 
łatwością kryształy cynkowe, mające inny 

! współczynnik rozszerzalności, niż metal lity. 
W  ten sposób łatwo zdarzyć się może, że 
część cynkowa pręta w rozmaitych swych 
częściach rozszerza się rozmaicie, czego 
skontrolować w żaden sposób nie można. Że
lazo i stal również nie posiadają zupełnie sta
łej budowy cząsteczkowej, tak naprzykład,

1 po namagnetyzowaniu współczynnik rozsze
rzalności się zmienia.

Aby uniknąć szkodliwych wpływów, wyni
kających z ciągłych zmian temperatury, ro
biono najrozmaitsze propozycje. Propono
wano naprzykład używać jako prętów, znacz
nej długości termometrów rtęciowych, na 
których możnaby w każdej chwili odczytywać 
temperaturę pręta. Ale i ten sposób miał 
wiele słabych stron, tak że próby odnośne 
wypadły niekorzystnie. Ostatecznie przeko
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nano się, że najbezpieczniej jeszcze używać 
zwykłego pręta i temperaturę jego mierzyć 
możliwie często, nakładając nań kilka bardzo 
czułych termometrów rtęciowych. W  naj
lepszym razie błąd w ocenieniu temperatury 
nie przekracza 0,1 stopnia. O wiele mniej
szym jest błąd wynikający z niedokładnej 
znajomości współczynnika rozszerzalności ma- 
teryału pręta, który wynosi zaledwie jednę 
tysiączną część milimetra na jeden stopień 
i metr. Błędy te uwzględnia się według pra
wideł teoryi błędów, tak źe jesteśmy w sta
nie obliczyć błąd prawdopodobny, tkwiący 
w ostatecznie otrzymanych rezultatach.

Wymierzywszy podstawę, z mniejszym sto
sunkowo nakładem pracy wymierza się linią 
geodezyjną, t. j. najkrótszy łuk łączący dane 
dwa punkty na powierzchni ziemi, przez wy
mierzanie kątów, przy którem również zwal
czać trzeba wiele rozmaitych wpływów, o któ
rych jeszcze powiemy później. Na 1000 kilo
metrów długości niedokładność w otrzyma
nych rezultatach nie przenosi ±  1,25 metra,

t. j. -qqqqq części wymierzonej długości. Nie
należy jednakże sądzić, że z tą samą dokład
nością znamy długość promienia ziemskiego. 
Gdyby ziemia była kulą, linią geodezyjną był
by na jej powierzchni łuk wielkiego koła. 
Jednakże właśnie owe pomiary geodezyjne 
wykazały, że linia geodezyjna na powierzchni 
ziemi nie jest łukiem wielkiego koła, źe zatem 
ziemia nie jest kulą. Bliższe badania dowio
dły, że jest ona nietylko spłaszczoną u biegu
nów, ale dwa prostopadłe do siebie promienie 
równika też nie są jednakowej długości. Ma 
zatem ziemia formę elipsoidu obrotowego 
trójosiowego—ale i to tylko w przybliżeniu. 
W  istocie zatem forma ziemi dotąd nie jest 
znaną dokładnie, a nazwa geoidu, jaką czę- 
czo bywa oznaczaną, jest właśnie wyrazem 
tej nieznajomości. Ta nieznajomość kształtu 
ziemi w połączeniu ze zmiennością kierunku 
linii pionowej powoduje, że długość promienia 
ziemskiego znaną jest z błędem zawartym 
w granicach ±  700 metrów.

O wiele mniej dokładną oczywiście być mu
si znajomość iDnych jedności astronomicz
nych, gdyż nietylko niedokładność znajomości 
promienia ziemskiego mnoży się wielekroć, 
ale przyłączają się tu błędy, pochodzące z in
nych źródeł. Niedokładność jedności plane

tarnej z pierwszego źródła wzrasta do jakich 
15000 kilometrów, a błąd prawdopodobny 
w oznaczeniu paralaksy słońca, powiększa tę  
niedokładność do dwudziestu kilku tysięcy 
mil. Jeżeli zatem odległości gwiazd mierzy
my na miliardy miliardów odległości plane
tarnych, to błąd tkwiący w liczbach, wyraża
jących jedność planetarną, odpowiednio się 
zwiększa. Czyni to razem błędy, wyrażające 
się wprawdzie kilkunastocyfrowemi liczbami 
mil—lecz bardzo małe w porównaniu z temi, 
które wypływają z bardzo niedokładnej zna
jomości paralaksy gwiazd. A jednak rezul
taty te należy uważać za zupełnie wystarcza
jące i osięgnięcia znacznie większej dokła
dności spodziewać się nie należy.

Przechodzę teraz do mierzenia kątów. Do 
mierzenia kątów w astronomii używają się 
możliwie dokładnie podzielone koła, lub pewne 
możliwie jednostajne ruchy, które są miarą 
czasu. Wprawdzie mianem jednostajnego 
oznaczamy ruch taki, przy którym równym 
dowolnie małym odstępem czasu odpowiadają 
równe przebyte drogi; z drugiej strony jednak
że mierzymy czas przez ruchy jednostajne. 
Jest to zatem pewien circulus vitiosus, tak że 
trudno orzec, co w tym razie jest pierwotne. 
Zależy to od właściwości charakterystycznych 

| danego problematu.
Zjawiska ruchów, nadających się do mie

rzenia czasu, znajdują się po części w przyro
dzie samodzielnie, po części zaś można je wy- 

| wołać sztucznie. Zadaniem badań jest wy- 
j  szukanie możliwie najprostszych zmian, ugru- 
j powań w otaczającej nas przyrodzie i sprowa

dzenie do nich najbardziej skomplikowanych 
danych obserwacyjnych. Ruchów jednostaj
nych po linii prostej nie można w tym celu 
stosować, gdyż w naturze ich niema. Ruchy 
takie mogłyby mieć miejsce tylko wtedy, gdy
by wpływy, jakim podlegają części pewnej 
konfiguracyi, we wszystkich punktach ich 
dróg były jednakowe—spełnienia tego warun
ku w przyrodzie jednakże spodziewać się nie 
można.

Daleko lepiej nadają się do mierzenia cza
su niektóre inne formy ruchów, mianowicie te 
które odbywają się peryodycznie w niezbyt 
długich okresach. W  zjawisku wirowania 
ziemi naokoło osi natura dała człowiekowi do 
rozporządzenia taką prawie idealną formę ru
chu. Zupełnie idealnym, t. j. niezmiennym,
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ruch ten nie jest, bo, jak wogóle we wszyst
kich gałęziach nauki, zjawiska w miarę do" 
kładniejszego poznawania ich tracą zazwy’ 
czaj te własności idealne, które im człowiek 
nadawał, znając je tylko powierzchownie, tak 
i w tym razie głębsza krytyka matematyczna 
wywnioskowała konieczne istnienie drobnych 
zmian w długości dnia. Przyczyną tych 
zmian jest wpływ księżyca i słońca, które, 
przyciągając ku sobie fale oceanów, wznoszą 
je  po nad poziom normalny i podtrzymując 
niejako w zawieszeniu, wywołują tarcie wiru
jącej ziemi o pociągane w innym kierunku 
fale, skutkiem czego szybkość obrotowa ziemi 
musi się nieustannie zmniejszać, a okres obro
tu—dzień—przedłużać.

Pomimo tych zmian powiedzieć można 
wogóle, że ruchy peryodyczne posiadają da
leko większy stopień stałości, aniżeli te ze 
znanych nieperyodycznych ruchów, które pod 
względem prędkości najmniej ulegają zmia
nom. Z ruchów peryodycznych do mierzenia 
czasu wybrano te, które, ze względu na wa
runki życia ludzkiego, najbardziej są odpo
wiednie. Prócz tych peryodycznych ruchów 
naturalnych, w braku odpowiednich mniej
szych okresów w przyrodzie, do mierzenia 
czasu zastosowano zjawiska, wyróżniające się 
wielką stałością a sztucznie wywołane. Po
śród tych ostatnich najważniejszym jest ruch 
wahadła pod wpływem siły ciężkości, oraz 
wahania sprężyn elastycznych; podstawą zaś 
na której gruntuje się mierzenie kątów przy 
pomocy kół jest ruch wirowy ziemi.

