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ZN A C Z E N IE  M A TE M A TY K I
W B A D A N I U  P R Z Y R O D Y .

Znaczenie usług, jakie matematyka fizyce 
oddaje, określa Faraday dobitnie: „Matema
tyka jestto młyn, który wybornie miele, ale 
oddaje to tylko, co weń włożymy”. Treści
we to zdanie wymagałoby długiego komen
tarza; zamiast tego wszakże poprzestać 
pragnę tu  na krótkiem tylko wyjaśnieniu, 
by, unikając właściwej komentarzom roz
wlekłości, łatwiej zyskać pobłażanie czytel
nika za poruszenie kwestyi, z natury trudno
ściami najeżonej.

Wyrażeniem swem przypomina oczywiście 
wielki eksperymentator, źe jedynem źródłem 
naszej znajomości przyrody jest doświadcze
nie, dostrzeganie; za pośrednictwem zmysłów 
tylko zyskujemy świadomość o jej objawach. 
Rzeczą pozostanie zawsze uderzającą, że 
nigdy filozof żaden, starożytny lub nowo
żytny, pomimo całej potęgi umysłu swego, 
żadnego zjawiska przyrody nie wyfilozofował, 
żadnego odkrycia przyrodniczego nie wy

wiódł z myśli swej, obserwacyą niezapłod- 
nionej. Nie jest wszakże pod tym względem 
od filozofii szczęśliwszą i matematyka, nie ma 
ona bowiem również mocy wynajdowania no
wych faktów, nie posiada klucza, otwierają
cego wrota do dziedzin jeszcze nieznanych. 
Rozważać można rachunkiem prawa drgań 
struny, ale obliczenie żadne nie wywnioskuje, 
źe od szybkości tych drgań zawisło poczucie 
w uchu naszem wysokości tonów, a od ich 
formy wrażenie różnej dźwięczności brzmie
nia. Mechanika daje się z jednego założe
nia wysnuć, ale naczelne to założenie jest 
drogą doświadczeń osiągnięte. Rozliczne, 
wielorakie objawy prądu galwanicznego po
znawane były kolejno przez dostrzeżenia 
szczęśliwe, przez próby, przypadkowe często
kroć; z cieplikowych działań prądu nie dały 
się wyrachować jego własności chemiczne, 
ani też równania elektrodynamiczne nie od
słoniły nam tak blizko z niemi wiążącej się 
indukcyi elektrycznej. Dział każdej nauki 
wyrasta z początku doświadczalnego.

Jeżeli jednak matematyka nie uchyla nam 
osłon, zakrywających obszary nieznane jesz
cze, to natomiast pola już odkryte uprawia 
doskonale. Miele wybornie—mówi Faraday. 
Z ziarn zbożowych młyn ściera łupinę, oswo- 
badza pył w niej zawarty, rozsypuje go
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w cząsteczki oddzielne, z całości szczegóły 
dobywa. Takim właśnie młynem jest mate
matyka. Ujawnia ona fakty zasadą wspólną 
objęte, z praw ogólnych wnioski szczegółowe 
wyprowadza, odsłania przed wzrokiem na
szym zjawiska, które się pod łączną kryły 
powłoką. Ziarn nowych nie tworzy, ale 
dozwala nam dostrzedz, rozejrzeć wszystko, j 
co się w ziarnie znalezionem mieści. Mnoży, 
uwielokratnia wiadomości nasze, drogą do
świadczeń, dostrzeżeń zdobywane. Uspra
wiedliwić to należy przykładami, ale wybie
rać tu  możemy przykłady najprostsze je 
dynie.

Do znajomości praw odbijania się światła 
prowadzi doświadczenie, a świadomość ta, że 
kąt odbicia równa się kątowi padania, przy 
pomocy elementarnych twierdzeń geometryi, 
wystarcza już do wskazania drogi, jaką obie
rają  promienie, odbite od zwierciadła ku
listego, wklęsłego lub wypukłego. Z licz
nych, drobiazgowych spostrzeżeń moglibyśmy 
wprawdzie wiedzieć, że obrazy, przez zbieg 
promieni odbitych wywołane, są rzeczywiste 
lub urojone, powiększone lub zmniejszone, 
ale dokładną znajomość całego tego prze
biegu wszystkich szczegółów jego, wyświetla 
rachunek dopiero. Uczy on, w jakiej od
ległości od zwierciadła i od przedmiotu obraz 
się zjawia, gdy wymiary jego do punktu tyl
ko schodzą, gdy wielkością swą przedmiotowi 
dorównywa i gdy go do nieskończoności prze
rasta, gdy wszakże nagłem zerwaniem ciąg
łości z oddalenia nieskończonego przed zwier
ciadłem przerzuca się do oddalenia również 
nieskończonego na drugą stronę zwierciadła, 
staje się w tem osobliwem salto-mortale 
z rzeczywistego urojonym, z nieodwróconego 
odwróconym. Różne inne zwierciadła krzy
we wydają obrazy bardziej jeszcze przeina
czone, urozmaicone, a całą tę nieprzejrzaną 
rozmaitość zjawisk wysnuwa rachunek z jed 
nego faktu zasadniczego, z zasady ogólnej, 
z prawa, osiągniętego z nielicznych dostrze
żeń, z jednego tylko doświadczenia. M ate
matyka rozpościera, co się kryło w zarodku, 
w ziarnie drobnem, w zasadzie streszczonej 
o równości kątów padania i odbicia.

Rozleglejszy jeszcze, choć również ele
mentarny przykład nastręcza nam bieg ciał 
rzuconych. Piłka, ręką chłopca ciśnięta, 
kula ze strzelby wybiegająca, opisuje linią

krzywą w przestrzeni i w pewnem oddaleniu 
na ziemię pada, ale za każdą zmianą kie- 

j runku pocisk inną przebiega drogę, zakreśla 
łuk różny, do rozmaitej wzbija się wysokości,

[ bliżej lub dalej na ziemię wraca. He rzutów 
różnych, tyle biegów odrębnych, tyleż zja
wisk rozlicznych, z których każde zadaje 
nam pytanie osobne, oddzielnej domagające 
się odpowiedzi. Odkąd wszakże znamy pra
wo swobodnego spadku ciał, wszystek ten 
ogrom zagadnień, cała ta obfitość zjawisk 
skupia się w jednę całość, zespala się we 
wspólną kategoryą i zyskuje rozwiązanie 
łączne. Gdy do prędkości, w spadku swo
bodnym osięganej, dodajemy prędkość po
czątkową, przez siłę rzutu ciału nadaną, 
znajdujemy bieg ciała rzuconego ku dołowi, 
a proste odwrócenie tego rachunku odsłania 
nam ruch pocisku rzuconego w górę; pozna
jemy łatwo, jak  długo wznosić się będzie, do 
jakiej sięgnie wysokości, kiedy na ziemię 
padnie. Gdy znów pocisk uległ trąceniu 
bocznemu, należy tylko do rachunku wpro
wadzić kąt, jaki kierunek rzutu czyni z po
ziomem, a rozwiązanie ogólne mieści w sobie 
wszelkie szczegóły, daje odpowiedź na każde 
pytanie, uczy, jak  kamień cisnąć, by wzniósł 
się najwyżej lub padł najdalej, a z obliczeń 
tych wyczytuje artylerzysta, jak ma swe 
działo ustawić, by groźny jego pocisk 
uderzył w punkt zamierzony. Z jednego 
zjawiska zasadniczego matematyka snuje 
nieprzejrzaną ich obfitość, na jaw wydobywa 
olbrzymie bogactwo faktów, wjednem, tre- 
ściwem prawie utajonych.

