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A R G O N .

W  numerze ósmym Wszechświata z roku 
^bieżącego dr L. Marchlewski podał krótkie 
streszczenie wyników pracy lorda Rayleigha 
i prof. Ramsaya nad nową częścią składową 
atmosfery, t. zw. argonem. Ze względu, że 
odkrycie to wzbudziło w całym świecie nauki 
i inteligencyi niezmierne zainteresowanie, 
uważam za stosowne podać w niniejszym arty
kule bliższe szczegóły, dotyczące owych ba
dań.

Lord Rayleigh w sprawozdaniu swem, 
•umieszczonem w Roy. Soc. Proc. vol. 55 str. 
340 roku 1894 pod tytułem: „O anomaliach 
napotykanych przy określaniu ciężaru właści
wego azotu” (On an anomaly encountered in 
determination of the density of Nitrogen gas) 
podaje następujący fakt. Azot otrzymany 
zapomocą odpowiednich metod ze związków 
azotowych, posiada ciężar właściwy mniej 
więcej o */a%  mniejszy, aniżeli azot, wyosob
niony z atmosfery. Mianowicie ciężar azotu,

K om itet Redakcyjny W szechśw iata stanowią Panowie: 
Deike K., Dicksiein S., Hoyer H , Jurkiewicz K., 
Kwietniewski Wł., Kramsztyk S., Morozewicz J., Na- 
tanson J., Sztolcman J., Trzciński W. i W róblewski W.

zawartego w naczyniu o pewnej stałej obję
tości, która była dokładnie wymierzona, kie
dy azot ten był otrzymany:

z tlenniku azotu, NO wynosił 2,3001 g
„ tlenku azotu, N20  „ 2,2990 „
„ mocznika, (NH2),CO „ 2,2985 „
„ azotonu amonu,(NH4)NOa „ 2,2987 „
przeciętnie był równy 2,2990 g\ natomiast taż 
sama objętość azotu, wydzielonego z powie
trza zapomocą:

miedzi w temper, czerwoności 2,3103 g 
żelaza „ „ 2,3100 „
wodanu tlenku żelaza, Fe (OH)i 2,3102 „

posiadała przeciętnie ciężar 2,3102 g. Z da
nych tych wynika, że ciężar jednego litra 
azotu „chemicznego” równa się 1,2505 g, cię
żar zaś litra azotu „atmosferycznego” wynosi 
1,2572 g. Wreszcie lord Rayleigh zbadał 
gęstość azotu, otrzymanego z powietrza, bez
pośrednio łącząc azot z ogrzanym do czerwo
ności magnezem i następnie wydzielając go 
z powyższego związku. Równała się ona 
2,29918 g (dla stałej tejże samej, co i po
przednio, objętości). Wynikało stąd, że azot 
„atmosferyczny”, otrzymany na drodze che
micznej (przez połączenie z magnezem), po
siada tęż samą gęstość co i chemiczny, wy
dzielony ze związków azotowych.
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Pakty te bezpośrednio prowadziły do wnio
sków: że albo „chemiczny”, albo „atmosfe
ryczny” azot posiadają jakąś domięszkę ciał 
obcych. Pierwotnie przypuszczano, źe azot, 
otrzymany na drodze chemicznej, może posia
dać pewną zawartość wodoru, lub węglowo
dorów, które mogły powstać podczas reakcyi 
i nie były doszczętnie zniszczone przez tlen- 
nik miedzi, używany do usunięcia tych ciał, 
bliższe jednak poszukiwania, podjęte w tym 
celu, mianowicie bezpośrednie dodanie do 
azotu chemicznego pewnej ilości wodoru i na
stępnie całkowite utlenienie tegoż zapomocą 
tlenniku miedzi, dały rezultat ujemny: gę
stość azotu pozostała niezmienną. Dalej po
wzięto przypuszczenie, że azot chemiczny za
wdzięczać może swą mniejszą gęstość dyso- 
cyacyi swych cząsteczek, (N2), to jest rozpad- 
nięciu się ich na atomy, innemi słowy—przy
puszczano allotropiczną odmianę azotu. Ale 
i to zapatrywanie musiało upaść wobec do
świadczenia, w którem „atmosferyczny” 
i „chemiczny” azot, poddany działaniu cie
mnych wyładowań elektrycznych, utrzymał 
pierwotną różnicę ciężaru.

Pozostało więc drugie możliwe przypusz
czenie, t. j. że azot otrzymany z powietrza 
po usunięciu zeń tlenu, pary wodnej, dwutlen
ku węgla, zawiera jeszcze jakąś nieznaną do- 
mięszkę. Gdyby domięszka ta była w dwój
nasób tak ciężką jak azot, to obecność jej 
w ilości ‘/ a%  byłaby dostateczną, do powięk
szenia gęstości azotu o '/2 procent, gdyby zaś 
gęstość jej półtora raza przewyższała gęstość 
azotu, to, do wywołania powyższej różnicy 
w ciężarach właściwych azotu atmosferyczne
go i chemicznego, musiałaby ona być zawarta 
w ilości 1%.

Należało więc przyjmszczenie to poprzeć 
faktami. W tym celu przeprowadzony został 
szereg różnorodnych doświadczeń i rezultaty 
otrzymane z nich dały nietylko podstawę do 
wykazania obecności w atmosferze nowej części 
składowej, lecz także dostarczyły sposobów 
otrzymywania jej w stanie całkowitego wy
osobnienia.

Najprostszą drogą, na której można było 
udowodnić obecność w atmosferycznym azocie 
domięszki gazu o większym ciężarze właści
wym—była droga dyfuzji. Metodę tę zasto
sowano w rzeczy samej i otrzymano rezultat 
dodatni. Przyrząd, którym posiłkowano się

w celu wykonania atmolizy, składał się popro- 
stu ze zwykłej glinianej fajki, a raczej pewnej 
kombinacyi fajek, zestawionej mniej więcej 
w taki sposób (jak to wskazuje rysunek sche
matyczny fig. 1), że powietrze wciągane przez 
aspirator A  do wnętrza fajki z jednej strony 
(«), częściowo tylko przechodziło do aspirato- 
ru (2%), przeważnie zaś (98%) dyfundowało 
przez ścianki przyrządu do zewnętrznej jego 
części, połączonej z pompą powietrzną (B ).- 
Powietrze zebrane w aspiratorze przerabiano 
następnie na azot zwykłą metodą i ważono je 
w objętości powyżej za stałą przyjętej. Do
świadczenie to dało nadwyżkę w porównaniu 
do średniego ciężaru azotu atmosferyczne
go, równającą się: 0,0014 ć/, 0,0027, 0,0015'

F ig. 1. n— fajka z niewypalonej gliny (francuv 
ska), z cybuszkiem umieszczonym w szerszej rurce, 
której odgałęzienie Zi prowadzi do pompy powietrz

nej, niewyobrażonej na rysunku. A  — aspirator.

i 0,0049, z czterech pierwotnych doświadczeń 
i 0,0035 g przeciętnie—z następnych, a więc 
świadczyło wymownie o obecności w atmosfe
rze cięższej od azotu domięszki. Powyższa 
metoda okazała się jednak nie odpowiednią 
do całkowitego wyosobnienia tej domięszki 
z powietrza.

Drugą metodą, którą posiłkowali się an
gielscy uczeni, była metoda wypróbowana po 
raz pierwszy przez Cavendisha („Expiremen- 
tion Air,” Pbil. Trans. 75, 372). Uczony ten 
już w roku 1785, przepuszczając iskry elek
tryczne przez mięszaninę tlenu i powietrzar 
w celu przekonania się, czy tak zwane podów
czas „powietrze uflogistonowane” (azot) cał
kowicie może być przeprowadzone w kwas 
azotny, zauważył, że pozostaje jednak nie
znaczna odmienna część, której on powyższą 
metodą nie zdołał zamienić na kwas azotny. 
Część ta wynosiła ł/i 20 poddanego reakcyi 
powietrza uflogistonowanego. Staje się więc
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oczywistem, że otrzymana przez Cavendisha 
reszta, zawierała w sobie z pewnością gaz, 
który dzisiaj, jak to poniżej udowodnionem 
będzie, wyosobniony został przez badaczy 
angielskich lorda Rayleigha i profesora Ram
saya—i mianem „argonu” ochrzczony.

By więc go od azotu oddzielić, łącząc ten 
ostatni z tlenem pod wpływem iskier elek
trycznych i absorbując zapomocą ługu pota
żowego, posiłkowano się cewką Ruhmkortfa 
średnich rozmiarów i wywołując iskry prądem 
z pięciu ogniw Grovego. Gaż (mięszanina 
powietrza z tlenem) zawarty był w eudyome- 
trze, mającym postać odwróconej litery U, 
którego końce otwarte zanurzono w słabym 
roztworze wodanu potasu. Najlepszy rezul
tat osięgano przy użyciu krótkich iskier 5mm 
długości. Szybkość absorpcyi azotu w po
równaniu z doświadczeniem Cavendisha zwięk
szona została niemal 30 razy. W  miarę jak 
się objętość zmniejszała, doprowadzano nową 
ilość gazu. W taki sposób przerobioną zo
stała znaczna ilość powietrza. Doświadczenie 
to wykazało, że niepodlegająca utlenieniu 
reszta pozostawała w stałym (mniej więcej) 
stosunku do ilości zużytego powietrza. W  po
wyższej jednak formie doświadczenie nie mo
gło być zastosowane do otrzymania argonu 
na większą skalę, a to z racyi stosunkowo 
powolnego przebiegu, szybkość absorpcyi 
wynosiła bowiem 30 cm3 na godzinę.