Mierzenie rozmiarów liniowych i odległości 
przy pomocy kątów uważać można za dalszy 
rozwój t. z w. trygonometryi instynktowej, 
opartej na pewnym właściwym naszemu or
ganizmowi zmyśle, dzięki któremu o odległo
ści lub wielkości przedmiotów tworzymy sobie 
pojęcie na zasadzie kątów, które promienie, 
od nich idące, tworzą w naszem oku. Na 
zasadzie zmiany wielkości tych kątów jesteśmy 
w stanie nawet badać ruchy ciał w kierunku 
linii widzenia. Naturalnie, jeżeli ten -spo
sób mierzenia ruchu jest jedynym, jakim 
w danym razie rozporządzać możemy, to 
wielkiej dokładności rezultatów oczekiwać 
nie należy. Szczególnie dane astronomiczne, 
otrzymane na tej drodze, nie wielką mogą 
mieć wartość, gdyż, według teoryi błędów, 
błąd w nich wzrastać musi w stosunku do

kwadratu z odległości, a właśnie w astrono
mii do czynienia mamy z odległościami naj- 
większemi. Daleko korzystniejsze rezultaty 
dadzą się otrzymać przy mierzeniu ruchów 
kątowych, gdyż błąd, jakim są obarczone, ro
śnie tylko w stosunku do pierwszej potęgi 
z odległości.

Błędy, wypływające z teoryi błędów, je 
dnakże stanowią tylko część wszystkich błę
dów, tkwiących w otrzymanych rezultatach. 
Teorya błędów gruntuje się na założeniach 
idealnych, które w praktyce nigdy urzeczywi
stnione być nie mogą. Wyczerpującego obra
zu tych czynników, przedstawiać tu oczywi
ście nie mogę. Ograniczę się przeto na kilku 
przykładach.

Idealne koło astronomiczne nie powinno 
być podległe działaniu żadnych wpływów ze
wnętrznych, powinno całe leżeć ściśle w je
dnej płaszczyźnie, być podzielone na części 
dokładnie równe, mieć oś obrotu ściśle pro
stą, prostopadłą do płaszczyzny koła i prze
chodzącą przez środek geometryczny koła 
i przez środek ciężkości. Jednakże z tych 
wszystkich warunków żaden ściśle wypełniony 
być nie może, i dlatego daleko rozumniej jest 
zgodzić się z tem, co osięgnąć się da, a oce
nę nieuniknionych błędów pozostawić matema
tyce, aniżeli, dążąc do idealności, zaniedbywać 
owe błędy. Z czynników fizycznych tempe
ratura i w tym razie należy do najszkodliw
szych. Wchodzi ona w grę szczególnie przy 
kołach pionowych, gdyż skutkiem układania 
się warstw powietrza o rozmaitej temperatu
rze równolegle do powierzchni ziemi, koło 
pionowe w części górnej podlegać musi innej 
temperaturze niż na dole, skutkiem czego 
różne części koła rozszerzają się rozmaicie, 
i koło przestaje być kołem. Trzeba i na to 
jeszcze zwrócić uwagę, że obserwator, znaj
dujący się w blizkości koła, sam jest źródłem 
promieniowania cieplikowego, którego wpływ 
nie oszczędza także i kół poziomych. Defor
mujący wpływ na koła wywiera również siła 
ciężkości, a ponieważ osięgnąć nie można, 
aby materyał, z którego zrobione jest koło 
we wszystkich częściach był zupełnie jednoli
ty, więc deformacye koła w różnych jego czę
ściach muszą być rozmaite. Wypływa stąd, 
że koło nawet idealnie płaskie i okrągłe może 
takiem pozostać tylko krótką chwilę, gdyż 
działania sił przyrody zawiesić nie można.
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Inne niedokładności, którym podlega koło, 
pomijam. Dodać jednak winienem, że ko
ło astronomiczne, jest zawsze tylko składo
wą. częścią narzędzia podległego we wszyst
kich swych częściach najrozmaitszym wpły
wom. Od soczewek do najdrobniejszych śru
bek mikrometrycznych wszystko ulega zmia
nom, a na domiar wszystkiego obserwator 
w własnym swym organizmie kryje źródła 
najrozmaitszych błędów, które w sumie dają 
dla każdego obserwatora jego t. zw. równanie 
osobiste. Jeżeli astronom wszystkich tych 
rozmaitych wpływów nie uwzględni, to łatwo 
pojąć, iż rezultaty, jakie ze swoich obserwa- 
cyj otrzyma, będą tylko bardzo niedokładne, 
jeżeli nie zupełnie błędne.

Wobec tych błędów nieuniknionych, powie
dzieć można, że ścisłość, do jakiej dadzą się 
doprowadzić rezultaty astronomii, tylko do 
pewnych granic posuwać się może. W nie
których dziedzinach astronomii zdaje że już j  

dosięgliśmy owej granicy, gdyż rozmaite udo- I 
skonalenia, dokonywane na jednym punkcie, , 
przynoszą z sobą różne nieprzewidziane źró- | 
dła błędów na innych, tak że udoskonalenia 
te okazują się tylko illuzorycznemi. Dlatego 
to naprzykład wielkie narzędzia nowszych 
czasów nie przynoszą tych korzyści, jakich 
się po nich spodziewano i dlatego często przy 
pomocy małych środków zdolny obserwator 
przynieść może nauce większe korzyści, niż 
mniej zdolny, a nazbyt polegający na dosko
nałości swoich instrumentów.

Marcin Ernst.

Lat temu kilka zamieściłem we Wszech- 
świecie niewielki artykuł o papugach amery
kańskich, opierając się przeważnie na wła
snych obserwacyach, czynionych zarówno na 
ptakach dzikich, jak i chowanych. Gdy dziś 
zamiarem moim jest mówić o papugach 
w ogólności, mimowoli będę zmuszony powtó
rzyć się w kilku miejscach, gdyż wymaga 
tego pełność obrazu, a zresztą liczyć się mu
szę i z tym względem, że nie wszyscy czytel
nicy znają mój artykuł poprzedni.

Miejsce, jakie zajmują papugi w systema
tyce zoologicznej, dotychczas nie zostało na
leżycie określone. Do niedawnego jeszcze 
czasu ornitologowie, opierając się na zwrotno- 
ści zewnętrznego palca ku tyłowi, mieścili pa
pugi w obszernym rzędzie ptaków łażących 
(Scansores), dla których jedyną wspólną ce
chą, była wzajemna pozycya palców do siebie, 
to jest dwa palce ku przodowi, a dwa w tył 
zwrócone. Zwrotność jednak palca zewnętrz
nego jest cechą przypadkową, wywołaną 
przez podobne tu i tam potrzeby życia; po
równać ją  można z chwytnością ogona lub 
kolcami u zwierząt ssących. Gdybyśmy 
chwytność ogona chcieli uważać za cechę 
pierwszorzędną, zmuszenibyśmy byli zamie
ścić w jednej grupie tak różne czworonogi, 
jak małpy, mrówkojady, nosacze (Nasua). 
Tak samo nadanie kolcom znaczenia cechy 
naczelnej zmusiłoby nas do utworzenia fanta
stycznej gromady, w której obok jeża figuro- 
waćby musiały jeżozwierz i kolczatka (Echi- 
dna)—t. j. czworonogi należące do trzech zu
pełnie różnych rzędów. Takich cech przy
padkowych spotyka się mnóstwo w przyro
dzie, że wspomnę tylko worek i kości torebne 
(ossa marsupialia), lub ubarwienie ptaków 
nocnych i skoro tylko jednej z tych cech na
damy znaczenie pierwszorzędne, wpadamy 
fatalnie w systematykę naciągniętą, w której 
jedne obok drugich stać muszą twory zupeł
nie różne od siebie. Taką sztuczną grupą 
był do niedawna rzęd ptaków łażących, po
rzucono też go jednomyślnie, żaden bowiem 
z nowoczesnych uczonych nie mógł się zgo
dzić na to, aby w jednem zgromadzeniu sta
wiać ptaki tak różne, jak papugi, dzięcioły, 
kukułki, tukany, brodatki (Bucconidae), zło
tki (Galbulidae), głowacze (Capitonidae) i pi- 
liki (Trogonidae).