Im strzał potężniejszy, tem dalej pocisk 
arm atni dobiega. Gdyby środki nasze star
czyły, moglibyśmy zbudować armatę, której 
kula, biegnąc coraz dalej, okrążyłaby ziemię 
dokoła i w biegu tym statecznie się utrzymy
wała. Daje nam to obraz drogi księżyca 
i krążenie planet przed oczy nam stawia, ru
chy zatem brył niebieskich z biegiem ciał 
rzuconych zespala, kategoryą tych zjawisk 
do nieskończoności rozpościera. Wszystko 
to, jakby w zarodku mieści się w prawie za- 
sadniczem spadku ciał ziemskich, jakby 
z worka czarodziejskiego wydobywa mate
matyka objawy coraz dalsze, coraz bardziej 
zawiłe. Gdy dokoła bryły centralnej nie 
jeden tylko, ale kilka krąży pocisków, gdy 
ją  pewna liczba planet obiega, oddziaływają
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one na siebie nawzajem, strącają się ze swe
go toru, prawidłowość ich dróg ulega za
gmatwaniu; z dostrzeżonych zaś zboczeń 
rachunek umie wyszukać planetę nieznaną, 
nigdy przedtem niewidzianą, która zakłóceń 
tych jest źródłem. Taką jest potęga mate
matyki, a jeżeli powtarzamy za Faradayem, 
źe oddaje ona to tylko, co w nią włożymy, to 
pamiętać należy, źe tego, co wkładamy, nie 
znamy jeszcze zgoła, —ona dopiero ście
ra  z bryły znalezionej powłokę ziemi
stą, pod którą się kryje dyament. Z do
strzeżonych objawów interferencyi i polary- 
zacyi światła, z odkrytej równoważności 
pracy i ciepła, rachunek umiejętnie zastoso
wany przewiduje zjawiska tak zawiłe i tak 
utajone, źe doświadczenie bezpośrednie ni- 
gdyby uchwycić ich nie zdołało.

Dotychczasowe wszakże rozważania nasze 
kwestyi nie wyczerpują jeszcze. Działalność 
zmysłów naszych jest ograniczona, wymyka
ją  się im drobiazgi zbyt nikłe, ogromy zbyt 
olbrzymie nie poddają się ich ocenie. Wszel
kie nasze pomiary przestrzeni, masy, czy też 
czasu dotyczą jedynie wielkości skończonych; 
przyrządy wzmagają wprawdzie dzielność 
zmysłów, rozszerzają obszary dla nich do
stępne, ale i one wreszcie napotykają zapory 
nieprzebyte. To, co matematyka ilością nie
skończenie małą lub nieskończenie wielką 
nazywa, doświadczeniom naszym zgoła nie 
ulega. W edług tego pojmujemy łatwo, że 
matematyka elementarna, która z wielko
ściami skończonemi działa, nadawać się mo
że korzystnie do rozważań, na podstawie do
świadczalnej wspartych, dane bowiem z po
miarów osiągnięte w ramy algebry i geome- 
£ryi dogodnie wtłaczać się dają. Ale jakżeż 
udział w badaniu przyrody przyjmować może 
matematyka wyższa, analiza infinitezymalna, 
skoro operuje z różniczkami, to jest z ilo
ściami mniejszemi od jakichkolwiek ilości, 
zmierzyć się dających?

Słyszałem, czytałem bodaj nawet chwałę 
matematyki wyższej w taki sposób głoszoną, 
że dozwala ona badaczowi dane zjawisko 
przez „różniczkowanie” sprowadzać do wy
miarów najdrobniejszych, do atomów, a znów 
przez „całkowanie” rozprzestrzeniać je  do 
naj rozleglej szych obszarów wszechświata. 
Łatwo jednak dostrzedz, że przeskoki takie 
nie są w mocy matematyki, znaczyłoby to

bowiem, że skoro znane nam jest, dajmy? 
działanie siły ciężkości czyli prawo przycią
gania przez ziemię ciał jej podległych, to 
stąd już przez operacyą czysto rachunkową, 
przez różniczkowanie, możnaby wykryć dzia
łanie sił molekularnych, międzycząsteczko- 
wych, czego wszakże w istocie rzeczy dotąd 
poznać nie zdołano. A jeżeli wiemy, źe 
księżyc w obiegu swoim utrzymywany jest 
tąż samą siłą, która ściąga na ziemię jabłko 
od drzewa oderwane, że toż samo prawo rzą
dzi i ruchami gwiazd podwójnych, to tego 
nie nauczyło nas całkowanie, ale obserwacya 
biegów brył niebieskich.

Rachunek różniczkowy i całkowy wiąże się 
z fizyką w sposób inny, a, by uniknąć tu 
długiego i mozolnego rozważania metod ana
lizy matematycznej, odwołamy się do przy
kładu znów zaczerpniętego z objawów ruchu.

Gdy o jakimkolwiek ruchu mówimy, nasu
wa się nam natychmiast pojęcie prędkości, 
w pierwotnem też swem znaczeniu pojęcie to 
jest bardzo proste, określa się bowiem jako 
droga przebieżona przez ciało w ciągu pew
nej jednostki czasu. Pociąg kolei żelaznej, 
który przez dziesięć minut ujeżdża 9 hm, 
pędzi z prędkością 900 m na minutę, albo 
15 m na sekundę; prędkość zatem oznacza

g
się stosunkiem drogi do czasu, v =  — . Ro-i)
zumienie takie służyć może wszakże tylko, 
dopóki pociąg posuwa się biegiem jednostaj
nym; rzecz staje się trudniejszą daleko do 
ujęcia, jeżeli rozważamy bieg pociągu, gdy 
ze stacyi wyrusza lub do następnej dobiega, 
wtedy bowiem porusza się on coraz prędzej 
lub coraz wolniej, z cbyźością zatem zmienną. 
Nie możemy już tedy mówić o prędkości 
w ciągu minuty lub w ciągu sekundy, jest 
ona bowiem inną w każdej, by najdrob
niejszej chwili. Winniśmy przeto brać tu 
pod uwagę jedynie niesłychanie drobny prze
ciąg czasu, maleńki jego przyrost Ai, i po
dobnież niesłychanie drobną cząstkę, drobny 
element dz-ogi As, w tym czasie przez ciało 
przebyty, a według określenia powyższego 
prędkość w tym nikłym przeciągu czasu wy- 