Powtarzając doświadczenia w znacznem 
powiększeniu, autorowie skorzystali z rady 
prof. Crookesa, polecającego użycie elektro- 
dów platynowych i prądu zmiennego o Wyso
kiem napięciu, w tych bowiem warunkach wy
ładowanie elektryczne ma postać płomienia, 
pochodzącego z palenia się azotu w atmosfe
rze tlenu. Do celu tego służył badaczom 
alternator de Meritensa, poruszany przez 
motor gazowy i prąd o wysokiem napięciu, 
otrzymany przy użyciu maszyny indukcyjnej 
Ruhmkorifa. W  taki sposób osięgnięto szyb
kość absorpcyi mniej więcej 3 000 razy 
większą, aniżeli Cavendisb, t. j. przerabiano 
trzy litry gazu na godzinę. W  jednem z po
wyższych doświadczeń ilość doprowadzonego 
powietrza wynosiła 7 925 cm3, ilość zaś doda
nego tlenu 9137 cm3, reakcya trwała dni 7, 
ósmego i dziewiątego dodano jeszcze 500 cm3 
tlenu; stosunek więc użytego powietrza i tlenu 
wynosił 79:96. Postęp reakcyi badano od

czasu do czasu zapomocą spektroskopu; pod 
koniec przebieg jej był bardzo powolny, 
wreszcie zniknęła w widmie żółta linia azotu, 
a objętość gazu pozostawała niezmienną. Po 
usunięciu nadmiaru tlenu zapomocą alkalicz
nego roztworu kwasu pirogalusowego wynosi
ła ona 65 cm3. Była to więc całkowicie wy
osobniona po raz pierwszy nowa część składo
wa atmosfery. Objętościowo zawartość jej 
w powietrzu wynosi 0,82%.

W  poszukiwaniu innych sposobów wy
dzielenia nowego ciała z pośród części skła
dowych atmosfery, lord Rayleigh i profe
sor Ramsay badali ciała, które bezpo
średnio łączą się z azotem; temi są: bor, 
glin, stront, baryt, rtęć, lityn, krzem i tytan, 
dalej wodór w obecności kwasów, tlen w obec
ności alkaliów, oba pod wpływem prądu elek
trycznego, wreszcie mięszanina węglanu ba
rytu i węgla przy znacznie podniesionej tem
peraturze. Najodpowiedniejszym okazał się 
magnez w postaci drobnych otoczyn. Azot 
powietrzny przeprowadzany przez rurę szkla
ną zwykłych wymiarów (jakiej używamy do 
spalań ciał organicznych), napełnioną magne
zem i ogrzaną do temperatury jasnej czerwo
ności, był pochłaniany bardzo regularnie, two
rząc azotek magnezu w postaci porowatej, 
pomarańczowo brunatnej masy. Jedna rura 
wystarczała zwykle do absorpcyi 7—8 litrów 
azotu. Pierwsze doświadczenia dały już re
zultat wykazujący zmianę gęstości pozostałe
go gazu, mianowicie wynosiła ona 14,88. 
Wobec tego doświadczenie powtórzone zosta
ło w większych rozmiarach; przyczem „azot 
atmosferyczny,” należycie oczyszczony, prze
prowadzano kilkakrotnie ponad magnezem 
rozżarzonym z jednego gazometru do drugie
go. W taki sposób zebrano w przeciągu dni 
dziesięciu 1500 cm3 gazu, który umieszczony 
następnie w gazometrze ponad rtęcią, kilka
krotnie przeprowadzony został ponownie pc- 
nad mię8zaniną tlenku wapniaisodu (wapnem 
sodowanem), bezwodnikiem kwasu fosforne- 
go, rozżarzonym magnezem, dennikiem mie
dzi i znowu wapnem sodowanem, bezwodni
kiem fosfornym i t. d. Aparat był zestawiony 
w taki sposób, że przeprowadzanie gazu z jed
nego gazometru do drugiego można było 
uskuteczniać w obudwu kierunkach, a więc 
poddawać go absorpcyi dowolną liczbę razy. 
Po niejakim czasie (1 dzień) objętość gazu
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zmniejszyła się znacznie i wynosiła już tylko 
200 cm.3, przeciwnie gęstość podniosła się do 
16,1. Ostatecznie redukując dalej objętość, 
udało się na tej drodze podnieść gęstość do 
19,09. Widmo jednak w taki sposób otrzy
manego gazu posiadało jeszcze linie charak- i 
teryzujące widmo azotu; lecz cechowała je 
przytem znaczna ilość prążków, których ża
den ze znanych dotychczas pierwiastków nie 
posiada. Nadmienić tu wypada, że proces j  

absorpcji, szybki w początku, ze zbliżaniem | 
się ku końcowi znacznie słabnie i całkowite 
oddzielenie azotu od argonu wymaga dłuż- J  

szego czasu.
Powyższe doświadczenia dają nam szereg j  

niezaprzeczonych dowodów, przekonywają- | 
cych, że „azot atmosferyczny” albo prościej— 
powietrze, zawiera w sobie nieznaną dotych
czas część składową—argon. Należało jesz
cze ostatecznie rozstrzygnąć pytanie, czy azot 
chemiczny—nie zawiera go również. W tym 
celu podjęte zostało następujące doświadczę- j  

nie: 3 litry azotu, wydzielonego z azotonu I 
amonu, poddane zostały absorpcyi na drodze 
elektrycznej; pozostałość zebrano do eudyo- 
metru ponad wodą, wynosiła ona 3,3 cm3.
W  drugiem doświadczeniu z 5 660 cm3 azotu 
chemicznego, nieutleniona reszta równała się
3,5 cm3. Ilość ta była nadzwyczaj małą i nie 
pozostawała w żadnym stałym stosunku do 
objętości utlenionego azotu. Przeciwnie „azot 
atmosferyczny” wykazywał zawsze stały i da- j  

leko wyższy stosunek; mianowicie, w pierw
szym wypadku wynosił on około 30 cm3 argo
nu, w drugim—56 cm3, na 3 000 i 5 660 prze
robionego azotu. Należało jednak zbadać 
otrzymaną z chemicznego azotu pozostałość, 
można bowiem było przypuszczać, że składa 
ją  również argon, pochodzący jednak nie 
z azotu chemicznego, lecz z wody, w której 
zanurzono eudyometr; przypuszczenie to 
stwierdzono doświadczalnie i przekonano się, 
że przyczyną powyższego zjawiska jest znacz
na rozpuszczalność argonu w wodzie, która 
w zetknięciu z powietrzem pochłania zeń a r
gon stosunkowo silniej aniżeli azot. Argon 
bowiem otrzymany metodą elektryczną roz
puszcza się w ilości 3,94 cm3, a wyosobniony 
zapomocą magnezu w ilości 4,05 cm3 na 100 
cm3 wody, posiada więc rozpuszczalność około 
2 '/2 raza znaczniejszą od azotu. Stąd pewna 
stała objętość azotu atmosferycznego otrzy- ,

manego bezpośrednio z powietrza, w porów
naniu do azotu, wydobytego z powietrza, roz
puszczonego w wodzie deszczowej, wykazy
wała różnicę wagi; mianowicie, gdy dla pierw
szego wynosiła ona 11 mg w stosunku do 
azotu chemicznego, w wypadku drugim była 
równą mniej więcej = 24  g.

W  taki sposób usuniętą została wszelka 
wątpliwość, co do istnienia w azocie atmosfe
rycznym nowej części składowej. Należało 
jednak teraz poddać otrzymane ciało szcze
gółowym poszukiwaniom fizyczno-chemicz- 
nym. Badania te, wymagające wielkiej zna
jomości rzeczy i niemal artystycznego wyko
nania, przeprowadzone zostały pomyślnie. Do 
wzięcia w nich udziału badacze angielscy za
prosili znanych specyalistów: profesora Croo- 
kesa—do poszukiwań widmowych i profesora 
Olszewskiego z Krakowa, któremu przypadło 
w udziale skraplanie i zestalenie argonu. 

{Dok. nast.).
St. Tołłcczko.

BA D A N IA  FJZYOLOGICZNE
wobec k r y t y k i  filozoficznej.

(Według Ilauptmana: Die Methaphysik der moderna 
l ’liysioiogie ')•

Przegląd krytyczny materyału zgromadzo
nego przez nauki specyalne przypada w udzia
le filozofom. Znajomość psychologii i teoryi 
poznania wsparta oczywiście znajomością 
nauk przyrodniczych, pozwala sprawiedliwiej 
i szerzej ocenić całokształt wiedzy i kierunku, 
jakiemi postępuje jej rozwój. Nauki przy
rodnicze dostarczają materyału pozytywne
go—filozofia wskazówek krytycznych.

Fizyologia układu nerwowego jest tą ga
łęzią wiedzy, która najsilniej oddziaływa na 
psychologią a przez nią i na teoryą poznania, 
krytyczne więc rozpatrzenie badań fizyologii

') Wydanie 2-gie, Jena 1894.
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było koniecznością, nietylko przez wzgląd na 
fizyologią. Zadania tego podjął się uczeń 
Avenariusa, Hauptman, w dziele, którego ty
tuł przytoczyliśmy na czele niniejszego arty
kułu.

Zaznaczmy w kilku słowach ogólny rozwój 
poglądów, jakim hołdowała fizyologią.