Niemniej jednak panuje jeszcze dotychczas 
między uczonymi wielka niezgodność co do 
właściwego zbliżenia papug do tego lub do 
owego skupienia. Ptaki te stanowią grupę 
tak samoistną, tak dobrze odgraniczoną, że 
w samej rzeczy trudność jest olbrzymia, gdy 
chodzi o wykazanie pokrewieństw z tem lub 
owem zgromadzeniem. Weinland, opierając 
się na budowie języka, zbliżył papugi do dzię
ciołów, wpadając w wielki błąd, bo ani-język 
papug nie jest podobnie zbudowany do języ
ka dzięciołów, ani też ogół cech nie pozwala
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na tak wielkie zbliżenie tych dwu skupień. 
Jeden z najznakomitszych ornitologów—Rei- 
chenbach—utworzył osobną grupę łuszcza
ków (Enucleatores), w której pomieścił papu
gi, łuszczaki właściwe (Fringillidae) i kruko- 
dzioby (Coracirostres); drugi znakomity 
uczony—Brehm młodszy—grupę tę przyjął 
i w swem dziele zastosował. Mimo jednak 
całej powagi tych dwu ornitologów trudno 
nam się zgodzić na podobną klasyfikacyą, gdy 
na całość cech rzucimy okiem. To, że krzy- 
żodzioba (Loxia) nazwano papużką sosnową 
(perroąuet des sapinB) lub papużkę-karliczkę 
(Nasiterna) ochrzczono mianem papużki- 
wróbla (perroąuet moineau), nie wystarcza, 
aby jedne z tych ptaków zbliżać do drugich. 
Dość jest spojrzeć na budowę całego szkiele
tu, a osobliwie nóg, na budowę języka, na bu. 
dowę dzioba, na pokrycie nóg, na rodzaj pie
rza, aby stanowczo zakwestyonować blizkie 
pokrewieństwo pomiędzy papugami, z jednej 
strony, a wróblowatemi i krukami—z dru
giej-

Według naszego zdania najlepiej postąpił 
sobie hr. Salvadori, którego monografia pa
pug ukazała się przed trzema laty, jako XX-y 
tom ornitologii powszechnej, wydawanej przez 
muzeum brytyjskie pod tytułem: „Catalogue 
of the Birds in the British Museum.” Uczony 
ten utworzył osobny rzęd, nazywając go pa
pugi (Psittaci) i tylko we wstępie zrobił 
wzmiankę, źe ptaki te najbardziej zbliżają się j  
do ptaków drapieżnych. W  samej rzeczy, 
papugi ogółem cech tak się wyróżniają od 
reszty ptaków, że bezwarunkowo zasługują 
na pomieszczenie ich w niezależnej grupie; 
porównane w tym razie być mogą z gołębia
mi, które podobnie jak i one wyróżniają się 
znakomicie z pośród całego świata skrzydla
tego. Co zaś do zbliżenia ich z ptakami dra- 
pieżnemi, wyznać trzeba, źe jakkolwiek wielka 
różnica istnieje pomiędzy jednemi i drugiemi, 
to wszelako Salvadori ma wielką racyą wska
zując ich pokrewieństwo. Weźmy naprzy- 
kładjednę z najstarszych form papug, a mia
nowicie papugę nocną (Stringops) i postawmy 
ją  obok sowy, a na pierwszy nawet rzut oka 
znajdziemy cały szereg cech wspólnych i do
dać muszę, źe cech tych nie należy w danym 
razie uważać za przypadkowe, gdyż ich jest 
zbyt wiele, a zresztą i budowa szkieletu przed
stawia mnóstwo punktów analogicznych.

Czaszka u jednych i u drugich jest silnie roz
winięta i zawiera mózg stosunkowo wielki. 
Dziób u jednych i u drugich mocny, hakowa
ty, tylko, że u ptaków drapieżnych służy on 
do szarpania mięsa, gdy u papug przystoso
wać się musiał do rozgryzania twardych owo
ców. Budowa nóg, a osobliwie skoku i pal
ców jest bardzo zbliżona. Skok jest krótki 
i nader silny, palce długie i mocne, opatrzone 
wielkiemi hakowatemi pazurami, lecz i tutaj 
różnorodne cele wywołały zróżnicowanie tych 
organów, bo gdy u drapieżników pazury słu
żą do przytrzymywania zdobyczy, u papug 
pazury niają głównie na celu czepianie się po 
gałęziach. Zwrócić teź muszę uwagę na je
den bardzo ciekawy szczegół, a mianowicie, 
że palec zewnętrzny u ptaków drapieżnych, 
a osobliwie u sów posiada wielką tendencyą 
do zwrotności ku tyłowi, co łatwo zauważyć 
można u ptaków zabitych. Nawet drapieżniki 
żywe często bardzo, siedząc na gałęzi lub grzę
dzie, nie trzymają wspomnianego palca ku 
przodowi, lecz zwracają go na zewnątrz tak,- 
że pazurem wpierają go w górną powierzchnię 
gałęzi.

Przeprowadzając w dalszym ciągu analogią 
pomiędzy ptakami drapieżnemi a papugami, 
zwrócić należy uwagę na upierzenie twarzy 
u papugi nocnej (Stringops). Część ta głowy 
pokryta jest piórami dośrodkowemi innej zu
pełnie budowy aniżeli reszta piór ciała. Każ
de z nich posiada chorągiewkę rzadką, a nie
które nawet, w nasadzie dzioba umieszczone, 
są całkiem pozbawione chorągiewek, przybie
rając raczej formę szczecin, aniżeli piór. 
Tego samego rodzaju piórka spotykamy 
u drapieżników osobliwie zaś u sów, u których 
tworzą tak zwaną szlarę to jest tarczę dokoła 
oka. Dodajmy do tego, że papuga nocna 

' mimo wybitnej zielonej barwy posiada chara
kterystyczny dla sów rozkład kolorów i że 
ptak ten w niektórych razach karmi się ja 
szczurkami, a przyznać musimy, źe zbliżenie 
papug do drapieżników ma bardzo mocną 
podstawę.

Mógłby kto zapytać, dlaczego do porówna
nia wybrałem papugę najmniej posiadającą 
cech całego rzędu. Rodzaj Stringops jest 
niewątpliwie jedną z najstarszych, a może 
najstarszą formą z rzędu żyjących papug; 
z drugiej strony prawdopodobnem jest, że 
sowy poprzedziły w historyi rozwoju tworów
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organizowanych ptaki drapieżne dzienne. 
Otóż, szukając pokrewieństw pomiędzy dwie
ma róźnemi grupami, zawsze brać musimy do 
porównania formy najstarsze jako najbardziej 
zbliżone do prototypu wspólnego, a przez to 
samo posiadające najwięcej cech wspólnych, 
które znikają w miarę specyalizowania się 
w różnych warunkach bytu.