A 8razi się stosunkiem — . I  takie wszakże

wyobrażenie dostatecznem jeszcze nie jest, 
nie stanowi to bowiem jeszcze prędkości 
w danej chwili, o którą tu  właśnie idzie
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Przyjąć tedy dalej należy, że w powyższym 
stosunku oba wyrazy, element czasu i odpo
wiadający mu element drogi, maleją coraz 
bardziej, zmniejszają się nieograniczenie, 
schodzą do zera; nie znaczy to wszakże, by 
wraz z zanikiem obu tych wielkości zmierzał 
do zera i samże ich stosunek. Dąży on 
owszem do pewnej granicy oznaczonej, do 
pewnej wartości, która właśnie stanowi pręd
kość w danej chwili i którą oznaczamy przez 

ds
— . W słownictwie matematycznem gra

niczny taki stosunek, stosunek różniczek 
albo stosunek różniczkowy, nazywa się krót
ko „pochodną”,—powiemy więc, źe prędkość 
jest pochodną drogi. Nowe to pojęcie za
wiera w sobie i pierwotne określenie prędko
ści w ruchu jednostajnym," ale jest od niego 
ogólniejszem; gdy bowiem w ruchu jedno-

dsstajnym prędkość czyli wielkość jestOjZ
zawsze stateczna, przedstawia ona w biegu 
zmiennym wartość coraz inną.

Zmiana, jakiej prędkość ulega, stanowi jej 
przyśpieszenie. Przyśpieszenie to może być 
znów statecznie jednakie, jak  to ma miejsce 
w biegu pociągu wyruszającego ze stacyi lub 
w spadku ciał zbiegających na ziemię, bądź 
teź wciąż zmienne, jak  przy kołysaniu się 
wahadła. Względnie tedy do czasu zależ
ność między prędkością a przyśpieszeniem 
jest takaż sama, jak w poprzedniem rozwa
żaniu zależność między drogą a prędkością, 
ezyli źe przyśpieszenie cp wyraża się w każdej 
chwili przez podobnyź stosunek graniczny

cp =  - ,  jest pochodną prędkości, a za

tem drugą pochodną drogi, gdyż sarnę pręd
kość nazwaliśmy już pochodną drogi, co

oznaczamy krótko <p =  -  ^  . W  naj

prostszych słowach stosunek ten oznacza 
przyrost, jakiego doznaje w każdej chwili 
prędkość ciała; łatwo więc pojmujemy, że 
jest on w biegu jednostajnym równym zeru, 
w jednostajnie przyśpieszonym ruchu ciał 
spadających ma wartość zawsze stałą, w bie
gu zaś wahadłowym, drgającym, jest pro- 
porcyonalny do oddalenia, w jakiem  punkt 
drgający od położenia równowagi w danej 
chwili przypada. W pojęciu przyśpieszenia 
mieści się nadto i dokładniejsze określeń

siły, jako przyczyny ruch wywołującej, siła 
zatem w podobnym związku, jak i przyśpie
szenie, pozostaje z prędkością i z drogą 
ciała.

Wielkości, jakie tu rozważaliśmy—droga, 
prędkość i przyśpieszenie—tak są tedy ze 
sobą związane, że skoro znamy prawo, we
dług którego ciało drogę swą przebywa, mo
żemy stąd przez „różniczkowanie” wyprowa
dzić jego prędkość i przyśpieszenie w każdej 
chwili; jak znów znajomość przyśpieszenia 
lub siły działającej dozwoli nam drogą od
wrotną, przez „całkowanie” wysnuć pręd
kość, jaką ciało w każdej chwili posiada, 
zarówno jak i drogę przez nie w danym cza
sie przebytą. Wyższa więc analiza mate
matyczna daje nam możność ogólniejszego 
traktowania zagadnień, jakie nam obserwa- 
cya przyrody nasuwa. Z prawem swobod
nego spadku ciał umie już i algebra elemen
tarna powiązać w jednę całość inne ruchy 
jednostajnie zmienne, ale każdy rodzaj ru
chu traktować musi oddzielnie, jako zadanie 
odrębne; matematyka zaś wyższa wyprowa
dza ogólne równania ruchu, a każdy rodzaj 
biegu jako szczególny tylko rozbiera przy
padek. Nie różni się ona zasadniczo od ma
tematyki elementarnej, w tym samym cha
rakterze badaniu przyrody służy, ale środki 
jej są daleko potężniejsze, donioślejsze, wy
rażeniem wspólnem rozleglejszy obszar zja
wisk obejmuje, bogatszy niesłychanie zasób 
faktów w gmach łączny na jednej podstawie 
wznosi. Przy jej pomocy mechanika cała 
z jednego założenia, z jednej zasady wysnuć 
się daje,—jestto najdzielniejszy środek, ja 
kim umysł ludzki rozporządza.

(Dok. nast.).
S. K.

O W P Ł Y W IE  

podróży górskich i napowietrznych 
na organizm ludzki.

Ciekawość umysłu ludzkiego i pożądanie 
wrażeń zapędzają corocznie licznych tury
stów na niebotyczne lądów olbrzymy, gdzi
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piękno roztaczających się perspektyw sowicie 
opłaca trudy podróży. Ale nietyłko w ce
lach sybarytyzmu, choó podszytego płasz
czem estetyki, ludzie wznoszą się w te roz
rzedzone strefy atmosfery. Nietyłko cieka
wością i żądzą wrażeń wiedzeni pędzą na 
śnieżne górskie szczyty, nietyłko zwyczajna 
brawura junacka staje się pobudką do kar
kołomnych wzlotów balonem. Korzystając 
z olbrzymiego doskonalenia się pojęć o przy
rodzie i, rzec można, codziennie wzrastają
cych postępów techniki, człowiek ujarzmia 
coraz bardziej siły przyrody, omal że naigra- 
wać się poczyna z jej najstraszniejszych ży
wiołów, a nieprzebyte dotąd zapory z bajecz
ną pokonywa łatwością. Powstają więc, 
jako wyraz niezmiernych postępów technicz
nych, koleje zębate i drutowo-łańcuchowe, 
przenoszące człowieka w ciągu kilkunastu 
minut (incredibile dictu!) na tysiące metrów 
wysokości i zda się, brakuje jeszcze tylko 
pokonania trudności sterowania balonem, 
ażeby duch ludzki nietyłko w swej idealnej 
pracy twórczej, lecz i w swej ziemskiej po
włoce z tryumfem szybować mógł swobodnie 
w przestworzach. A  te olbrzymie postępy 
techniczne, z rozwoju wiedzy ogólnej zrodzo
ne, z kolei same stawać się mają źródłem 
nieprzebranem dalszego tejże wiedzy rozwo
ju. Podejmowane tedy zostają podróże gór
skie i napowietrzne jedynie w celu rozszerze
nia granic poznania naszego, a bogatym ich 
plonem dzielą się później meteorologia, fizy
ka i fizyologia. Zrozumiałem jest a priori 
źe powietrze rozrzedzone, a więc w jednostce 
objętości uboższe w życiodajny pierwiastek— 
tlen—oddziaływać musi w pewien sposób na 
organizm ludzki, do innych warunków ciśnie
nia i gęstości atmosfery przystosowany. 
I  w samej rzeczy doświadczenie stwierdza 
w zupełności ten, jakeśmy nazwali, wniosek 
apriorystyczny. Wielu podróżników ulegało 
podczas wycieczek górskich, po wzniesieniu 
się na kilka tysięcy metrów, pewnym obja
wom ze strony krążenia krwi, oddychania, 
a głównie układu nerwowego, które ujęte 
zostały w jednolitą całość pod mianem cho
roby górskiej. Zaraz wszakże tu  zaznaczyć 
musimy, źe zaburzenia tego rodzaju bynaj
mniej nie zawsze w tych samych warunkach 
występować muszą, znane są bowiem fakty 
podróży, odbywanych w zupełnie tych sa