Od czasów Descartesa utrwaliło się ogólne 
mniemanie, na mocy którego przypisywano 
duszy wszystko, co miało jakikolwiek stosu
nek z życiem psychicznem. Zależnie od epo
ki i panujących w niej prądów zmieniał się 
pogląd na stosunek duszy do ciała; zawsze 
jednak wszelka działalność człowieka była 
uważana za objaw życia duchowego. Dusza 
posługiwała się systemem nerwowym, aby 
odbierać wrażenia z zewnątrz, lub działać na 
zewnątrz: układ nerwowy był narzędziem 
duszy.

Na tem stanowisku stał jeszcze reformator 
fizyologii, Johannes Muller. System nerwo
wy ma wprawdzie według niego znaczenie 
bardzo poważne, lecz pomimo to pomocnicze 
tylko. Dusza jest niezależną od układu ner
wowego i od zmian w nim zachodzących. 
„Żadna zmiana w budowie mózgu nie może 
zmienić istoty duszy i zmusić jej do działal
ności chorobliwej. Tylko objawianie się tej 
działalności na zewnątrz zmienia się zależnie 
od stanu systemu nerwowego” ').

Ten kierunek oceny zjawisk psychofizycz
nych trwał niezmiennie aż do czasu odkrycia 
prawa zachowania energii. Prawo to wpły
nęło na dalszy rozwój pojęć, wprowadzając 
nowe tory i zakreślając nowe granice, czego 
nie uwzględnili dotąd nowocześni fizyolo- 
gowie.

Prawo zachowania energii jest jednocześnie 
prawem ciągłości zjawisk fizycznych: Jedna 
forma energii przechodzi w inną, ilościowe 
wartości energii równoważą się wzajemnie. 
Energia nie może być zniszczoną i nie może 
powstać z niczego. Stosując to prawo do 
układu nerwowego, winniśmy wypowiedzieć 
twierdzenie: 1) system nerwowy w swej dzia- 
łalności musi przedstawiać ciągłość zjawisk

fizycznych, 2) system nerwowy może być po
budzony do działalności tylko przez podniety 
fizyczne. Żadna więc dusza, żadna „świado
mość” lub „wola” nie jest w stanie naruszyć 
stanu równowagi jednego nawet atomu. Bio
rąc przed się zadanie zbadania praw działal
ności systemu nerwowego, fizyologowie powin
ni byli starać się o zrozumienie jej mechanicz
ne. Powinni byli oni śledzić przebieg czysto 
mechaniczny, przebieg zmian systemu nerwo
wego, począwszy od działania podniety na 
nerw zmysłu, aż do przeniesienia podrażnie
nia nerwowego na mięśnie. Postępując w taki 
sposób mogliby dojść do zrozumienia zacho
wania się zwierzęcia i do zrozumienia celowo
ści jego ruchów.

Zupełnie inaczej sformułowali zagadnienie 
fizyologowie. Po usunięciu pojęcia duszy, 
wprowadzili pojęcia niemniej elastyczne, jak 
wola, świadomość i t. d., nietroszcząc się 
oto,  czy pojęcia te mają jaką treść określo
ną, niezastanawiając się nad tem, czy „świa
domość” i „wolę” można obserwować objek- 
tywnie i co właściwie obserwacyi podlega?

Stańmy na chwilę na stanowisku fizyologa, 
badającego układ nerwowy i zapytajmy, co 
może on zbadać i jaki charakter posiadają 
fakty badania objektywnego? Odpowiedź 
brzmieć musi tak: Tylko zjawiska podlegają
ce prawom mechaniki, mogą być objektywnie 
badane. Obserwacyi zewnętrznej ') podlegają 
tylko zjawiska fizyczne. Badając działalność 
systemu nerwowego, zachowanie się osobnika 
i t. d., nie znajdujemy nic takiego, co mogli
byśmy nazwać „czuciem” lub „wolą.”

Zupełnie uzasadnionem jest pytanie psy
chologa, dlaczego pewne ruchy nazywamy do- 
wolnemi, inne zaś nie; pytanie to nie powinno 
i nie może istnieć dla fizyologa. Poświęcając 
się badaniu objektywnemu działalności syste
mu nerwowego, powinien on wiedzieć, źe ba
daniu temu są dostępne tylko zjawiska fizycz
ne, przyjmując zaś ciągłość zjawisk fizycz
nych, powinien starać się zbadać ciągłość 
działalności układu nerwowego.

Badania fizyologów, jak już wspomnieliśmy, 
poszły zupełnie w innym kierunku. Ojcem 
istniejącego obecnie kierunku jest Flourens.

') J. Muller. Handbuch der Pliysiologie I, str. 
715.

*) W przeciwstawieniu do obserwacji wewnętrz
nej, do badania własnych s ‘anów psychicznych.
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Stanowisko Flourensa możemy określić 
jego własnemi słowy: „System nerwowy, po
wiada on, jest siedliskiem woli, pamięci, są
du.” Flourens postawił zaś sobie za zadanie 
zbadać: 1) Czy cechy te są niepodzielną wła
snością całego systemu nerwowego, czy też 
własnością niektórych jego działów. 2) Czy 
są funkcyą jednolitą, czy też każda z nich 
jest zlokalizowaną oddzielnie.

Rozwiązania tych pytań Flourens szukał 
na drodze doświadczalnej. Drażniąc oddziel
ne części rdzenia pacierzowego u zwierząt, 
starał się on określić ich zachowanie się; wy
cinając oddzielne części kory mózgowej, badał 
działalność pozostałych części nienaruszo
nych, jako też spowodowane przez wycięcia 
zmiany w zachowaniu się zwierzęcia.

Przy pomocy powyższej metody, Flourens 
doszedł do następujących rezultatów.

Zwierzę pozbawione półkul mózgowych 
straciło nagle wzrok, słuch, intoligencyą i ni- 
czem nie wyrażało swej woli. Obok tego 
jednak nie traciło równowagi; podrażnione— 
poruszało się i t. d.

Na zasadzie powyższych faktów Flourens 
wywnioskował, że półkule mózgowe są jedy- 
nem siedliskiom własności umysłowych. Po
zostawało rozwiązać pytanie drugie, mianowi
cie, jak własności te są umieszczone. W  tym 
celu Flourens postępował w następujący spo
sób: „Szeregiem cięć, powiada on, pozbawi
łem gołębia całej przedniej części prawej 
półkuli i całej wierzchniej i średniej części 
lewej półkuli. W  miarę tego, jak postępo
wałem naprzód, wzrok osłabiał się coraz sil
niej... z chwilą, gdy wzrok zanikał zupełnie, 
zanikał jednocześnie słuch i wszystkie zdol
ności umysłowe.” W  innem znów miejscu: 
„Z lcażdem cięciem wzrok tracił na energii, 
jednocześnie z utratą wzroku zwierzę traciło 
pamięć, sąd i wpadało w stan podobny do 
tego, jaki obserwowano po odcięciu obu pół
kul.”

Na zasadzie powyższych badań Flourens 
wyprowadził dwa wnioski:

J) Inteligencya jest funkcyą jednolitą kory 
mózgowej.

2) S trata jednej własności inteligencyi (np. 
pamięci lub wzroku) pociąga za sobą stratę 
innych. Tyle Flourens.

Zupełnie nawet pobieżne rozpatrzenie ba
dań Flourensa wystarcza na to, by módz po

wiedzieć, że pytania postawione przez niego 
nie mogły być rozwiązane zapomocą użytej 
metody i że rezultaty zostały zupełnie niepra
widłowo ocenione.

Gdy nauka wypędziła duszę poza obręb 
swych badań i odmówiła jej praw istnienia— 
pozostała jeszcze „inteligencya.” Dla Flou
rensa nie podlegało najmniejszej wątpliwości, 
źe siedliskiem jej musi być system nerwowy. 
Chodziło tylko o zbadanie, czy cały system 
nerwowy? Pojęcia takie jak  „wola,” „pa
mięć” nie podlegały najmniejszej krytyce. 
Zostały one przeniesione z życia codziennego 
do laboratoryum; umieszczono je wewnątrz 
systemu nerwowego i następnie poczęto b a 
dać, gdzie zostały one umieszczone.

"W tym też a priori powziętym kierunku 
Flourens oceniał zachowanie się zwierząt. 
Zaobserwowawszy, że zwierzę, reagując 
w normalnych warunkach na pewną podnietę 

I w pewien określony sposób, reaguje po wy
cięciu pewnej części mózgu inaczej —Flourens 
mógł wywnioskować, że część wycięta była 
łącznikiem pomiędzy pewnemi nerwami czu- 
ciowemi i pewną grupą nerwów ruchowych. 
On jednakże widzi zaraz uszkodzenie inteli
gencyi, pamięci, woli, a więc czynników zu
pełnie z działalnością układu nerwowego 
niewspółmiernych. Dla tego też rezultaty, 
do jakich Flourens doszedł, były dość dale- 
kiemi od tych, jakie można było otrzymać na 
drodze objektywnego badania naukowego.

W  miejsce systemu nerwowego i jego fizyo- 
logicznych własności, rozpatrywał on metafi- 
zycznemi przesłankami obarczoną świado
mość i mistyczne pojęcia funkcyj (własności) 
duchowych, nic też dziwnego, że otrzymał re
zultaty, daleko odbiegające od tego, co otrzy
mać było można.

Pomimo to jednak Flourens zakreślił kie
runek przyszłych badań, postawił pytania, 
których rozwiązaniem trudnili się wszyscy 
fizyologowie do czasu obecnego. Pytania 
te są:

1) Czy własności duchowe są cechą tylko 
kory mózgowej, czy też całego układu ner
wowego?