Wogóle papugi tworzą jeden z najstarszych 
rzędów na kuli ziemskiej, czego dowodem 
jest kosmopolityczne ich rozmieszczenie przy 
zachowaniu nadzwyczaj wybitnych cech gru
py. Łatwo to zrozumiemy, jeżeli tylko zwa-

Wallace uważa Australią za kolebkę rodu 
papuziego. Stąd przedostały się najpierw do 
Ameryki, a następnie do Azyi i Afryki. Przy
puszczenie to ma wiele prawdopodobieństwa 
za sobą, gdyż w samej rzeczy w obszarze 
Australijskim papugi doszły największej spe- 
cyalizacyi (obszar ten liczy 31 rodzajów i 176 
gatunków papug); następnie idzie obszar Neo- 
tropikalny (15 rodzajów i około 148 gatun
ków); dalej obszar wschodni (6 rodzajów i 29 
gatunków) a wreszcie Afryka (6 rodzajów 
i 25 gatunków).

Papugi zamieszkują obecnie cztery części

Fig. 1. Papugi nocne (Stringops habroptilus).

żymy, że im dłużej pewna grupa żyje na zie
mi, tem są większe szanse, że wyginą wszelkie 
pośrednie formy, które ją  łączyły z innemi 
skupieniami. Na nieszczęście paleontologia 
nie może nam przyjść z pomocą w tym razie, 
gdyż jedyne resztki kopalne papug znalezio
ne były w pokładach mioceńskich Francyi. 
Wszelako znakomity uczony angielski Russel- 
Wallace twierdzi, że początek tej grupy sięga 
daleko odleglejszych czasów i jest może na
wet współczesny z powstaniem zwierząt wor
kowatych.

1 świata (brak ich dziś w Europie), trzymając 
! się prawie wyłącznie pasa międzyzwrotniko- 

wego, poza który przekraczają w nielicznych 
wypadkach. I  tak w Stanach Zjednoczonych 
jeden gatunek sięga 42° szer. półn. Na pół
kuli południowej niektóre gatunki dochodzą 
nawet do 54° szer. połudn. (wjspy Makaryj- 
skie i Ziemia Ogniowa). Za to w Azyi ledwie 
sięgają podnóża Himalajów (35° szer. półn.), 
w Afryce Zachodniej 16° szer. półn., a we 
wschodniej tylko 15° szer. półn. Co doty
czę rozmieszczenia pionowego, to nie mam>
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udanych, jak wysoko papugi sięgają w Hima- 
iayach; w Kordylierach widywałem je na gra
nicy lasów, to jest na wysokości 12 000 'nad 
poziomem morza.

Całkowita budowa papugi, to budowa pta
ka silnego. Szkielet składa się z kości gru
bych i krótkich. Czaszka jest silnie rozwi
nięta, jakby rozdęta ku tyłowi, dając pomiesz
czenie wielkiemu jak  na ptaka mózgowi. 
Dziób jest niezmiernie silny, krótki, gruby 
jakby rozdęty; górna szczęka zakończona 
mocnym hakiem; złączona jest ona stawem 
z kością czołową, skutkiem czego może się 
podnosić do góry, chociaż w małych tylko J 
granicach. Również mocno zbudowaną jest | 
i żuchwa, na której krajcu zauważyć możemy 
wycięcie, służące do pomieszczenia przeciw
ległej części krajca szczęki górnej. Często 
bardzo krajec żuchwy przy samej nasadzie 
dzioba obejmuje górną szczękę. Woskówka 
równie dobrze rozwinięta, jak u ptaków dra
pieżnych i niekiedy pokryta rzadkiemi szcze- 
ciniastemi piórkami. Mostek silny o wyrostku 
środkowym bardzo rozwiniętym, co zawsze 
towarzyszy potężnym mięśniom piersiowym. 
Nogi krótkie i mocne; skok i palce obnażone 
z piór, pokryte są niewielkiemi tarczami, ja 
szczur przypominaj ącemi. Pazury, zwykle 
dobrze rozwinięte, są łukowato zgięte, ostre; 
przeznaczeniem ich—ułatwiać ptakowi czepia
nie się po gałęziach lub przytrzymywanie 
twardych i śliskich owoców.

Oko małe, z boku głowy osadzone, w ma
łych granicach ruchliwe, posiada źrenicę nad
zwyczaj kurczliwą. Najłatwiej to widzieć 
u gatunków posiadających żółtą lub czerwo
ną tęczówkę, gdyż ptak kurcząc lub rozsze
rzając czarną źrenicę zmienia zupełnie kolor 
oka. Ruchliwość gaiki ocznej widoczną jest, 
gdy papuga bierze jaki przedmiot dziobem: 
zwraca wtedy źrenicę ku przodowi, czego 
u innych ptaków niełatwo dopatrzeć.

Budowa języka jest bardzo rozmaitą, więk
szość jednak posiada organ ten krótki, mięsi
sty, pokryty czarną, cienką skórą. Służyć on 
musi jako organ dotyku, a może nawet sma
ku, gdyż zwykle papuga, biorąc jaki przed
miot do zjedzenia dziobem, dotyka go języ
kiem, jakby smaku próbowała. Niektóre ga
tunki posiadają język w formie szczoteczki, 
lub jakby frendzlą ugarnirowany.

Upierzenie papug składa się z piór sztyw
nych i dość rzadkich, podszytych puchem spe
cjalnej zupełnie budowy. Najmniejsza strata 

| piór powoduje u nich łysy. Skrzydła mają 
zwykle dość długie i ostre; ogon różnej dłu
gości stosownie do rodzaju, składa się zawsze 
z dwunastu sterówek za wyjątkiem rodzaju 
Oreopsittacus, który posiada czternaście ste
rówek.

J  eżeli papugi pod względem budowy fizycz
nej zajmują wybitne stanowisko pomiędzy 
ptakami, to niemniej samodzielne miejsce na
leży im się biorąc na uwagę ich stronę intele
ktualną i obyczajową. Brehm zwraca uwagę 
na równomierny rozwój ich zmysłów, co we
dług niego jest zawsze dowodem wysokiej 
organizacyi. W  samej rzeczy papuga widzi 
doskonale, słyszy dobrze, czuje niegorzej, 
a nawet jak się zdaje smak i węch posiada 
rozwinięty, gdyż często odrzuca pokarmy, 
które przedtem do dzioba wzięła, jakby prze
konawszy się przy pomocy smaku czy węchu, 
że nie są warte zjedzenia.

Co jednak stawia papugę na najwyższym 
szczeblu całego ptasiego rodu, to niewątpli
wie inteligencya; w tym względzie wszyscy 
obserwatorowie zdają się być zupełnie zgodni. 
P tak ten przedewszystkiem posiada dosko
nałą pamięć a szczególniej wyrządzone krzyw
dy trudno zapomina. Pod tym względem 
rzec można, że posiada nawet bardzo wygóro
waną ambicyą, co nam potwierdzi przykład 
następujący. Mieszkając nad górną Ama
zonką, chowałem pi-zez kilka miesięcy wspa
niały okaz czerwonej ary (Ara macao). Jak 
kolwiek na rękę nie dawała się brać, trzyma
łem ją  na swobodzie, gdyż się od domu nigdy 
nie oddalała. Razu pewnego wróciwszy 
z wycieczki do domu, spostrzegłem, że mi 
zrobiła znaczną szkodę, dobrawszy się do pół
ki z suszącemi się ptaszkami, przeznaczonemi 
do kolekcyi. Spędziłem ją  stamtąd i kilka
krotnie rzemykiem przez plecy uderzyłem, 
bardzo jednak delikatnie, sądząc, że tej kary 
wystarczy. Zająwszy się robotą w domu nie 
spostrzegłem, że ptak przepadł. Dopiero 
w kilka godzin później zauważyłem jego nie
obecność, poszedłem więc na poszukiwania 
i spostrzegłem, że się wyniósł do domu mego 
sąsiada. Przyniosłem go do mego mieszka
nia i wróciły znów dobre, choć nieco oziębłe 
stosunki między nami. "W jakiś czas zasta-
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2em znów ptaka na tej samej szkodzie i znów 
w podobny jak pierwszym razem sposób uka
rałem krnąbrne stworzenie. Papuga powtór
nie dom mój opuściła i mimo, żem ją  kilka
krotnie napowrót odnosił, uciekała za każdym 
razem; myśląc, że gniew jej przejdzie pozosta
wiłem ją  u mego sąsiada. Lecz harda to wi
dać była dusza ta moja papuga, bo od tego 
dnia, w którym ją ukarałem, odmówiła przyj
mowania wszelkich pokarmów. Po sześciu 
dniach widząc, że z niej nic nie będzie, tak 
strasznie wychudła, z litości musiałem ją  za
strzelić.