mych okolicznościach przez innych badaczy, 
którzy wcale żadnych, choćby przez krótką 
chwilę, nie doznawali zakłóceń w prawidło
wym biegu swych czynności życiowych i wsku
tek tego niewszyscy wierzą w istnienie takich 
jednolitych, dla pewnych stałych wysokości 
jakoby znamiennych objawów chorobowych.

Podobna niestałość tych objawów stwier
dzić się daje i podczas wzlotów balonem, 
które wprawdzie we względzie działania na 
ustrój ludzki różnią się nieco—jak to poniżej 
zobaczymy—od wycieczek w góry, w zasa
dzie jednak analogiczne wywołują objawy. 
Interesującą ilustracyą słów powyższych 
niech stanowią daty z podróży kapitana 
Grossa, który wespół z d-rem Bersonem dwa 
razy w roku 1894, w marcu i grudniu, 
wzniósł się balonem. Zaburzenia, jakim 
ulegał, opisuje on z niezwykłą, jak na pro
fana, dokładnością i przejrzystością: „Po
cząwszy od wysokości 4000 m czynność ser
ca szybko zaczyna wzbierać, serce bije tak 
burzliwie, źe doskonale odczuwać się to daje 
przez odzież. Potem stopniowo występuje 
duszność, człowiek usiłuje oddychać nie
zwykle głęboko, niedoznając pomimo tego 
żadnej ulgi. Na wysokości 5000—6 000 m  
i wyżej rozpoczyna się stopniowo i równo
miernie wzrastająca ociężałość i znużenie. 
To ostatnie nie jest bynajmniej przykrem, 
lecz przeciwnie możnaby je wprost za przy
jemne uważać, gdyż wielkie ma podobień
stwo do stanu, bezpośrednio poprzedzającego 
zaśnięcie. Na wysokości 7 5000 m  straciłem 
chwilowo uczucie światła. Powieki się przy
mknęły; mogłem je wprawdzie jeszcze otwo
rzyć, lecz nie byłem w stanie nic widzieć. 
I  p. Berson tracił chwilami możność rozpo
znawania swoich przyrządów. Później wy
stępuje bardzo wyraźnie stan taki, źe narzą
dy ludzkie nie wykonywają już tego, co im 
przepisuje wola i energia. Jako przykład 
niech posłuży ta  okoliczność, że jakkolwiek 
strasznieśmy marzli—było bowiem więcej, 
niż 30° zimna—i mieli przed sobą futra 
i futrzane obuwie, niemniej jednak, zachę
cając się wprawdzie do tego wzajemnie, ża
den z nas z nich nie skorzystał, ponieważ 
ciało nie było już posłuszne woli”. Podczas 
gdy w pierwszej swej podroży balonem obaj 
uczestnicy już na wysokości 7 000 m  tak się 
źle czuli, że nie mogli wdychać tlenu i napić
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się herbaty dla wzmocnienia z powodu ciąg
łych mdłości, w drugiej natomiast—na wyso
kości 9100 w, jak  się zdaje, nigdy jeszcze 
dotąd nieosięgniętej przez żadnego z aero- 
nautów—przy temperaturze —50° O, zapi
suje Berson w swoich notatkach: „Czuję się 
śmiesznie dobrze”.

Oczywistą jest rzeczą, że tak jaskrawa 
różnica w oddziaływaniu organizmu na czyn
niki zawsze jednakie, znamienną stanowiące 
cechę znacznych wysokości atmosferycznych 
i to nietyłko w oddziaływaniu ustroju róż
nych lecz nawet jednych i tych samych osob
ników nie może być dziełem przypadku, lecz 
musi mieć swą stałą, głębszą, podstawową 
przyczynę, tkwiącą bądź w warunkach same
go fizyologicznego ustroju, bądź otaczającej 
go atmosfery. Zgłębieniu tej kwestyi, tak 
doniosłe posiadającej znaczenie ze względu 
na coraz bardziej rozpowszechniające się 
podróże górskie, a zwłaszcza napowietrzne, 
które, o ile już obecnie przewidywać można, 
przyczynią się do rozwoju niektórych ga
łęzi wiedzy (przedewszystkiem meteorologii) 
a może nawet w ukształtowaniu stosunków 
społecznych i ekonomicznych przyszłości wy
bitne osięgną znaczenie, poświęciło swą pra
cę wielu sumiennych badaczów i jak  się z do
tychczasowego rzutu oka nam wydaje, do
tarli do jej istoty. Podejmowano umyślne 
wyprawy, odpowiednio do naukowego ich za
łożenia uorganizowane i w odpowiednie przy
rządy uposażone, lecz nie poprzestawano na 
prostej obserwacyi zjawisk, tą drogą 
w ustroju ludzkim zachodzących. Ja k  
w rozstrzyganiu wszelkiej kwestyi naukowej, 
tak i tu  obserwacya poparta została bada
niami eksperymentalnemi, których zadaniem 
miało być odtworzenie możliwie dokładne 
naturalnych warunków, w jakich się odbywa 
wznoszenie się na znaczniejsze wysokości. 
Wynikami tych badań chcemy się tu podzie
lić z czytelnikami Wszechświata, a za prze
wodnika służy nam praca Lazarusa *).

W  szeregu prac doświadczalnych, przed
miotowi temu poświęconych, panują dwa od
mienne, naprzemian górę biorące poglądy.

')  L aza ru s . B erg fah rten  und  L u f tfa h r te n  in 
ihrem  E influss a u f  den m enschlichen O rganism us. 
(Beri. K lin. W och. n -r 31 i 32 , 1 8 9 6 ).