2) Czy inteligencya, wola, pamięć i t. d. 
są niepodzielną funkcyą kory mózgowej, czy 
też własnościami oddzielnych jej działów?

E. Pfliiger podjął pierwsze pytanie, stara
jąc się rozwiązać je w sławnej swej pracy nad
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działalnością rdzenia pacierzowego kręgow
ców. Postanowił on „zwalczyć błędne mnie
manie, jakoby tylko mózg wielki był siedli
skiem czucia”, oraz dowieść, źe „czucie jest 
własnością całego systemu nerwowego.” Ba
dania Pfliigera cieszą się tak wielką popular
nością, że zbytecznem byłoby je powtarzać. 
Zatrzymajmy się tylko nad ich metodą.

Podejmując się stwierdzenia, że rdzeń pa
cierzowy czuje, Pfliiger musiał znaleźć oznaki 
objektywne i nieomylne, które pozwalałyby 
odróżnić odruchy od tych ruchów, które po
przedzało i którym towarzyszyło czucie. Pflii- 
ger sądził, że udało mu się wynaleźć dwie 
metody, prowadzące do pożądanego rezul
tatu.

Przewodnią myślą pierwszej z tych metod 
było rozumowanie następujące: Jeżeli przy
puścimy, że działalność rdzenia pacierzowego 
odbywa się ściśle mechanicznie, to, znając 
prawa odruchów, powinniśmy być w stanie 
w każdym wypadku przepowiedzieć rodzaj 
reakcyi. Pozostawało więc tylko sformuło
wać prawa odruchów i porównać ruchy, wy
konane przy pośrednictwie rdzenia pacierzo
wego, z wygłoszonemi prawami. Na zasa
dzie pierwszego z tych praw wynikało, źe 
ogon węgorza, podrażniony z lewej strony, 
powinien kurczyć się z lewej strony, a więc 
poruszyć się w kierunku podniety.

Jeżeli więc, rozumował Pfliiger, odpowied
nie części rdzenia pacierzowego działają na 
zasadzie praw mechanicznych, to ruch ten 
musi być wykonany niezależnie od rodzaju 
podniety. Ruch będzie się zmieniał, jeżeli 
mlecz pacierzowy posiada wolę. Doświadcze
nia przekonały Pfliigera, że jeżeli za podnietę 
używać ognia, to ogon węgorza usuwa się 
z pod jego działania, zamiast, by pozwolił się 
spalić, a więc: mlecz pacierzowy posiada wolę. 
„Sprawdzonym został w całej rozciągłości 

jeden z dowodów, potwierdzających fakt, źe 
rdzeń pacierzowy posiada czucie i wolę.”

Analogicznem było drugie rozumowanie. 
Jeżeli ruchy odbywają się na zasadzie praw 
ściśle mechanicznych, to taż sama podnieta 
powinna wywołać zawsze ten sam ruch. Do
świadczenia pokazały jednak zupełnie co in
nego. Jeżeli żabie odetniemy łapkę, którą 
mogła ona wytrzeć kroplę drażniącego ją  
kwasu, to stara ęię ona usunąć kwas drugą 
łapką. Stąd znów wniosek, źe mlecz pacierzo-

[ wy posiada pojęcie celu i wolę. Pfliiger for
mułuje ogólne rezultaty badania: „Zostało 
nieodwołalnie dowiedzionem, źe odcinek zwie
rzęcia, z jakim mieliśmy do czynienia, posia
da czucie i wolę.”

Nieścisłość rozumowań Pfliigera jest tak 
wielką, źe kilka słów wystarczy do jej zazna
czenia. Z chwilą, gdy Pfliiger otrzymał re
zultaty, niezgadzające się z prawami, powi
nien on był zadać sobie pytanie: Czy wygło
szone prawa nie są błędnemi, czy można je 
uważać za nieodwołalne? Następnie, powi
nien był ściślej zbadać warunki doświadczeń 
i przekonać się. czy różnorodność rezultatów 
nie jest zależną od różnic w warunkach, przy 
jakich następują odruchy.

Wszystkiego tego Pfliiger nie uwzględnił. 
Opis doświadczeń Pfliigera przyniósł nieza
przeczoną korzyść nauce, ocena tych doświad
czeń—żadnej. I  nie mogło być inaczej. 
Twierdzenie, źe ruchy wykonane przy pośred
nictwie rdzenia pacierzowego są dowolne, nie 
posunęło ani na krok zrozumienia mechanizmu 
tych ruchów, przeciwnie zaciemniło je  tylko.

(C. d. nast.).
Dr W. Heinrich.

(Dokończenie).

Najciekawsze jednak są papugi do obser
wowania, gdy po drzewach łażą, to jest bowiem 
ich żywioł właściwy. Posługują się do tego 
nietylko nogami, lecz i dziobem, który stano
wi dla nieb jakby trzecią nogę. Gdy się pa
puga pnie po prostopadłej gałęzi, chwyta się 
zawsze naprzód dziobem, na nim podciąga 
ciało do góry, jednę nogę stawia tuż przy 
dziobie, a niekiedy nawet na nim, drugą nie
co poniżej i w taki sposób stosunkowo bardzo 
szybko wydostaje się na górę. Dzioba jako 
podpórki używa też, gdy z grządki chce zejść 
na ziemię: opiera się naprzód dziobem o zie
mię a dopiero wtedy stawia r.a niej nogi. 
Niektóre jednak gatunki, jak np. amerykań
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ski czerrikles (Caica) nie używają prawie 
dzioba przy łażeniu po drzewach, a mimo to 
pną się po gałęziach z nadzwyczajną zręcz
nością.

Za to większość papug chodzi po ziemi 
nadzwyczaj niezręcznie. Ich wielkie nogi, 
u których przednie palce są zawsze skierowa
ne ku przodowi zdają się nie być stworzone 
do biegania po płaskich powierzchniach. Pa
puga pochyla wówczas ciało naprzód i urywa- 
nemi ruchami, jakby robiąc wysiłek, posuwa 
się naprzód. Są jednak gatunki, które i po 
ziemi biegają doskonale. Wspomniany do
piero co rodzaj Caica celuje w tym razie; 
Brehm mówi, że australijski Nymphicus biega 
równie dobrze, jak bekasy, a Gould porówny
wa szybkość biegu niektórych papug szeroko- 
ogonowych (Platycercus) z biegiem czajki.

Prawie wszystkie papugi są roślinożerne,
0 ile sądzić możemy z utrudnionych obserwa- 
cyj tych ptaków w stanie wolnym. Najroz
maitsze gatunki owoców, jagody, ziarno 
uprawne, jak kukurydza, jęczmień, pszenica
1 t. p. stanowić się zdają prawie wyłączne po
żywienie papug. Niektóre jednak rodzaje 
stanowią wyjątej od tej ogólnej reguły. Ro
dzaj Lorius wyłącznie się karmi miodem 
z kwiatów, a prawdopodobnie i owadami, któ
re wewnątrz kielichów znajduje. Niektóre 
znów gatunki kakadu chętnie spożywają lar
wy owadów. Wspominaliśmy też poprzednio, 
że papuga nocna jada niekiedy jaszczurki. 
Nie można też napewno twierdzić, aby i in
ne gatunki stanowczo gardziły mięsem, gdyż 
wszystkie prawie papugi w niewoli stają się 
wszystkożernemi, a na mięso są nawet bardzo 
łakome. Największą uciechą mojej chowanej 
papugi było, gdy jej się dało nóżkę od kur
częcia. Nietylko, że objadała skórę i ścięgna, 
ale nawet rozgryzała kości i szpik z apetytem 
wysysała. Lubią też papugi chowane ser, 
chociaż ten zdaje im się bardzo szkodzić. 
Wobec tych faktów, przypuszczać można, źe 
i papugi w stanie dzikim nie gardzą mięsnym 
pokarmem, tylko, że się za nim nie uganiają.

Większość papug niesie tylko dwa jaja— 
stale koloru białego o skorupie gładkiej. W y
jątek co do liczby jaj jednego lęgu stanowią 
tylko papugi szerokoogonowe (Platycercus), 
niosące od 3 do 9 jaj. Nie można też nic 
stanowczego w tym względzie orzec co do 
amerykańskiego rodzaju Psittacula: przyno

szono nam nieraz na pomorzu peruwiańskiem 
po 8 do 10 jaj tej paużki pochpodzących 
z jednego gniazda; krajowcy jednak utrzymy
wali zawsze, że taką znaczną ilość jaj niesie- 
kilka samic i że je wspólnie wysiadują. Gdy
by tak rzeczywiście było, to fakt ten byłby 
bardzo godnym uwagi, gdyż nieliczne są wy
padki wspólnego niesienia jaj przez kilka sa
mic. Ze znanych dotychczas dwa tylko 
przytoczyć można, a mianowicie wspólne nie
sienie jaj do jednego gniazda przez kukułkę 
amerykańską (Crotophaga) oraz niektóre ga
tunki strusi (Rhea).