Znakomita pamięć papugi uwydatnia się 
szczególniej przy nauce powtarzania słów lub 
rozmaitych dźwięków postronnych. Są papu
gi, które się wyuczają całych strofek, oprócz 
mnóstwa słów lub zdań pojedyńczych, które 
z największą łatwością powtarzają. Tem 
dziwniejszem wydaje się zupełny brak pamię
ci muzykalnej, jaki u papug obserwujemy. 
Papuga, jak to rzekłem posiada znakomitą 
pamięć; nie brak też jej ucha muzykalnego, 
gdyż nigdy nie chybi tonu, który jej zaśpiewa
my lub zagwizdamy: powtórzy go z najwięk
szą czystością. A  mimo to nie widziałem ni
gdy, ani też nie słyszałem, aby papuga nau
czyła się śpiewać lub gwizdać jakiejkolwiek 
aryjki choćby najłatwiejszej. Często śpiewa 
lub gwiżdże własne jakieś utwory, niewyszu
kane wprawdzie, niemożna jednak powiedzieć 
aby były fałszowane—zawsze w nich jakiej 
takiej harmonii dosłuchać się można. Rzecz 
to dla mnie nieobjaśniona.

Charakter posiada papuga w najwyższym 
stopniu kapryśny; ma zawsze swoje sympatye 
i antypatye, ma chwile dobrego lub złego hu
moru. Wyjątek w tym razie stanowią małe 
gatunki, które zwykle są bardzo łagodnego 
i równego usposobienia, jeśli są tylko od pi
sklęcia należycie chowane. Większe gatunki 
posiadają charakter tak zmienny, że im nigdy 
w zupełności dowierzać nie można, gdyż czę
sto kąsają nawet osoby lubione przez siebie. 
W  każdym razie ta  sama zmienność usposo
bień dowodzi wysokiego rozwoju władz umy
słowych.

W  stanie dzikim papugi okazują zmyślność 
przez różne środki ostrożności, jakie przedsię
biorą przeciw nieprzyjaciołom. Celują w tym 
względzie wielkie gatunki, jak np. arasy. 
Ptaki te lecą zwykle górą wyszybowane poza

doniosłością broni palnej, a kraczące ich gło
sy słychać na znaczną odległość. Gdy jednak 
drzewo obsiądą, aby na niem żerować, zacho
wują się tak cicho, że tylko słychać szmer 
łupin spadających z wysokości na ziemię. 
Oprócz tego każde stado posiada zwykle jed
nego stróża, który pilnie bada okolicę i gdy 
tylko szmer jaki zasłyszy, zrywa się cichaczem, 
a za nim całe stado odlatuje w milczeniu, do
piero w odległości paruset kroków wydając 
swe potężne krakanie. Inne znów gatunki, 
jak np. rodzaj Chrysotis lub Pionus podpusz
czają wprawdzie blizko myśliwego, lecz pozo
stają na drzewie tak nieruchomie, że ich nie
podobna wypatrzeć wśród gęstego ulistnienia 
drzew, do czego im pomaga znakomicie ich 
zielona barwa zlewająca się z kolorem liści.

Główną cechą charakteru papug jest nie
zwykła towarzyskość. Papugi trzymają się 
zawsze stadami, a gdy nawet w porze lęgowej 
zmuszone są do rozbicia się na pary, każda 
z nich stara się zainstalować w jaknajbliż- 
szem od innych sąsiedztwie, a niektóre nawet 
gatunki tworzą kolonie lęgowe, co mogłem 
obserwować na zielonym gatunku ary (Ara 
militaris) w dolinie górnego Maranonu.

Mimo jednak, że papugi trzymają się zaw
sze stadami, każda para nie rozłącza się czy to 
podczas żerowania na drzewie, czy nawet 
w czasie przelatywania większych przestrzeni. 
Gdy górą ciągnie stado papug łatwo wyróż
nić każdą parę zosobna, oddzieloną nieco 
większą przestrzenią od reszty towarzystwa. 
Szczegół ten tak jest charakterystyczny, że 
jesteśmy w stanie odróżnić lecące stado pa
pug nawet na bardzo znacznej odległości, gdyż 
żaden inny gatunek ptaków tego nie robi. 
Wyjątek stanowią jednak małe gatunki pa
pug, które zwykle zrywają się i lecą gro
madnie.

Lot papug bywa różnym stosownie do ro
dzaju. Największe papugi, jak arasy, mają 
lot dość wolny i ciężki, mimo, że długie 
i ostre skrzydła nasuwają domysł przeciwny; 
znaczny ciężar właściwy ciała musi być tego 
przyczyną. Również wolnym i ciężkim lotem 
odróżniają się papugi krótkoogoniaste z ro
dzaju Chrysotis, Pionus, Lorius i inne. Za to 
wszystkie drobne gatunki, osobliwie zaś dłu- 
googoniaste, jak Conurus, Bolborhynchus, 
Brotogerys, Psittacula, Melopsittacus i inne 
latają z nadzwyczajną szybkością. Brehm
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porównywa lot małej papużki prążkowanej 
(Mellopsittacus undulatus) do lotu sokoła, 
lub jaskółki.

(Dok. nast.).
Jan Sztolcman.

SPO SO BY  RO ZSIEDLANIA SIĘ

M I Ę C Z A K Ó W .

(Dokończenie).

Jednę z większych trudności stanowi dosta
nie się do morza, ale, o ile podróż odbywa 
się na wielkich pniach drzewnych, nie jest tak 
straszna, jakby się mogło wydawać. Drzewa 
takie unoszą, się na powierzchni oceanu nieraz 
bardzo długo, jeśli więc woda nie spłócze cza
sowych ich mieszkańców, mają oni pewne wi
doki na dostanie się do okolicznych wysp lub 
wybrzeży. Szczególniej, gdy te ostatnie nie 
są zbyt odległe. W taki sposób, zapewne, do
stały się niektóre słodkowodne zatoczki (Pla- 
norbis) i Ampullariae z Meksyku do połud
niowych Stanów Zjednoczonych; a Nerita 
z wysp Salomona na Fidżi i Filipiny. Jeszcze 
Darwin i d’Aucapitaine stwierdzili, że różne 
gatunki ślimaków płucodysznych, w stanie 
snu zimowego lub letniego, w zamkniętej 
muszli, mogą znosić zatopienie w wodzie mor
skiej przez 10—15 dni. To samo stosuje się 
do niektórych jajek, zaopatrzonych w grube 
wapienne powłoki, jak u wyżej wspomnianego 
rodzaju Nerita.

Szczególniej pomyślne warunki do podróży 
przedstawiają wyspy pływające na wielkich 
rzekach, utworzone z oderwanych kęp drzew 
poplątanych z różnemi innemi roślinami. 
Wyspy te zdążają zwolna do morza i najczę
ściej kończą w niem swoje istnienie, rozpada
jąc się na części. Nieraz jednak mogą istnieć 
bardzo długo. Na Missisipi np. utworzyła 
się pewnego razu taka wyspa 15 km długa 
i 180 m szeroka; istniała ona przez lat 40 
i była wciąż okryta bujną roślinnością.