Jeden, któryby fizyologiczno mechanicznym 
nazwać można, punkt ciężkości działania po
wietrza rozrzedzonego, z jakiem się ustrój 
ludzki na znacznych wysokościach spotyka, 
kładzie na zmniejszenie ciśnienia atmosfe
rycznego, powodującego obniżenie ciśnienia 
normalnego krwi w tętnicach (arteryach), 
zubożeniu zaś takiego rozrzedzonego po
wietrza w jego główną i dla życia niezbędną 
część składową —tlen, podrzędne tylko przy
pisuje znaczenie. Do wniosku takiego do
szli pierwsi w tej kwestyi badacze: Viveuot, 
Lange i Liebig, którzy w tym głównie kie
runku poprowadzili swoje doświadczenia. 
Wkrótce jednak pogląd ten ustąpił miejsca 
drugiemu, że tak nazwiemy, fizyologiczno- 
chemicznemu, wedle którego główne znacze
nie przypada w tym względzie niedostatecz 
nej ilości tlenu. Pogląd ten wypowiedziany 
został po raz pierwszy przez słynnego fizyo- 
loga francuskiego, Pawła Berta, w znakomi- 
tem jego dziele „La pression barom etriąue” 
(1878) i poparty przez późniejszych bada
czów: Frankla, Gepperta, Mieschera i in
nych. Następują później prace eksperymen
talne Lazarusa, dokonane na współkę 
z Schirmanskim w gabinetach pneumatycz
nych i przywracające, choć tylko chwilowo, 
działaniu zmniejszonego ciśnienia atmosfe
rycznego jego dominujące w pierwszych na 
ten tem at pracach stanowisko. Zapomocą 
odpowiednich ścisłych przyrządów wykazują 
oni, że ciśnienie krwi w tętnicach ulega 
w przestrzeni, zawierającej powietrze roz
rzedzone, dość znacznemu obniżeniu, jako- 
teź źe to obniżenie odbywa się równolegle 
z opadaniem ciśnienia atmosferycznego.

Wszystkie te wszakże doświadczenia, jako 
pierwsze dopiero fazy na drodze do roz
wikłania w mowie będącej kwestyi, grzeszą 
jednostronnością, dochodząc do wyników, 
jak  zwykle w takich razach bywa, wzajemnie 
z sobą sprzecznych i wszystkie posiadają 
ważną lukę, gdyż nie usiłują dostarczyć wy
jaśnienia tego rzucającego się nasamprzód 
każdemu w oczy faktu, źe tak wybitnie dzia
łające na ustrój niektórych ludzi powietrze 
rozrzedzone na znacznych wysokościach, 
w niektórych przypadkach zupełnie jest 
pod tym względem czynnikiem obojętnym. 
A w tej rażącej sprzeczności z góry już spo
dziewać się należało klucza do rozwiązania
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całej zagadki. Ważniejszym daleko przy
czynkiem są badania doświadczalne i spo
strzeżenia berneńskiego profesora fizyologii, 
Kroneckera, który urzędownie został we
zwany do wydania swego sądu, czy i w jakich 
warunkach moźliwem jest przeprowadzenie 
drogi żelaznej na górę Jungfrau bez nara
żenia życia i zdrowia ludzkiego. Dla roz
strzygnięcia tego pytania przeprowadził on 
odpowiednie doświadczenia w gabinecie pneu
matycznym na 15 osobach w wieku lat 17 
do 77, różnej płci, budowy ciała i z niejed
nakowym stanem zdrowia, niewyłączywszy 
z pośród nich nawet dwu osób chorych na 
serce i naczynia krwionośne. Powietrze, za
warte w tym gabinecie, ulegało stopniowemu 
i powolnemu rozrzedzaniu w ciągu mniej wię
cej 15 minut, t. j. odpowiednio do przypusz
czalnego czasu trwania wznoszenia się koleją 
na górę Jungfrau. Przez 10 — 15 minut 
utrzymywanem było ciśnienie stałe, a na
stępnie w ciągu 15—20 minut przywracano 
jego normalną wysokość. W  doświadcze
niach tych się okazało, że z rozrzedzeniem 
powietrza stale idą w parze powiększenie 
częstości tętna i oddechu, jakkolwiek nie 
zawsze w jednakim stopniu. Wszystkie inne 
objawy odpowiadały w zupełności wymienio
nym już przez nas, jako znamiennym dla 
choroby górskiej. Z doświadczeń swoich 
Kronecker dochodzi wreszcie do wniosku, 
że ta  ostatnia niewątpliwie powstawać może 
wskutek samego rozrzedzenia powietrza już 
na wzniesieniach 4000 to.

Kronecker nie zadawalnia się wszelako 
tą miarą wyciągnąć się dających z doświad
czeń jego wniosków i usiłuje posunąć się
0 krok dalej. Na zasadzie swojego, przed 
chwilą przytoczonego doświadczenia, jakoteż 
obserwacyj podczas licznych wypraw w góry, 
postanawia on odpowiedzieć na pytanie: czy
1 ludzie, którzy bez żadnego własnego wy
siłku, zupełnie biernie przedostają się poza 
linią śnieżną w Alpach, również ulegają cho
robie górskiej? W tym celu zbiera towa
rzystwo, złożone z 7-iu osób, mężczyzn i ko
biet, od 10 do 70 lat wieku liczących i sam 
wraz z niemi i prof. kliniki w Bernie, Sahlim, 
poddaje się doświadczeniu. Przestrzeń, ja 
ką oni biernie, bez żadnego ruchu przeby
wają, wyniosła nieco więcej, niż 2 000 m, 
gdyż punktem wyjścia ich wyprawy była

miejscowość, wzniesiona na 1 620 m, a stacya 
ostateczna na 4000 m. Na wniesionych na 
górę osobach przekonano się, że częstość 
tętna znacznie się wzmogła, gdy tymczasem 
napięcie tętnic, jako wyraz ciśnienia krwi 

| w nich zawartej,znacznemu uległo obniżeniu.
| Objawy te wystąpiły zarówno u osób krwi- 
| stych jak i niedokrwistych, wszyscy oni rów

nież byli jednakowo sini i utracili łaknienie. 
Uderzającem było zjawisko stanowczo szkod
liwego wpływu jakiegokolwiek ruchu mięś
niowego, choćby 20 kroków lekko pod górę, 
na stan ich zdrowia. Widzimy więc, że 
objawy choroby górskiej wystąpiły w tem 
doświadczeniu już na wysokości niespełna 
4 000 m, na które nb. osoby wzmiankowane 
się dostały po przebyciu zaledwie 2000 m 
i to bez najmniejszego wysiłku mięśniowego, 
były bowiem biernie wzniesione. Wedle 
Kroneckera istota choroby górskiej polega 
na zaburzeniach w krążeniu krwi. Osoby, 
dotknięte nią, sprawiają wrażenie chorych na 
serce. Sposób jej powstawania. Kronecker 
tem tłumaczy, źe pod wpływem obniżonego 
ciśnienia atmosferycznego ulega obniżeniu 
i ciśnienie powietrza w płucach, co pociąga 
za sobą nabrzmienie naczyń krwionośnych 
płucnych, zastoje w nich i następcze rozsze
rzenie prawej komory serca. Wyniki swych 
doświadczeń Kronecker streszcza w następu
jących wnioskach:

1) Choroba górska występuje nie u wszyst
kich ludzi na jednej wysokości.