Wszystkie gatunki papug używają gniazd 
zakrytych '), obierając sobie na nie miejsce- 
w dziuplach drzew—jak to czyni większość 
tych ptaków, lub kopiąc sobie nory w urwi
stych ścianach wąwozów, co sprawdzić mo
głem na przytoczonym poprzednio zielonym 
gatunku ary (Ara militaris). Niewielka pa
pużka amerykańska (Psittacula coelestis) zaj
muje najczęściej opuszczone gniazda ciekawe
go ptaszka z rodzaju Furnarius. Ptak ten 
zwany przez krajowców garncarzem (ollero} 
lepi spore kuliste gniazda z gliny, budując 
sobie co roku nową siedzibę na porę lęgową, 
a ponieważ ptak ten na pomorzu peruwiań
skiem jest bardzo pospolity, więc i gniazd jego 
opuszczonych spotyka się tam wiele. Taż 
sama papużka w innych okolicach, gdzie 
garncarzy niema, zajmuje opuszczone gniazdo 
ptaszka z rodzaju Campylopterus lub innego 
jeszcze z rodzaju Placellodomus. Pierwszy 
z nich w dolinie Maranonu buduje olbrzymie 
gniazda z wełny kaktusa włochatego (Piloce- 
reus) z wejściem od dołu; podobnie też jest 
zbudowane i gniazdo drugiego rodzaju (P la
cellodomus) z tą  tylko różnicą, że na mate- 
ryał ptaszek ten używa nie wełny kaktuso
wej, lecz drobnych gałązek mimozy, lub 
algarrobo (Prosopis). W obu jednak razach 
papużki nie zajmują wnętrza gniazda, tylko 
każda para robi sobie osobną dziurę w ze
wnętrznej stronie grubych ścian. Sam spo
tykałem takie kolonie lęgowe papużek w jed- 
nem gnieździe, które może jednocześnie za
wierać jaja  w rozmaitym stopniu zalęgnięcia.

') Jedyny wyjątek stanowi papuga ziemna (Pe- 
zoporns forraosus), która niesie jnja na gołej 
ziemi.
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Raz nawet przyniesiono mi kilka jaj papużek 
pochodzących z jednego gniazda, z którego 
nadto wyjęto jedno świeżutkie jaje prawego 
właściciela (Placellodomus).

Ciekawą kolonią lęgową ary zielonej wi
działem w dolinie górnego Marańonu, w po
bliżu miasteczka Choros. Był to olbrzymi 
obryw gliniasty wysoki na jakie 800 do 10 0 0  

stóp, a w nim mnóstwo dziur niby wyloty dla 
dział w fortecy. Paręset papug kręciło się 
ciągle koło tych dziur, gdyż był to miesiąc 
maj, w którym wypada pora lęgowa dla tego 
gatunku.

Okres wysiadywania jaj jest bardzo zmien
ny stosownie do rodzaju papug. Tak np. pa
pużka prążkowana wysiaduje jaja  18 dni; 
u innych trwa on 19, 23 i 25 dni. Nieznanym 
jest okres wysiadywania u wielkich arasów. 
Młode lęgą się bardzo niedołężne, prawie zu
pełnie nagie, tylko rzadkim puchem pokryte; 
szybko jednak rozwijają się: po pięciu lub 
sześciu dniach już sypuły zaczynają puszczać, 
po ośmiu lub dziesięciu ptaszki zaczynają wi
dzieć. Mała papużka prążkowana opuszcza 
gniazdo po 33 dniach a w dwa dni potem 
młode już latają. Zwrócić też muszę uwagę, 
że młode papugi już w pierwszem pierzu są 
podobne do starych; w nielicznych też tylko 
gatunkach płci różnią się od siebie ubarwie
niem.

Żadne inne ptaki nie ożywiają tak lasów 
podzwrotnikowych jak papugi, żadne nie na
dają im i tej cechy egzotyczności, która je 
tak dalece różni od naszych puszcz sosno
wych. Osobliwie rankiem, gdy stada różnych 
gatunków papug ciągną na żer, zapadają na 
drzewa, kręcą się i uwijają, donośne ich gło
sy ożywiają samotnię lasu. Niekiedy nadcią
gają w takich masach, że okoliczne drzewa 
ledwie je pomieścić mogą. Layard opisuje 
podobny nalot w mieście Chilaw na Cejlonie. 
Papużki z rodzaju Palaeornis (a mianowicie 
P. Alexandri) obrały sobie palmy kokosowe 
na rynku tego miasta za miejsce noclegu. 
Layard pragnąc się przyjrzeć wieczornemu 
ciągowi, ulokował się na moście w blizkości 
rynku. Już o godzinie 4-ej po południu po
kazały się pierwsze stada, zrazu pojedyncze; 
wkrótce jednak zaczęły ciągnąć takiemi ma
sami, że niepodobna było przeliczyć nawet 
pojedynczych stad. Jedne z nich szybowały 
powyżej drzew, gdy inne ciągnęły tuż nad

powierzchnią ziemi; niektóre przelatywały tak 
blizko Layarda, że niemal ocierały się o nie
go. Zmrok zapadł, ciemności pokryły zie
mię, a papugi ciągnęły i ciągnęły. Szum ich 
skrzydeł, donośne głosy i szmer liści tworzyły 
taki nieznośny hałas, że Layard odetchnął 
dopiero, gdy się w domu znalazł.

Większość papug spędza noc na gałęziach 
drzew, niektóre jednak gatunki zdają się wy
bierać na ten cel dziuple drzew. Audubon 
wspomina, że papugi karolińskie (Conurus 
carolinensis) na noc lokowały się w dziuplach 
sykomorów, a te które się już do środka 
dostać nie mogły, zaczepiały się dziobem 
i łapkami u otworu dziupli i tak noc przepę
dzały. Chowane przezemnie cherriklesy (Cai- 
ca melanocephala) niechętnie spały na grząd
ce, lecz za to, gdym je na ziemi garnkiem na 
noc nakrył, zaczynały wewnątrz radośnie wy- 
świstywać, z czego wnosiłem, że zwykły 
w dziuplach nocować.

Brehm zdaje się przesadzać mówiąc, że nic 
nie wyrówna szkodom, jakie papugi w posie
wach lub w drzewach owocowych robią. Bez 
kwesty i niektóre gatunki, jak np. Conurus 
dają się mocno we znaki mieszkańcom Kor- 
dylierów, gdy kukurydza dojrzewa. Liczne 
ich stada zapadają wtedy na pola i gdyby nie 
ciągła baczność indyan pewnieby zniszczyły 
znaczną ilość plonu. Nie zdarzało mi się 
jednak słyszeć w strefach gorących, w dolinie 
Amazonki np., aby papugi czyniły znaczne 
szkody w plantacyach lub w drzewach owoco
wych. A z drugiej strony papugi tak dalece 
przyczyniają się do upiększenia okolic pod
zwrotnikowych, że im wybaczyć można ich 
niewinny bandytyzm.

Załatwiwszy się z ogólną charakterystyką 
papug, przejść musimy do pobieżnej systema
tyki tjch ptaków. Dawniej kiedy wymagania 
klasyfikatorów były znacznie skromniejsze 
niż dzisiaj, gdy wystarczało kilku cech ze
wnętrznych, dotyczących ogólnego wyglądu, 
aby łączyć w jedne grupy twory różniące się 
zupełnie cechami wewnętrznemi, dzielono pa
pugi na krótko- i długoogonowe. Dzisiaj po
dział ten nie może zadowolnić najmniej wy
brednego klasyfikatora. Rozbito więc rzęd 
papug na sześć rodzin, a mianowicie: nestory 
(Ńestoridae), damy (Loriidae), papugi kuli-



stodziobe (Cyclopsittacidae), kakadu (Caca- 
tuidae), papugi właściwe (Psittacidae) i pa
pugi nocne (Stringopidae).

I. Nestory (Nesłoridae) odznaczają się wy
dłużonym dziobem, znacznie dłuższym niż 

•szerszym; woskówka pokryta w części pióra-
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Najbardziej znanym gatunkiem tej grupy 
jest nestor czerwonobrzuchy (Nestor produc- 
tus), zamieszkujący maleńką wysepkę Filipa 
w blizkości Nowej Zelandyi. Wysepka ta 
mierzy zaledwie 5 mil angielskich obwodu, 
a ponieważ na sąsiedniej wyspie Norfolk, od-
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Fig. 2. Nestory.

mi; język ugarnirowany na końcu delikatną ległej zaledwie o 4 mile od wyspy Filipa, ni-
frendzlą z włosków; stosiny piór ogonowych gdy tego gatunku nie obserwowano, obawiać
(sterówek) zaostrzone i wychodzące poza cho- się należy, że w krótkim czasie papugi te wy-
rągiewki; pióra przy nasadzie żuchwy włosiste giną zupełnie, jeżeli już dotychczas nie wygi-
i ku przodowi skierowane; skok stosunkowo nęty> gdyż od dość dawna nie przychodzą one
dość długi. Nestory zamieszkują wyłącznie na rynki europejskie.
Nową-Zelandyą i niektóre wyspy sąsiednie. j Nestory są przeważnie papugami ziemnemi
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karmią się zaś soczystemi korzonkami roślin. 
Twardych owoców jeść nie mogą, gdyż dziób 
ich jest za słaby do rozgryzania skorupy. Sa
mica niesie jaja  w zagłębieniach między ko
narami drzew; lęg składa się podobno z czte
rech jaj.

I I . Damy (Loriidae) posiadają dziób mocno 
7, boków ściśniony, zwykle dłuższy niż wyż-

dzinę, najbardziej znany jest rodzaj Lorius, 
zamieszkujący część Polinezyi od wysp Mo- 
luckich do Salomońskich. Jednym z naj
wspanialszych gatunków jest dama obroźna 
(Lorius domicella lub atricapillus), zamiesz
kujący wyspy Ceram i Amboinę. Gatunek 
ten jest bardzo trudny do utrzymania w klat
ce, gdyż karmi się głównie miodem z kwia-

F ig  3. Kakadu Leadbeatera.

szy z krajcem dolnej szczęki niewyciętym 
w ząb; język mięsisty zakończony szeregiem 
blaszek rogowych w formie szczotki; skrzydła 
ostre, trzy pierwsze lotki zwykle najdłuższe; 
ubarwienie prawie zawsze bardzo urozmaico
ne i jaskrawe. Zamieszkują obszar austra
lijski z wyjątkiem Nowej Zelandyi.