Fauna takich wysp bywa częstokroć bardzo 
rozmaitą, można na nich ujrzeć całe gromady

małp, węże, pumy, kajmany, wiewiórki, naj
różnorodniejsze ptaki. Pewnej nocy taka 

! wyspa przybiła do Montevideo i wysadziła na 
ląd 4 okazałe pumy, ku wielkiemu zdziwieniu 

: mieszkańców, którzy rano spostrzegli w mie
ście tych niespodziewanych gości. A jeśli 
większe zwierzęta, bezpiecznie odbywają na 

i nich podróże, cóż dopiero mówić o rozmaitych 
drobnych, jak owady lub mięczaki. A są one
0 tyle w lepszem położeniu od wielkich zwie
rząt, że nawet po rozbiciu się wyspy, mogą 
płynąć dalej, ukryte w jej szczątkach, poje- 
dyńczych pniach drzewnych. Wiadomo, jak 
wielkie podróże odbywają takie pojedyncze 
pnie; wiadomo, że przenosi je woda np. 
z Meksyku do Norwegii. Łatwo więc pojąć, 
jak daleko od swej ojczyzny mogą zawędro-

j  wać słodkowodne, a nawet lądowe mięczaki, 
; gdy się dostaną na taką wyspę. A jeśli tylko 

zniosą niewygody podróży i znajdą dogodne 
i warunki na obczyznie, staną się tam założy

cielami nowej kolonii. Sposób rozsiedlania 
się przy pomocy ruchów wody dostępnym jest 
jedynie dla mieszkańców mórz, rzek lub ich 
wybrzeży. Ślimaki, zamieszkujące stawy, 
bagna i t. p. podobne zbiorniki wody, oddalo
ne od rzek nie mogą się nim posiłkować. Ko
rzystają one jednak z innych czynników.

Dla roślin ważnym czynnikiem przy rozsie
dlaniu się są ruchy atmosfery — wiatry. Na 
mięczaki nie mogą one wywierać tak ważne
go wpływu, nie są jednak zupełnie pozbawio
ne znaczenia. Trąby powietrzne wyrywają
1 przenoszą częstokroć na znaczne przestrze
nie drzewa, zielska rozmaite, liście, całe stogi 
siana i t. p. Nic więc niema nieprawdopo
dobnego, aby wraz z niemi uniosły i przy
twierdzone do nich ślimaki, a szczególniej: 
jajka. Takież same trąby, gdy powstaną nad 
płytką wodą, mogą unieść w górę muł z jej 
dna wraz z ukrytemi w nim stworzeniami. 
Mogą więc i organizmy wodne korzystać 
z tej powietrznej podróży. Posiadamy nawet 
bezpośrednie spostrzeżenie tego faktu przez 
pewnego członka berlińskiego biura meteoro
logicznego. 9 sierpnia 1893 r. zauważył on 
zbliżanie się żółtej chmury. Po chwili puścił 
się z niej ulewny deszcz, a jednocześnie spa
dło na bruk mnóstwo szczeżuj (Anodonta), 
które, najwidoczniej, zostały porwane przez 
trąbę wraz z mułem z dna wody; muł ten 
właśnie nadawał żółtą barwę chmurze.
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W danym wypadku, podróż nap owietrzna 
i  upadek na bruk nie musiały wyjśó anodon- 
tom na zdrowie; ale łatwo pojąć, że, gdy za
miast dorosłych mięczaków, trąba uniesie 
jajka i zrzuci je na trawę lub do wody, mogą 
one bez szwanku rozwinąć się tam i dać po
czątek nowej kolonii.

Bądź co bądź, sposób rozsiedlania się przez 
bezpośrednie ruchy powietrza, ma tylko drugo
rzędne znaczenie dla mięczaków. Ważniejsze 
będzie przenoszenie się przy pomocy innych 
organizmów. Szczególniej korzystnemi dla 
nich okazują się ptaki.

Gdy jaki ptak wodny wsunie nieostrożnie 
łapę między otwarte połówki skorupy małża, 
ten ostatni zamyka je  natychmiast i chwyta 
ptaka. Jeżeli ten ostatni ma dość siły, unosi 
ze sobą mięczaki; jeśli nie, zostaje wciągnięty 
pod wodę i ginie wkrótce. Jeszcze gorzej 

jest, gdy mięczak uchwyci go za dziób. 
Wszechświat podawał niedawno (str. 783 z r. 
1894) wiadomość o tem, że w pewnej miejsco
wości w Wirginii niema sposobu hodowania 
kaczek, gdyż małże wszystkie młode chwyta
j ą  i, wciągając do wody, tępią co do jednego. 
Z tej właściwości mięczaków chwytania po
łówkami skorupy rozmaitych przedmiotów, 
korzystają nieraz młodzi chłopcy, podsuwając 
im pręcik, laseczkę i wyciągając je  później 
z wody. Tego samego sposobu użył p. Kew 
i sprawdził, że szczeżuja np. jest w stanie 
trzymać się pręta, niepuszczając go, przez 
-ciąg 51 godzin. Jeżeli więc, zamiast pręta, 
będzie się ona trzymała nogi ptaka, ten osta
tni może ją  przenieść na znaczną odległość, 
tembardziej, i e  mięczaki wodne są w stanie 
znosić wogóle dość długi pobyt na powietrzu. 
P. Kew przytacza istotnie pewną ilość fak
tów, stwierdzających zabicie ptaków, które 
unosiły małże, uczepione do nóg, a nawet 
dzioba. Drobniejsze gatunki małżów czepia
ją  się znowu owadów: różnych ważek, plu
skolców, pływaków i innych. P. Crick wi
dział, jak pewien grochownik (Cyclas) trzy
mał się przez 5 dni łapy pływaka.

Z pośrednictwa ptaków korzystać mogą 
i brzuchonogi, szczególniej posiadające wiecz
ka. Uchwyciwszy łapę ptaka między skorupę, 
a  wieczko, mogą one z łatwością być uniesio
ne przezeń; ale nie będą w stanie odbyć zbyt 
dalekiej podróży, gdyż, jak to sprawdził p. 
Kew'^illa źyworodki (Paludina), mięczaki te

nie mogą zbyt długo utrzymywać się w zawie
szeniu. W  ten tylko jednak sposób można 
wytłumaczyć takie fakty, jak (4>ecność Ly- 
mnaea truncatula na szczycie dzwonnicy ko
ścielnej. Drobniejsze brzuchonogi czepiają 

| się tak samo owadów, znany geolog Lyell wi
dział pływaka unoszącego na łapce mięczaka 

j  zwanego talerzykiem (Ancylus); widywano 
również sadzawczaki (Bythiniae), uczepione 
do nóg szklarzów.

Można jeszcze wspomnieć o dwu sposobach 
| roznoszenia mięczaków przez ptaki. Do nóg 
| ich przyczepia się zawsze pewna ilość mułu 
| z dna, roślin wodnych w rodzaju rzęsy i in., 

a wraz z niemi drobniejsze gatunki mięcza- 
| ków oraz jajka. I  w ten więc sposób mogą 
j je przenosić ptaki. Ostatniego wreszcie spo- 
; sobu, najbardziej zawodnego, dostarczają 

ptaki żywiące się mięczakami. Przekonano 
się, że mięczaki są w stanie spędzić kilka dni 
w ich żołądku, nim zginą, znaleziono np. 
w żołądku gołębia siniaka, zabitego od 3 dni, 
13 okazów Helix caperata, z których znaczna 
część jeszcze żyła. Wiadomo zaś, że pewne 
ptaki, będąc nagle bardzo przestraszone, wy
rzucają zawartość swego żołądka. W takim 
więc tylko wypadku (albo gdy ptak zostanie 
w porę rozszarpany przez jakiego drapieżcę) 
może nastąpić rzeczywiste rozsiedlenie mię
czaków, naturalnie, o ile te ostatnie nie zginą 
do tego czasu.