2) Na wysokości 3000 to ujawnia się ona 
u wszystkich, skoro tylko wykonywają wy
siłki mięśniowe, lecz, naturalnie, występuje 
nie z jednakowem natężeniem.

3) Ludzie zdrowi mogą być wnoszeni na 
4000 to wysokości bez jakichkolwiekbądź 
szkodliwych objawów lub podmiotowych do
legliwości.

4) Jeżeli wszakże wykonywać zaczną ru 
chy, niechybnie wystąpią przykre, a nawet 
niekiedy groźne objawy zaburzeń w krwi 
obiegu.

5) Należy wszystkim nieprzywykłym do 
gór turystom radzić, aby nie pozostawali na 
wierzchołku dłużej nad 2 — 3 godzin.

Kapitalne wszakże dla całej tej kwestyi 
znaczenie przypisać dopiero musimy wyszłej 
w roku zeszłym pracy docenta fizyologii 
w uniwersytecie berlińskim A. Loewyego, p. t.



568 WSZECHSWIAT. N r 36.

„Badania nad krążeniem krwi i oddychaniem 
przy zmianie ciśnienia i zawartości tlenu 
w powietrzu”. Praca ta  podjętą została na 
szerszą skalę, autor jej wszechstronniej i głę
biej rozgląda się w czynnikach, mogących 
wywierać wpływ na ustrój ludzki przy znacz
nych wzniesieniach i doszedł istotnie do ory
ginalnych i jak się zdaje, ostatecznie sprawę 
tę rozstrzygających wyników. Najbardziej 
zastanawiająca i rozwiązanie zadania wikła
jąca okoliczność, a mianowicie: niezmiernie 
różnorodne oddziaływanie różnych, a nawet 
i tych samych osobników na powietrze roz
rzedzone, znajduje tu  proste bardzo wyjaś
nienie. Loewy twierdzi, źe nie zmniejszone 
ciśnienie powietrza rozrzedzonego, ani też 
uboższa zawartość w niem tlenu stanowią tu 
główny czynnik działający, lecz stan napięcia 
tlenu w powietrzu pęcherzyków płucnych. 
To ostatnie zaś w bardzo małej pozostaje 
zależności od warunków otaczającej nas 
atmosfery, a natomiast ulega bezpośrednio 
wpływowi mechaniki oddychania, t. j. jego 
przyśpieszenia lub zwolnienia, oddechu głęb
szego lub powierzchowniejszego. Faktem 
jest powszechnie znanym, że różne są posta
ci oddychania u poszczególnych ludzi. Jedni 
oddychają szybciej, lecz zato powierzchow
niej i u tych wentylacya płuc prądem świe
żego powietrza odbywa się względnie niedo
statecznie; przy głębszem zaś i jednocześnie 
wolniejszem tempie oddechowem rzecz ma się 
wręcz przeciwnie. Pomimo więc stałości 
zewnętrznego ciśnienia atmosferycznego, na
pięcie powietrza w pęcherzykach płucnych 
znacznym, stosownie do rodzaju oddechu, 
ulegać może wahaniom, jak  znowu odwrot
nie, pomimo znacznych zmian w zawartości 
tlenu w atmosferze, napięcie tlenu w tkance 
płucnej trzymać się może stale na jednej 
wysokości. Ponieważ zaś dla utrzymania 
normalnego stanu zdrowia potrzebnem jest 
zachowanie normalnego przebiegu przemia
ny materyi, której pierwszym etapem jest 
dostateczne nasycenie hemoglobiny, w czer
wonych ciałkach krwi zawartej, tlenem pę
cherzyków płucnych, przeto łatwo już zro
zumieć, że zależnie od sposobu oddychania, 
zdolnego, jakeśmy przed chwilą widzieli, wy
równać znaczne nawet różnice w zawartości 
tlenu w atmosferze i tlen, w płucach uwię
ziony, w stałem utrzymać napięciu, ustrój

ludzki w podobnych przypadkach zachowy
wać się może zupełnie obojętnie. Tem się 
jedynie tłumaczy zjawisko, że przy bardzo 
powierzchownem oddychaniu objawy braku 
tlenu w organizmie występują już na wyso- 
kośei 3 500 m, przy głębokiem natomiast 
nie występują nawet na 8600 m. Pobudza
jąc sztucznie płuca do głębszego oddechu, 
a mianowicie zapomocą wdychania dwutlen
ku węgla, Loewy wykazał doświadczalnie, 
że tylko przy pomocy zmiany w sposobie 
oddychania udaje się wyrównać, skompenso
wać różnice zawartości tlenu w otaczającej 
nas atmosferze, odpowiadające ciśnieniu '/4 
atmosfery. Nietrudno się przekonać, źe 
jakkolwiek objawy zaburzeń patologicznych, 
odpowiadających brakowi tlenu w ustroju, 
ukazują się przy różnym wielce stopniu roz
rzedzenia powietrza, niemniej jednak wyso
kość napięcia tlenu w pęcherzykach płucnych 
osięga w podobnej, groźnej dla organizmu 
chwili, pewną stałą, niezmienną granicę, 
a jest nią 45 —50 mm rtęci, gdy normalnie 
wynosi ono 120—130 mm rtęci.