Z pomiędzy 14 rodzajów, tworzących tę ro-

tów; mimo to przechowywano go dość długo, 
karmiąc chlebem rozmoczonym w mleku. Dla 
swych świetnych barw jest bardzo cenionym 
zarówno przez ptaszników, jak i przez handla
rzy piór.

I II . Papugi kulisłodziobe (Cydopsiłłacidae) 
odznaczają się dziobem bardzo rozdętym na 
bokach; dolna szczęka pokryta jakby karba
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mi; na spodniej stronie szczęki górnej brak 
poprzecznych zacięć. Język nieznany. P a
pugi te zamieszkują dystrykt Austro-Malaj- 
ski od wyspy Timor, przez Nową Gwineę do 
Australii północnej. Obyczaje ich nie są 
znane.

IV. Kakadu (Cacatuidae) — mają dziób 
bardzo mocny, krótki, o górnej szczęce silnie 
zakrzywionej i zazębionej na krajcu; krąg 
oczodołów zupełnie zamknięty; skok krótki; 
zwykle ozdobione są czubem na głowie. Za
mieszkują obszar Australijski i wyspy Fili
pińskie.

Najbardziej znanym rodzajem u nas jest 
kakadu, a mianowicie gatunki kakadu heł- 
miaste (Cacatua galerita) i kakadu Leadbea- 
tera (C. Leadbeateri), obie pochodzące z Au
stralii, gdzie jakoby trzymają się przeważnie 
miejsc otwartych, gdzieniegdzie rzadkiemi 
drzewami urozmaiconych.

Stada ich liczą podobno niekiedy po kilka 
.tysięcy sztuk. Według zdania podróżników 
stanowią one prawdziwą ozdobę okolic, które 
zamieszkują. Z powodu swych pięknych 
barw i niezwykłej łagodności charakteru są 
bardzo cenione przez hodowców. Tutaj także 
należy oryginalna papuga z wydłużonym na
przód dziobem (Licmetis nasica), zamieszku
jąca Australią. Dalej oryginalna czarna ka
kadu z Nowej Gwinei i północnej Australii 
(Microglossus aterrimus).

V, Rodzina papug właściwych (Psittacidae) 
stanowi jądro całego rzędu, gdyż tu należy 
większość znanych papug. Rodzina ta różni 
się od papug nocnych zupełnie rozwiniętym 
mostkiem; od innych trzech rodzin, a miano
wicie od nestorów, dam i papug kulistodzio- 
bych wyróżnia się pilnikowatą powierzchnią 
podniebieniowej części dzioba; wreszcie od 
rodziny kakadu brakiem czuba na głowie. 
Rodzinę tę podzielono na 6 podrodzin.

Tutaj przedewszystkiem należy cała grupa 
papużek-karliczek (Nasiternae), utworzona 
z jednego rodzaju Nasiterna, liczącego 9 ga
tunków. Papużki te są ledwie tak duże jak 
najmniejszy z naszych ptaków, a mianowicie 
strzyżyk wołowe oczko; zamieszkują Papuazyą; 
obyczaje ich nie są dotychczas znane. Do tej 
także rodziny należą wszystkie rodzaje za
mieszkujące Amerykę, a mianowicie rodzaj 
największych żyjących papug ara (Ara), któ
rej kilka gatunków zamieszkuje Amazonią

i dolne piętra Kordylierów. Najbardziej 
u nas znane są wielka ara czerwona (Ara- 
macao) i ara błękitna z żółtym brzuchem 
(Ara ararauna). Dalej należy tu obszerny 
rodzaj Conurus rozpowszechniony w obu 
Amerykach. Bardzo u nas znany rodzaj pa
pug amazońskich (Chrysotis), wyuczających 
się doskonale gadać, tutaj także należy. Ro
dzaj papużek (Psittacula) ze środkowej i po
łudniowej Ameryki, często widywana u nas 
papuga siwa (Psittacus erythacus) z Afryki, 
rodzaj długoogoniastych papug obrożnych 
z Afryki (Palaeornis), wreszcie tak zwane 
papugi szerokoogonowe (Platycercinae) uzu
pełniają tę rodzinę.

VI. Ostatnia z wymienionych sześciu jest 
rodzina papug nocnych lub papug-sów (Strin- 
gopidae), utworzona z jednego rodzaju Strin- 
gops, opartego na jednym tylko gatunku 
(Stringops habroptilus) z Nowej Zelandyi, 
Różnią się one od wszystkich innych papug 
szczątkowym wyrostkiem mostkowym, szlarą, 
czyli tarczą w kolo oka i miękkiem pierzemr 
cechującem zwykle ptaki nocne. Są to 
ptaki dorównywające wielkością puhaczowi
0 dziobie i nogach silnych. Gdyby nie palec 
zewnętrzny zwrócony ku tyłowi, łatwoby je 
■wziąć można za sowy, tak są ogólnym wyglą
dem do nich podobne. Ubarwienie ich składa 
się z mięszaniny koloru szarego, czarniawega
1 zielonego; ten ostatni szczególniej rozwinię- 

i ty jest na wierzchniej stronie ciała.
Obyczaje ich skutkiem obserwacyj Haasta 

i Lyaila są dość dobrze znane. Papugi-sowy 
zamieszkują lasy nowo zelandzkie, wybierając 
zwykle sąsiedztwo wód, gdzie niema podszycia 
z paproci lub krzaków. Dniem zwykle siedzą 
po norach, które sobie grzebią pod wystające- 
mi korzeniami drzew; dopiero po zachodzie 
słońca opuszczają swe kryjówki, chociaż 
Haast widział je w dwu wypadkach żerujące 
po dniu. Skrzydeł używają tylko aby na 
drzewa wzlecieć, zwykle zaś biegają po ziemi 
nawet wtedy, gdy są gonione. Karmią się 
korzonkami lub mchem, chociaż niekiedy je
dzą też i jagody lub owoce różnych roślin- 
W  niewoli chętnie się karmią migdałami lub 
orzechami amerykańskiemi. Wallace twier
dzi, że niekiedy spożywają jaszczurki. W e
dług Lyaila lęg ich składa się z dwu jaj, ma
łych w stosunku do wielkości ptaka, o skoru
pie białej.
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Kakapo, jak nazywają nowo-zelaudczycy 
papugę nocną, zdaje się być skazanym na wy
gaśnięcie w niedalekiej przyszłości, albowiem 
w północnej części Nowej-Zelandyi rozmno
żyła się bardzo rasa psów zdziczałych, które 
niemiłosiernie tępią bezbronne ptaki. Szczę
ściem jak dotychczas drapieżniki te nie prze
kroczyły pewnej rzeki, skoro jednak dostaną 
eię raz do południowej części wyspy, papugi 
nocne czeka ten sam los, co drontę.

Jan Sztolcman.

SEKCYA CHEMICZNA.

Posiedzenie 3-cie w r. 1895 Sekcyi chemicznej 
odbyło się d. 18 lutego 1895 r. w budynku 
Muzeum przemysłu i rolnictwa.

Protokul posiedzenia poprzedniego został od
czytany i przyjęty.

P . Br. Znatowicz wypowiedział „Kilka uwag
0  łiydrogenizacyi węglowodorów.” Wodór, jak  
wiadomo jest ciałem nieenergicznem, t. j . łączy 
się i reaguje z większością, ciał innych bardzo 
trudno. Znane są jednakowoż warunki w których 
wodór na materye organiczne działa i z niemi Bię 
łączy. Są to: po pierwsze wysoka temperatura, 
powtóre ciemne wyładowania elektryczne i po 
trzecio chwila wydzielania się wodoru, wytwarza
nego w reakcyach chemicznych, t. zw. status na- 
scendi. P. Znatowicz, wspólnie ze ś. p. prof. 
Feliksem Wredenem, przed wie oma już laty ba
dali szczegółowo warunki przyłączania wodoru 
do benzolu, toluolu i izoksylolu. Posiłkowali się 
oni wówczas -zjawiskiem dysocyacyi jodowodoru, 
ja k o  źródłem wodoru in statu nascendi w wyso
kiej temperaturze i pod bardzo znacznem ciśnie
niem i dochodzili do węglowodorów CfiH |2, C7II,4
1 C8 H10, nigdy zaś, wbrew twierdzeniu Berthelo‘a, 
do węglowodorów z szeregu Cn II2n -J-a. Następ
nie p. Znatowicz tą samą drogą liydrogenizował 
naftalin i otrzymał związki C,0 H ,a, C10 Hu , 
C ,0H ,6, Cl0H,g i C |0II,0. Rezultaty badań powyż
szych, jak wiadomo, weszły do literatury chemicz
nej i wywołały w swoim czasie ważny przełom w po
glądach na historyą chemiczną nafty. W różnych 
czasach p. Znatowicz powracał teoretycznie i do
świadczalnie do tej samej sprawy i przy'em wy
dawało mu się rzeczą godną uwagi, że przebieg 
hydrogenizacyi w wysokim s‘opniu zależy od wła
sności środowiska wydzielającego wodór in s'atu  
nascendi. N afa lin  w alkoholowym roztworze 
bardzo łatwo przyłącza dwa atomy wodoru pod 
wpływem amalgamatu sodu. N afa lin  rozpusz

czony w kwasie octowym z amalgamatem sodu 
nie reaguje. Jest rzeczą niezaprzeczoną, że hy- 
drogenizacya węglowodorów, których masa czą
steczki jest większa, odbywa się łatwiej, aniżeli 
węglowodorów z mniejszą masą cząsteczkową. 
Ten wzgląd, w połączeniu z zajęciem się antrace- 
cem z zupełnie innych pobudek, skłonił p. Zn. do 
zbadania zachowania się tego węglowodoru wobec 
wodoru wydzielającego się w środowisku kwaśnem 
(kw. octowy lub solny i pyłek cynkowy), przy- 
czem okazało się, że antracen, który w alkalicz
nym lub obojętnym roztworze z łatwością przyłą
cza 2 afomy wodoru, nie liydrogenizuje się wcale. 
Żółte jednak zabarwienie, tak uporczywie zatrzy
mywane przez antracen surowy, us*ępuje bardzo 
prędko pod wpływem wodoru w odczynie kwa
śnym, tak, że działanie kwasu i cynku, najlepiej 
w roztworze w alkoholu amylowym, może być za
lecone jako najprostsza i najszybsza metoda 
otrzymywania antracenu doskonale białego.