Wogóle mięczaki, przy pomocy ptaków, nie 
mogą przenosić się na dalsze przestrzenie; 
sposób ten jednak będzie jedynym możliwym 
dla tych z nich, które zamieszkują wody bez
odpływowe i nie mogą korzystać z prądów 
wodnych.

Jeśli jednak inne organizmy niewielki sto
sunkowo przyjmują udział w przenoszeniu 
mięczaków, znaczenie człowieka pod tym 
względem jest ogromne. Dowolnie czy bez
wiednie, człowiek przenosi je tak samo, jak 
i wiele innych stworzeń, z jednego krańca 
ziemi na drugi. Wpływem człowieka można 
objaśnić obecność mięczaków w takich miej
scach, gdzie inaczej byłaby ona zupełnie nie
zrozumiałą.

Przytoczymy tu parę przykładów dowolne
go rozsiedlania: Holandya półn., wschodnie 
Niemcy, Kurlandya, a według wszelkiego 
prawdopodobieństwa i Anglia, zawdzięczają 
zwykłego ślimaka ogrodowego (Helix pomatia)
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mnichom średniowiecznym, którzy go tam 
wprowadzili, jako dostarczyciela postnej po
trawy. Z tego samego powodu, w nowszych I 
czasach, rozpowszechnił się inny gatunek śli- j 
maka H. aspersa, jadany we Francyi. Ko
mendant pewnego statku francuskiego, chcąc | 
się wywdzięczyć konsulowi na przylądku Do- j  

brej Nadziei, ofiarował mu beczułkę tych śli
maków, jako przysmak, którego na miejscu 
dostać nie można było. Konsul zjadł tylko 
większe i smaczniejsze okazy, mniejsze zaś i  

porozrzucał na prawo i na lewo w czasie prze- j  

chadzek. Od tego czasu przylądek Dobrej 
Nadziei posiada własne H . aspersa. Ludziom ! 
również zawdzięcza New-Jersey H. nemora- 
lis, różne rzeki amerykańskie—źyworodkę, j  

Norwegia — zatoczka (Planorbis corneus), 
Nowa-Zelandya—błotniarki i t. d.

Przykłady świadomego rozsiedlania mię
czaków przez człowieka są nadzwyczaj liczne, 
ale jeszcze częstszem bywa rozsiedlanie mi
mowolne. Naturalnie, mięczaki nie mogą 
same ciągnąć za człowiekiem, jak to czynią 
inne stworzenia, zostają jednak przeniesione 
w taki sam zupełnie sposób, jak  nasiona ro
ślin. Wojna i handel—to dwa główne czyn
niki przy rozsiedlaniu mimowolnem wszelkich 
stworzeń. Z zapasami furażu dla kawaleryi 
przenoszą się, na równi z roślinami, różne 
mięczaki do nich przytwierdzone lub ich ja j
ka. Wiadomo zaś, źe są one w stanie spę
dzać w pozornej martwocie dłuższy nawet 
przeciąg czasu. Dość przypomnieć znaną hi- 
storyą kolekcyi mięczaków egipskich, zebra- J  

nej w stanie snu letniego przez K. Lamba j  

i umieszczonych w muzeum brytańskiem. Po ] 
czterech latach chciano je przełożyć i w tym 
celu, aby odkleić od podstawek tekturowych, 
oblano je letnią wodą. Ślimaki obudziły się, 
pod wpływem ciepła i wilgoci i zaczęły 
pełzać.

Rozmaito towary roślinnego pochodzenia, 
a szczególniej rośliny w stanie świeżym, owo
ce, opakowania roślinne wybornie się nadają 
do przewożenia mięczaków. Właściciel pew
nej cieplarni, wraz z bulwami storczyków, 
otrzymał 3 gatunki mięczaków z Ameryki 
południowej. Antylskie mięczaki są przywo
żone do Europy razem z owocami bananów. 
Amerykański zatoczek (Planorbis dilatatus) 
dostał się do Anglii z bawełną, przyczepiwszy 
się, widocznie, do jej włókien, w czasie, gdy

ją  suszono. Znajdowano mięczaki w pakach 
z gumą arabską, w drzewie i wielu innych to
warach.

Słowem, nawet tak mało ruchliwe stworze
nia, jak mięczaki, posiadają liczne środki roz
siedlania się. Mimo to jednak znajdują się 
między niemi gatunki nadzwyczaj mało roz
powszechnione. Rodzaj Acbatinella np. (z ro
dziny Helicidae) składa się z 207 gatunków, 
zamieszkujących prawie wyłącznie wyspy H a
wajskie, przyczem niektóre gatunki właściwe 
są tylko niektórym dolinom i już w sąsiedniej 
napróżnobyśmy ich szukali.

Fakt ten również jest zupełnie zrozumia
łym i daje się wytłumaczyć większą wybred- 
nością na warunki ośrodka. Dany bowiem 
gatunek tylko wtedy może zdobyć znaczny 
obszar rozsiedlenia, jeżeli obok obfitości środ
ków przenoszenia się, posiada także większe 
uzdolnienie do życia wśród odmiennych wa
runków, jakie dlań przedstawia nowa miej
scowość.

B. Dyakowski.

SEKCYA CHEMICZNA.

Posiedzenie 2-gie w r. 1895 Sekcyi chemicznej 
odbyło się d. 26 stycznia 1895 r. w budynku 
Muzeum przemysłu i rolnictwa.

Protokul posiedzenia poprzedniego został od
czytany i przyjęty.

Dr Wacław Borzuchowski odczytał rzecz: 
O analizie chemicznej odszlamowanych cząstek  
ziemi i jej wynikach i zastosowaniu do praktycz
nej boni*acyi rolnej.

D la rolnika pytanie, czy i ile jego ziemia po
siada składników pożywnych dla roślin, jest naj- 
ważniejszem zadaniem do rozwiązania, decydują- 
cem o jego kierunku gospodarstwa. Pewnego 
sformułowanego związku składu chemicznego zie
mi z jej urodzajnością nie udało się dotychczas 
wyprowadzić, stąd to pochodzi znaczna ilość od
mian sposobów analizowania ziemi. Dr Borzu
chowski uwzględniając, że ze składników ziemi 
ornej— składniki odpławiane (dające się odszlamo- 
wać) posiadają największą ruchliwość, najłatwiej 
dają się unieść prądowi wody, cyrkulującej w gle
bie, najściślej przylegają do korzonków roślin, 
pragnął oznaczyć s łosunek urodzajności ziemi, ze  
składem chemicznym owych najmielszych składni
ków ziemi. W  tym celu wybrał trzy próbki
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z jednego i tego samego majątku, w możliwie 
jednakowych geologicznych i kulturalnych warun
kach, lecz, jak praktyka wieloletnia posiada
cza ziemi dowiodła, bardzo różnej urodzajności.

Do analizy użyty był najpierw miał przecho
dzący przez sito 2 mm i analizowany wyciąg 
w 10%  kwasie solnym.

Otrzymane liczby wyrażono w tabliczce:

wapna potażu kwasu fo
zawiera CaO KjO p 2o5

ziemia dobra 0 ,652 0 ,139 0 ,042
„ średnia 0,351 0 .118 0 ,0 5 0
„ zła 0 ,3 6 8 0 ,146 0 ,093
Liczby z tej tabliczki nie wykazują żadnego 

wyraźnego związku składu ziemi w ten sposób 
oznaczonego z oceną praktyczną jej urodzajności.