Różnicę w oddziaływaniu na powietrze 
rozrzedzone poprzedni badacze usiłowali wy
tłumaczyć stanem, w jakim się ustrój znaj
duje w chwili wznoszenia się na wysokość. 
Inaczej zupełnie reaguje na ten czynnik 
człowiek, który noc, poprzedzającą wzlot 
balonem, przespał dobrze i zachował świe
żość i zdrowie, inaczej zaś, kto sam balon 
napełniał i noc bezsennie przepędził. A  prze- 
dewszystkiem niezmiernie ważną, zdaniem 
ich, jest rzeczą, na tych wysokościach wcale 
nie pracować. Kapitan Gross przypisuje 
powstanie swego niedomagania podczas 
wzmiankowanej pierwszej swej podróży ba
lonem, po wzniesieniu się na wysokość 
5000 m, jedynie tej okoliczności, źe podnosił 
znaczne ciężary, gdy tymczasem współtowa
rzysz jego, p. Berson, siedząc na krześle 
i mając jedyne zadanie odczytywania ze 
swych przyrządów i zapisywania dat w dzien
niczku, nie doznał żadnych zakłóceń ustroju 
nawet na znacznej wysokości 9 100 m. Gdy, 
przekonawszy się o tem, p. Gross również 
zapomocą odpowiedniego urządzenia pozbył 
się przypadającej mu w udziale pracy, obja
wy te i u niego natychmiast ustały. Loewy 
nie zgadza się na taki pogląd o szkodliwem 
w tych warunkach atmosferycznych działaniu
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każdej pracy. W  doświadczeniach swych 
przekonał się on dowodnie, że praca przy 
ergostacie, wynosząca w jednym przypadku 
około 12000 kg—i to przy ciśnienia zaledwie 
połowy atmosfery—nietyłko nie sprowadzała 
żadnych dolegliwości, lecz że te ostatnie z po
czątkiem takiej pracy nawet znikały. Wed
ług niego całe jądro kwestyi spoczywa 
i w tym przypadku w możności lub niemoż
ności głębszego oddychania. Praca mięś
niowa stanowi podnietę do energiczniejszych 
ruchów oddechowych, jeżeli więc jest ona 
tego rodzaju, że jednocześnie ich nie utrud
nia, jaką np. jest praca nad ergostatem, 
wówczas napięcie powietrza w pęcherzykach 
płucnych pozostaje na swej wysokości, a na
wet głębokie oddychanie skompensować mo
że nadmierną potrzebę powietrza, wywołaną 
przez pracę. Inaczej przecież rzecz się ma 
z pracą, która, jak np. podnoszenie worków 
z piaskiem, a nawet samo schylanie się, zdol
ną jest duszność wywołać. Płuca nie mogą 
się wtedy dostatecznie rozszerzać, z powodu 
odpowiedniej do tej pracy postawy ciała 
ulegają one naciśnięciu przez ramię i mało 
wskutek tego przenika do nich tlenu. A  za
tem praca mięśniowa umiarkowana stanowi 
na tych wysokościach czynnik wprost przy
jazny dla zdrowia, natomiast przy niedosta
tecznie głębokiem oddychaniu już pod nor- 
malnem ciśnieniem atmosfery praca, której 
towarzyszy znużenie, sprowadzić może obja
wy braku tlenu w organizmie.

Loewy zwraca bardzo słusznie uwagę jesz
cze na warunki, w jakich się odbywały od
nośne doświadczenia, co, zdaniem jego, rów
nież choć w części spostrzegane na ludziach 
różnice zjawisk wytłumaczyćby mogło. Nie
podobna rozrzedzenia powietrza, sztucznie 
w gabinetach pneumatycznych wywoływane
go, zupełnie porównywać z rozrzedzeniem, 
z j akiem spotyka się aeronauta w górnych 
strefach. W  pierwszym bowiem przypadku 
mamy do czynienia z następstwami jedynie 
rozrzedzenia, w drugim zaś do tego przyłą
cza się działanie nadmiernego zimna i wia
trów, które, jak  wiadomo, stanowią prze
szkodę do głębokiego oddychania, muszą 
więc z tego już względu mieć tu ważne zna
czenie.

Z kolei wypada się zastanowić, czy szyb
kość wznoszenia się na podobne wysokości,

lub—w gabinetach pneumatycznych—szyb
kość rozrzedzania powietrza posiada dla 
zdrowia ludzkiego jakieś istotne znaczenie? 
Loewy znosił bez żadnych dolegliwości roz
rzedzenie powietrza w ciągu 20 minut do 
stopnia, odpowiadającego wysokości 4400 w, 
gdy tymczasem osoba, na której przeprowa
dził doświadczenie, w tych samych warun
kach groźnym uległa objawom. Zdanie 
swoje w tym względzie formułuje on w taki 
sposób, że dopiero przy wzniesieniu się na 
wysokości, posiadające ciśnienie ‘/2 atmo
sfery, szybkość nabiera większego znaczenia, 
przy 3/s zaś ciśnienia atmosfery żadnych 
jeszcze można nie obawiać się objawów, na
wet gdy szybkość niesłychanie jest wielką.

Ciśnieniu krwi w tętnicach i postaci tętna 
Loewy bardzo mało w badaniach swych po
święca uwagi; więcej go zajmuje kwestya 
szybkości krwiobiegu, która w pewnych wa
runkach wywierać może wpływ bezpośredni 
na zaopatrywanie tkanek ustroju w tlen, 
niezbędny dla życia. Lecz i tu^znaczniejsze 
zmiany w szybkości strumienia krwi nie za
chodzą nawet przy rozrzedzeniu powietrza 
do y a atmosfery.

Rozpatrując więc wyniki, otrzymane ze 
swych doświadczeń, Loewy dochodzi do 
wniosku, że wycieczki w góry na znaczne 
wysokości, przeprowadzanie kolei zębatych 
i drutowo-łańcuchowych, a nawet podróże 
balonem, nie wywierają na organizm ludzki 
żadnego szkodliwego wpływu. Poważne zaś 
niebezpieczeństwo zagrażać może dopiero 
w tych granicach, do jakich aeronauci nigdy 
prawie nie dążą.

Jakkolwiek doświadczenia Loewyego, roz
legle i trafnie obmyślane, dostarczyły nam 
odpowiedzi na wiele sprzecznych punktów, 
których na podstawie prac innych badaczów 
przedtem pogodzić ani powiązać się nie uda
wało, jednakże niepodobna było się łudzić, 
żeby na fizycznych i chemicznych wpływach, 
ujawniających się na organizmie ludzkim 
podczas znacznych wzniesień, wyczerpać się 
miały wszelkie wchodzące tu w grę czynniki. 
Przepomniano tu o jednym, nader ważnym 
wpływie, bez jakiego omal żadnego zjawiska 
fizyologicznego przedstawić sobie nie można, 
a mianowicie o wpływie psychicznym. Lukę 
tę wypełnia Lazarus.

Paktem jest powszechnie znanym, źe pobu
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dzenia psychiczne wszelkiego rodzaju, wzru
szenia, strach i t. p., wywierają nietyłko wpływ 
na nasz układ nerwowy, ale i za pośred
nictwem nerwów naczynioruchowych na wiele 
innych funkcyj naszego ustroju, a zwłaszcza, 
co dla nas w danym razie jest najważniej- 
szem, na układ krwionośny i oddychanie. To 
ostatnie pod wpływem podniet psychicznych 
ulega niekiedy znacznym modyfikacyom, cóż 
więc zrozumialszego, że może przestać być 
czynnikiem, regulującym szkodliwe działanie 
zewnętrznych wpływów atmosferycznych. J e 
żeli już pod wpływem tak słabego bodźca 
psychicznego, jakiem jest badanie swego 
własnego pulsu, funkcya nerwów naczynio
ruchowych momentalnie ulega takiej zmia
nie, że przekształca własności tegoż pulsu, 
tamując niejako w taki sposób dojście do 
pewnych wniosków, cóż dziwnego, że w da
leko silniejszym jeszcze stopniu wrażeniom 
psychicznym ulegają ludzie, którzy np. po 
raz pierwszy przedsiębiorą jakąś znaczniej
szą wyprawę lub z natężeniem wszystkich 
swoich sił duchowych śledzą podczas tejże 
przebieg zjawisk.