Następnie p. Leppert opisał szczegóły sposobu 
Ramsaya i Rayleigha otrzymania argonu. W dy- 
skusyi nad argonem w której brało udział wielu 
obecnych, p. Flaum zaznaczył, że argon jako 
składnik atmosfery prawdopodobnie nie pozostaje 
bez wpływu na organizm.

W zakończeniu posiedzenia odczytano depeszę 
p. Rakowskiego z Ufy, życzącą Sekcyi pomyślne
go rozwoju w 7 rocznicę jej istnienia.

Na tem posiedzenie ukończone zostało.

KRONIKA NA UK OWA .

—  Spłaszczenie Merkurego. Podczas dwu 
przejść Merkurego przez tarczę słoneczną, które 
miały miejsce d. 9 maja 1891 i 10 listopada 
1894 r., mierzył p. Barnard w obserwatoryum 
Licka w Kalifornii średnicę pozorną tej planety. 
Oba pomiary wykazały, że średnica równikowa 
jest nieco większa, aniżeli średnica biegunowa, 
co prowadzi do wniosku, że Merkury posiada 
spłaszczenie biegunowe; pierwszy szereg pomia

rów wydał spłaszczenie drugi zaś czyli

ś r e d n io - i—. W mierze kątowej podczas przej- 
116

ścia w r. 1894 oznaczył p. Barnard średnicę rów
nikowy na 6,211", a biegunową na 6,178".

Spłaszczenie ziemi naszej wynosi około i tłu-oUU
maczy się jej ruchem wirowym; znaczniejsze więc 
spłaszczenie Merkurego przemawiałoby za szyb
szym jego obrotem. Według Schiaparellego czas 
obrotu osiowego tej planety wyrównywa czasowi.
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jej obiegu dokoła słońca i wynosi około 88 dni, 
pogląd więc astronoma włoskiego wydaje się 
sprzecznym z rezultatami łych nowych pomiarów. 
Niezgodność wszakże ustąpi, jeżeli przyjmiemy, 
że w przeszłości obrót planety był szybszy i stop
niowo stawał się wolniejszym, a to pod działaniem  
zachodzących na niej przypływów i odpływów, 
podobnie, jak tłumaczymy obecną zgodność obro
tu osiowego księżyca z obiegiem jego dokoła zie
mi. (Ob. W szechświat z r. 1890 str. 113: „Mer
kury i jego obrót osiowy”).

S. K.

—  Planetoidy odkryte w r. 1894. W ciągu 
roku ubiegłego odkryto dwadzieścia nowych drob
nych p ian ej które oznaczone zostały numerami 
od 379  do 398. Z tej liczby 11  odkrył Charlois, 
5 W olf, 2 Courty, 1 Bigourdau i 1 W olf. Ude
rzającą je s t okoliczność, że dwanaście z nich od
kryto w ciągu czasu od stycznia do 19 marca, 
a pozostałe od 1 listopada do końca roku, od 
kwietnia zaś aż do końca października nie do
strzeżono ani jednej nowej planetoidy. Pochodzi 
to prawdopodobnie stąd, że podczas miesięcy 
letnich poszukiwaniom takim nie sprzyja długo 
trwający zmierzch, jako też nizkie położenie ekli- 
ptyki, w nocy bowiem na niebie naszem przypada 
wtedy część jej południowa, drogi zaś planet 
w ogólności niewiele są względem ekliptyki po
chylone. W szystkie te nowe planety przedsta
wiają się podczas opozycyi, kiedy zatem są naj
bliżej ziemi i stąd blask mają najsilniejszy, jako 
gwiazdy 12 wielkości. W ogólności niewielka 
tylko liczba planefoid posiada jasność gwiazd 9 
rzędu wielkości; 63 z nich zalicza się do 10, 
około 120  do 1 1 , a znów dwa razy więcej do 12 
wielkości. Sfosunek ten dozwala wnosić, że 
ogólna ilość planetoid nie jest nadmiernie wielką.

S. K.

—  Akomodacya oka rybiego. Na pods‘awie 
badań, przeprowadzonych w stacyi zoologicznej 
w Neapolu, przekonał się p. Teodor Beer, że oko 
rybie uzdolnione jest do akomodacyi, czyli do 
przystosowywania się do różnych odległości, 
o czem dotąd niewiele wiedziano. Sposób wszak
że tej akomodacyi wyróżnia się znacznie od ako
modacyi oka wyższych zwierząt kręgowych. Gdy 
bowiem normalne oko zwierząt ssących w stanie 
spoczynku przys‘osowane jes t do odległości znacz
nej, natomiast oko ryb jest usposobione do odle
głości blizkiej, co znaczy, że normalna jego  re- 
frakcya odpowiada krótkowzroczności. Oko za
tem rybie akomoduje się do odległości znacznej, 
gdy oko kręgowców wyższych akomodować się 
musi na odległość blizką. Akomodacya zwierząt 
lądowych polega dalej na zmianie krzywizny so
czewki i innych powierzchni łamiących oka, ako
modacya zaś oka rybiego nie dokonywa się przez 
jego  spłaszczenie, ale przez zmianę położenia so
czewki; ryby mają zdolność, przoz kurczenie 
drobnego mięśnia, zbliżania soczewki do siatków

ki, skąd obraz przedmiotu dalekiego wyraźniej 
się na siatkówce rysuje. Z różnicy tej m iędzy  
okiem ryb a okiem zwierząt ssących wnieść mo
żna, że pod względem akomodacyi w szeregu  
zwierząt, kręgowych zachodzą stopniowo przej
ścia, dotąd niezbadane. Ciekawa rozprawa p. 
Beera mieści się w „Archiv fur physiologie” Pfłti- 
gera.

S. K.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  W ykłady matematyczne i przyrodnicze 
w uniwersytecie w  Krakowie, w półroczu letniem  
1895 r. 1) Prof. dr Karliński, Zastosowania ra
chunku całkowego do geometryi. 2) Tenże, ćw i
czenia w seminaryum matematycznem, II. 3) Ten
że, Teorya narzędzi astronomicznych. 4) Prof. 
dr Baraniecki '), Teorya liczb. 5) Tenże, ćw i
czenia w seminaryum matematycznem I. 6) D oc. 
dr Kępiński, Teorya liczb. 7) Prof. dr W itkow
ski, Fizyka doświadczalna. 8) Tenże, ćw iczenia  
w pracowni fizycznej; kurs I, kurs II. 9) Tenże, 
Teorya sprężystości i hydrodynamika. 10) Prof. 
dr Natanson, Dynamika uogólniona i jej zastoso
wania w fizyce. 11) Prof. dr Olszewski, Chemia 
analityczna. 12) Tenże, Chemia sądowa. lS)' 
Tenże, ćw iczenia chemiczne dla farmaceutów, 
dla medyków, dla przyrodników. 14) Prof. dr 
Schramm, Chemia organiczna (z uwzględnieniem  
potrzeb medyków). 15) Tenże, Chemia organicz
na (dla rolników). 16) Tenże, ćwiczenia w pra
cowni chemicznej II ej (dla farm., dla med., dla 
przyr.). 17) Prof. dr Kreutz, Mineralogia szcze
gółowa. 18) Tenże, Stosunki własności fizycz
nych kryształów (publicum). 19) Tenże, Ćwicze
nia w pracowni mineralogicznej. 20) Prof. dr 
Szajnocha, Geologia rolnicza. 21) Tenże, O bu
dowie geologicznej Galicyi (część II, Podole). 2 2}  
Tenże, ćw iczenia geologiczne. 23) Prof. dr Ro
stafiński, Botanika lekarska. 24) Tenże, ćw icze
nia w oznaczaniu roślin. 25) Tenże, Pracownia 

i botaniczna. 26 ) Tenże, ćwiczenia anatomiczne 
dla farmaceutów. 27) Prof. dr Janczewski, Bo
tanika rolnicza. 28) Tenże, ćwiczenia botanicz
ne dla rolników, dla przyrodników. 29) Prof. dr 
W ierzejski, Zasady zoologii dla rolników. 30) 
Tenże, Systematyczna zoologia, część I, Protozoa, 
31) Tenże, Pracownia zoologiczna. 32) Prof. dr  
Hoyer, Anatomia porównawcza zwierząt kręgo
wych. 33 ) Prof. dr Godlewski, Fizyologią roślin.