Następnie dr Borzuchowski do rozbioru użył 
wyciągu ziemi w 2 0 %  kwasie cytrynowym i otrzy-
mał następujące liczby:

wapna potażu kwasu fc
zawiera CaO KaO P a0 5

ziemia dobra 0 ,4 5 0 0,051 0 ,031
„ średnia 0 ,255 0 ,029 0 ,035
„ zła 0 ,352 0 ,047 0 ,068
I te liczby nie wykazują związku składu ziemi 

z jej urodzajnością.
Przyczynę owej niezgodności wyników rozbioru 

ziemi z jej urodzajnością, dr Borzuchowski widzi 
w tem, że zarówno 10%  kwas solny, jak  20%  
kwas cytrynowy rozpuszczają także składniki zie
mi, z jakich roślina nie jest w stanie pożywienia 
dla siebie czerpać. W założeniu więc, że roślina 
czerpie pożywienie wyłącznie ze składników naj- 
mielszych, odpławiającycb się, dr B. anali
zował miał odpławiony z tych trzech ziem w przy
rządzie Schonego i otrzymane wyniki rozbioru 
wyraził w tabliczce:

10%  kwas solny wyciąga:
Z miału ziemi do wapna potażu kw. fosfornego

brej Nr I CaO k 2o p 2o 5
o średnicy cząste-
czek < 0 ,0 1  m 0,432 0 ,085 0 ,026

< 0 , 0 1 — 005 m 0 ,113 0 ,033 0 ,012
w sumie 0 ,545 0 ,1 1 8 0 ,0 3 8

Z ziemi średniej wapna potażu kw. fosfornego
Nr II CaO K20 p , o 5

o średnicy cząstek
< 0 ,0 1  m 0 ,2 4 3 0 ,060 0 ,031

< 0 , 0 1 -  0 ,05 m 0 ,055 0 ,028 0 ,015
w sumie 0 ,298 0 ,088 0 ,046

Z miału ziemi
Nr III

o średnicy cząstek
< 0 ,0 1  m 0 ,183 0 ,040 0,031

< 0 ,0 1 — 0,05 m 0 ,072 0 ,032 0 ,012
w sumie 0 ,255  0 ,072  0 ,0 4 3

Liczby te wykazują zgodność wyników rozbio
ru składników ziemi odpławianych z jej warto

ścią dla roślin i uprawniają do wniosku, że rośli
na czerpie pożywienie właśnie z tych najmiel- 
szych części składowych. Pewna niezgodność 
daje się zauważyć dla zawartości Pa 0 5, nie wy
kazującej takiej prawidłowości. W skutek tego 
dr Borzuchowski próbował zastosować inny roz
puszczalnik, a mianowicie 20 %  kwas cytryno
wy i znalazł dla kwasu fosfornego następujące 
dane liczbowe. Zawartość kwasu fosfornego:

w ziemi w ziemi w ziem i 
w cząst. o średnicy dobrej średniej złej
mniejszej od 0,01 m 0 ,0 2 0  0 ,017  0 ,022

< 0 ,0 1 — 0,05  mm 0 ,0 1 0  0 ,013  0 ,010
w sumie 0 ,0 3 0  0 ,030  0 ,032

I w ten sposób nie dała się zauważyć żadna 
prawidłowość dla zawartości kwasu fosfornego 
w związku z urodzajnością ziemi i przyznać nale
ży, że zawartość kwasu fosfornego we wszystkich  
tych trzech ziemiach jest mniej więcej równą.

Jednakowo pomimo tego z innych względów  
kwas fosforny z ziemi Nr I jest łatwiej przystęp
ny dla roślin, niż w ziemiach Nr II i Nr III. Przy
czyna zaś leży w tem, że ilość cząstek odpławio- 
nych ziemi Nr I wynosi 6 0% , ziemi Nr II 50% , 
a ziemi Nr III tylko 40% .

Absolutne więc ilości kwasu fosfornego, jakich  
dostarczają włośnikom korzonków roślinnych 
najmniejsze części składowe tych trzech ziem przy 
jednakowej zawartości w nich kwasu fosfornegobędą 
między sobą w stosunku 1 '/2 :1  '/4 :1 , czyli że 1 '/a 
raza przystępniejszy dla roślin jest kwas fosforny 
w ziemi Nr I niż w ziemi Nr III. Prócz tego 
w ziemi Nr I są wszelkie szanse, aby kwas fosfor
ny był lepiej wyzyskany, bo obfitość innych skład
ników nawozowych pozwala na bujniejszą roślin
ność, co za sobą prowadzi obfitsze zużycie kwasu 
fosfornego. Praktyka gospodarska dowiodła, że 
z tych trzech porównywanych gatunków ziemi—  
ziemia Nr I—jest najwdzięczniejszą na nawożenie 
kwasem fosfornym. Wynika to z obliczenia bo
gactwa tych ziem w składniki nawozowe w zało
żeniu, że ilość kwasu fosfornego w nieb równa 
się 1. Oblicza się wówczas nas‘ępująca - ta
bliczka:

potażu wapna kwasu
K20 CaO p 2 o s

Ziemia Nr I 3,0 14,0 1
„ Nr II 1,9 6,4 1
„ Nr III 1,6 5,9 1

Odpowiednio do zawartości potażu i wapna 
ziemia Nr I jest uboższą w kwas fosforny, a za
tem potrzebuje najsilniejszego nawożenia fosfora
nami. D la rozstrzygnięcia pytania o potrzebie 
nawożenia tych ziem potażem i wapnem, należy 
obliczyć względną icli zawartość w ziemi ornej 
na zasadzie zawartości w tych ziemiach składni
ków odpławianych.

Otrzyma się wówczas nasfępujące liczby:
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Zawartość Potażu Wapna

W ziemi Nr 1 ^ 5 = 0 , 3 6 0  ^ ^  =  0 ,0 7 8

- *  "  ^ - o , 23o ^ = o , o 7o

„ Nr III gp-Otn ^ - 0 , 0 7 2

Z tego porównawczego obliczenia wynika, że  
wszystkie te trzy ziemie są, względnie jednakowo 
bogate w potaż, że bogactwo w wapno ziemi Nr II 
i Nr III również jest jednakowe i że ziemia Nr I 
najwięcej potrzebuje wapnowania. Praktyka go
spodarcza potwierdziła te wnioski. Z badań 
swoich dr Borzuchowski wyprowadza wniosek, że 
analiza cząstek odplawianych ziemi je s t  w bliż
szym i wyraźniejszym związku z urodzajnością 
ziemi i pozwala wyprowadzić prawdopodobniejsze 
wnioski o stanie nawozowym danej ziemi, niż ana
liza miału ziemnego przechodzącego przez sito 
dwumiliinetrowe, jaką dotychczas zwykle prakty
kują chemicy.

W dyskusyi nad tym przedmiotem p. Leppert

zapytał, czy dr Borzuchowski uwzględnił zawar
tość azotu w cząsteczkach odpławianych, na co 
dr Borzuchowski odpowiedział, że w swej pracy 
uwzględniał zawartość azotu ale, że uważa azot 
za składnik ziemi mniej stały, mniej charaktery
styczny od części składowych mineralnych jako 
względnie trudno zmiennych.

Następnie p. St. Plewiński opisał sposób Zul- 
kowskiego oznaczania wody w melasie, polegają
cy na tem, że do suszenia używa się alkoholowy 
roztwór melasu, który się najpierw odparowywa 
w kolbce zważonej, a następnie suszy w strumie
niu suchego powietrza.

W  zakończeniu p. Leppert zakomunikował 
treść pracy prof. Wagnera nad zuzlem Thomasa. 
Opierając się na analizie, prof. Wagner twierdzi, 
że rozpuszczalność kwasu fosfornego zuzla Tho
masa nio tłumaczy się obecnością czterozasa- 
dowego fosforanu, lecz związku fosforanu wapnia 
z krzemianem wapnia.

Na tem posiedzenie ukończone zostało.

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 27 lutego do 5 marca 1895 r.

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