') Z powodu śmierci ś. p. Baranieckiego, wy
kłady te prawdopodobnie ulegną zmianie.
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34) Tenże, Repetytoryum z fizyologii roślin. 35) 
Tenże, ćwiczenia chemiczno-rolnicze, kurs I, kurs 
II. 36) Prof. dr Czerny, Meteorologia i klima
tologia. 37) Tenże, Geografia monarchii austrya- 
cko-węgierski ej. 38) Tenże, ćw iczenia praktycz
ne w zakresie geografii. 3 9 ) Prof. dr Kostanecki, 
Anatomia ciała ludzkiego, część II. 40) Tenże, 
Historya rozwoju wyższych kręgowców i człowie
ka. 41 ) Tenże, ćwiczenia w anatomii mózgu. 42) 
Prof. dr Cybulski, Fizyologia człowieka, część II. 
43) Tenże, ćw iczenia w fizyologii eksperymental
nej. 44) Tenże, ćwiczenia praktyczne w histolo- 
gii. 45) Tenże, W słęp do badań mikroskopo- 
wych, budowa komórki. 46) Doc. dr Bek, Fizyo- | 
logia zwierząt domowych. 47 ) Prof. dr Bujwid, 
Hygiena. 48) Tenże, ćwiczenia z bakteryologii j  

i  hygieny.

R O Z M A IT O Ś C I.

— • Zwierzęta podczas mrozów. Nieiylko u nas 
ośmielają się wilki w czasie mroźnej zimy posu
wać aż do osad zamieszkałych; w roku bieżącym  
schodziły wilki z gór W ogeskith na równiny, 
a jeden z nich porwał i pożarł psa pośrodku j 
wioski. Przekonano się też, że wilki są tam j 
znacznie obfitsze, aniżeli powszechnie sądzono. 
Również i dziki, liczne w lasach Luksemburskich, 
znaglone zimnem i głodem, wdzierały się do wio
sek. W  słynnych zwierzyńcach francuskich Mar
ły  i Rarabouillet wyginęło mnóstwo kuropatw 
i bażantów, zabitych przez zimno. Szczególne 
zdarzenie zaobserwował pewien rolnik angielski.
Z czterech jego pawi nie stawiał się jeden przez 
dwa dni do apelu. Trzeciego dnia dostrzegł, że 
dwie pawice rożgrzebują gorliwie śnieg, na metr 
wysoki, a po usunięciu go znalazł tam swego pa
wia, przytwierdzonego do gruntu ogonem, który 
został uchwycony przez wodę w lód zakrzppłą. 
Po kilku godzinach ptak wrócił do normalnego 
swego stanu. (Revue scient.).

T. R.

—  W ytrwałość zw ierząt na brak wody. Mię
dzy wszystkiemi zwierzętami ssącemi słynie wiel
błąd tem, że naj wytrwałej brak wody znosi. P. 
Garman z Cambridge (Massachussets) podaje 
wszakże w „Naturę,” że najwybitniejsze przykła
dy długotrwałej wytrzymałości przedstawiają nie
które drobne gryzonie, przebywające w suchych 
równinach, w pobliżu gór Skalistych. Zwierzęta 
te przepędzają często tygodnie całe i miesiące bez 
kropli wody, piasek je s t  spieczony, roślinność

cała spalona, a pomimo to utrzymują się przy ży
ciu. Autor potwierdził to nawet doświadczeniem! 
umieściwszy zwykłe myszy w klatkach, gdzie 
otrzymywały jedynie pokarmy zupełnie suche, jak  
ziarna kukurydzy i innych roślin trawiastych. 
Więzienie ich rozpoczęło się d. 1 października 
roku zeszłego, a 17 stycznia miały się zupełnie 
dobrze i widocznie mogłyby żyć tak dłużej j e s z 
cze, choć nie otrzymały ani kropli wody, lub j a 
kiejkolwiek innej cieczy.

T. R.

—  Ruchliwość zwierząt gryzących. Na osta- 
tniem zebraniu, w Baltimore, amerykańskiego to
w arzysk a  fizyologicznego, przedstawił p. Ste
wart rezultaty swych dostrzeżeń nad ruchliwością 
czy też działalnością niektórych gryzoniów. 
Umieszczał je  w klatkach, w jakich zwykle utrzy
mują się wiewiórki, przyczem urządzenie elek
tryczne zaznaczało i wypisywało okresy ruchu na 
obracającym się walcu. Myszy i szczury poświę
cają przez dobę prawie 18 godzin na spoczynek, 
a 6 do 8 godzin tylko pozostają w ruchu; wie
wiórka w zimie zadawalnia się dwiema godzinami 
działalności, nad ranem, a przez czas pozostały 
spoczywa. Im obfitsze są pokarmy w substancye 
azotowe, tem żywszą jest działalność; tłuszcze, 
natomiast, skłaniają do spoczynku. Mysz, kar
miona tłuszczem, przez kilka zaledwie minut 
w ciągu doby oddaje się ćwiczeniom. Powiększa
nie ciśnienia barometrycznego ma też, według 
autora, wpływać na podsycanie ruchliwości.

(Rev. scient.).

T. R.

N e k r o lo g ia .

W końcu zeszłego roku zakończył życie jeden  
z najznakomitszych meteorologów włoskich, O. 
Franciszek Denza. Urodzony w Neapolu d. 7-go 
czerwca 1834 r., zmarł nagle w Rzymie d. 14-go 
grudnia 1894 r.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

S. W- Prenumeratorowi. Wkrótce będzie opra
cowany w języku polskim podręcznik do określa
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nia roślin, na wzór flory niemieckiej Garckego. 
Obecnie do określania roślin służą: Jakóba Wagi 
„Flora polska.” Prof. F . Berdau „Flora Ta‘r, 
Pienin i Beskidu Zachodniego.”

Co do spostrzeżenia, że wieczorem pod dużemi 
drzewami powietrze wydaje się Panu ogrzanem, 
gdy ziemia była już oziębiona, zależeć to zapewne 
mogło od różnych okoliczności.

Osłona drzew chroni grunt od promieniowania, 
powietrze zostające z nim w zetknięciu stygnie 
przeto wolniej, aniżeli powietrze otaczające, splot 
zaś liści i gałęzi utrudnia swobodne jego prądo- 
wanie, jest więc ono w pewnej mierze unierucho
mione i stąd dłużej, aniżeli warstwy sąsiednie, 
wyższą swą temperaturę utrzymuje. Poczucie 
temperatury powietrza zależy nadto silnie od 
stopnia jego wilgotności, wpływa to bowiem na 
szybkość parowania skóry, a tem samem na styg
nięcie naszego ciała.

WP. X. Z- Opis kanału, łączącego Bałtyk z mo* 
rzem Niemieckiem, wraz z mapą podany był w e  
W szechświecie Nr 21 , rok 1893 .

SPROSTOW ANIE.

Str. 146 szp. 1 w. 8 od góry, zamiast wymia
rowych, powinno być wymiennych.

Str. 146 szp. 1 w. 9 od góry, zamiast Cou- 
chyego i Serrata, powinno być Cauchyego i Ser- 
reta.

Str. 147 szp. 1 w. 1 od góry, zamiast 27  lute
go, powinno być 25 lutego.

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

za tydzień od 6 do 12 marca 1895 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu 1 Rolnictwa w  W arszawie).

Temperatura w st. C.

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

•c
*ta
Q

700 

7 r.

6 S. 52,7
7 C. 49.6
8 P. 50,6
9 S. 50,0

10 N. 52,6
11 P. 4*,3
12 W. 49,6

Średnia

Barometr 
mm +

1 p. 9 w.

Kierunek wiatru Suma 
Szybkość w metrach j

na sekundę opadu
Uwagi.

51.4
49.5 
5o.2
50.6

I i =  -  150.4 —14,8 —'">,4 —4,o — —15. 490
49,8 —7,0 — 0,7 —3,0 ! 0,3 —7,5 91J
50,1 —3,8 — 1,4 — 3.8 0,1 —7,0 80
51.4  -

00.2 5 0 , 1 3 , 8  — 1,4 — 3.8 i 0,1 —7,0 80
50,6 51,4 — 7 ,0 — 1.6 —3.2 —0,6 — 7,i 79!
52,3 50.6 —5,0 —0.8 - 5 ,0  —0,4 —5,4 78
47,0 4 8 .0 —5,8 2 , 2 —0,81 2 , 7 —7, 371;
C rt n .  - • I .  A  i Q '2  I O . . .  Q «
47
50.3

5o ,2

00,4 —4,1 1.6

—3.3

2,7 —7,3 7 l| 
2,4 —4,1 80

81

O.E«,E* 
N4, E3,N* 

N9.NS.NW3 
NW 5,Nł ,W< 

O.SE'.S» 
SE9.SE9.S9 

SES,SE9,SE°

w nocy szron osiadł na drz.

T R E Ś ć .  Argon, przez St. Tolłoczkę. —  Badania fizyologiczne wobec krytyki filozoficznej, przez 
dra W. Heinricha. —  Papugi, przez Jana Sztolcmana. —  Sekcya chemiczna. —  Kronika naukowa. —  
Wiadomości bieżące. — Rozmaitości. —  Nekrologia. —  Odpowiedzi redakcyi. —  Sprosłowanie. —

Buletyn m eteorologiczny.

W ydawca A. Ś ló sarsk i. Redaktor B r. Z na tow icz.

f l o a n o j C H o  IJeH3ypoio. Biiimiana, 3 MapTa 1895 r. W arszaw a. D ruk E m ila  Skiwskiego.