Doświadczenia fizyologiczne wskazują do
kładnie granicę, poza którą rozrzedzenie 
powietrza staje się absolutnie groźnem dla 
życia. Niedochodząc wszakże do tego gra
nicznego punktu, ustrój ludzki również ule
gać może działaniu zmniejszonego ciśnienia 
atmosfery. Jeżeli zaś niezawsze to nastę
puje, dzieje się to poczęści za sprawą nasze
go systemu nerwowego. Przyzwyczajenie, 
brak uwagi, lub niezdolność do kontrolowa
nia zjawisk, we własnym zachodzących orga
nizmie—oto główne czynniki, niweczące czę
sto wpływ nerwowy, lub sprawiające, że po
mimo jego istnienia zjawiska przechodzą 
niepostrzeżenie. Nietyłko podmiotowe do
legliwości, lecz i zmiany przedmiotowe, ob- 
jektywne w ustroju maleją wtedy tak dalece, 
że stają się prawie równemi zeru. W zno
szenie się tedy na wysokość 4C00 m, t. j. do 
punktu, nie absolutnie, ale tylko względnie 
szkodliwego, jest dla ludzi zdrowych, niedo- 
tkniętych brakiem równowagi w układzie 
nerwowym (np. neurastenią), ani też jakie- 
mikolwiek zaburzeniami naczyń krwionoś
nych i płuc, wydarzeniem, mogącem co naj
wyżej wywołać przemijające objawy. Zdanie 
to stosuje się właśnie do istniejących kolei j

zębatych i drutowo-łańcuchowych, niedusię- 
gających do wysokości 4000 m. Zwrócić 
na tem miejscu winniśmy uwagę, że o ile 
powtarzanie częste tego rodzaju podróży 
u człowieka zdrowego przez przyzwyczajenie, 
przystosowanie się, staje się poniekąd obo- 
jętnem, o tyle u ludzi, znajdujących się 
w chwiejnej równowadze ustroju, nie do 
przyzwyczajenia i oswojenia się ze szkodli- 
wemi skutkami, lecz przeciwnie, do kumula- 
cyi, t. j. nagromadzania się ich prowadzi.

Pod względem działania na ustrój bezwa
runkowo odróżniać należy okres wznoszenia 
się na wysokość, t. j. przejście od jednego 
ciśnienia powietrza do innego—od przebywa
nia juź pod pewnem określonem ciśnieniem. 
Podczas 20-letniej swej działalności w insty
tucie pneumatycznym Lazarus poczynił obfi
te obserwacye na setkach osób i na sobie sa
mym. Zawsze podmiotowe dolegliwości,a tak
że przedmiotowe objawy występowały naj
silniej, najwydatniej w okresie przechodzenia 
do zmniejszonego ciśnienia. I  nie dotyczyło 
to bynajmniej tylko tych przypadków, kiedy 
szybkość rozrzedzenia powietrza do stopnia, 
odpowiadającego 4400 m wysokości, wyno
siła 20 minut, lecz i do szybkości znacznie 
mniejszych. Powołując się więc nietyłko 
na swe własne spostrzeżenia, lecz i na wyniki 
innych badaczów, Lazarus radzi podaną 
przez Loewyego granicę szybkości wznosze
nia się w górę lub rozrzedzania powietrza 
w gabinecie pneumatycznym bez żadnej dla 
organizmu szkody, która wynosić ma minut 
20—zmniejszyć dla ostrożności do połowy. 
Zapominać przytem nie należy, że nie idzie 
tu jedynie o oznaczenie względnej do prze
strzeni szybkości, t. j. stosunku, jaki pomię
dzy temi dwiema wielkościami zachodzi, lecz 
o bezwzględną szybkość, obliczoną dla całej, 
jaką się ma odbyć, przestrzeni. Nie jest bo
wiem bynajmniej dla organizmu wszystko 
jedno, czy się wznosi w ciągu minut 20 
do wysokości 4400 metrów, czy w ciągu mi 
nut 4-ch do 880 m, jakkolwiek stosunek 
w obu razach jest jednakowy. Żadna 
z istniejących dotąd kolei górskich, ani pro
wadząca na Wezuwiusz, ani kolej zębata na 
Pikes-Peak w Kolorado (Ameryka północna), 
w przybliżeniu nawet nie dosięga podanej 
przez Loewyego za nieszkodliwą szybkości. 
Zbliżoną jest do niej tylko projektowana

i
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przez znanego inżyniera szwajcarskiego, Lo- 
chera, kolej, prowadzić mająca zM iirren na 
wierzchołek góry Jungfrau w ciągu 15 mi
nut, co wynosiłoby 2 500 m  różnicy w wy
sokości.

Pozostaje jeszcze słów parę powiedzieć 
o działaniu na ustrój podróży balonem, gdyż 
to wszystko prawie, cośmy dotąd rzekli, 
opierało się bądź na wynikach spostrzeżeń, 
czynionych w górach, bądź na możliwie wier- 
nem odtworzeniu tych samych warunków 
w gabinetach pneumatycznych. Zaznaczy
liśmy na samym prawie wstępie tej pracy, 
że wznoszenie się balonem różni się niewiele 
pod względem działania na organizm od 
podróży na znaczne górskie wysokości i nad 
temi właśnie drobnemi różnicami obecnie 
zastanowić się nam wypada.

Przedewszystkiem działania znacznych wy
sokości możemy tu nie uwzględnić wcale, 
gdyż pobyt na nich w podróży napowietrznej 
zbyt jest krótki. Zyskuje natomiast prze
wagę kwestya działania okresu przejściowe
go, t. j. wznoszenia się, któremu, jakeśmy 
już widzieli, zawsze wybitne towarzyszą ze 
strony organizmu objawy. Okres ten w za
stosowaniu do wznoszenia się balonu jest 
znacznie dłuższy, niż dla kolei górskich; 
w ostatniej np. podróży p. Berson trwał 
2 '/a godziny, przyczem wzniesiono się na 
9 000m. Wprawdzie nawet dla celów nau
kowych nigdy prawie nie wznoszą się aero- 
nauci do takich wysokości, jednakże wnosić 
już z tego możemy, źe w podobnie rozrze- 
dzonem powietrzu szczególne mogą zagrażać 
niebezpieczeństwa. Nie idzie tu już tylko 
o brak tlenu, lecz i o pewne czysto fizyczne 
stosunki. Przez analogią z doświadczeniami 
czynionemi na robotnikach, a także i na 
zwierzętach, przy nagłem przejściu ich z ke
sonów, w których znajduje się powietrze 
o ciśnieniu 4-ch atmosfer, do normalnego 
ciśnienia atmosferycznego, a które to do
świadczenia stwierdzają u zwierząt powsta
wanie w krwi pęcherzyków azotu, zatykanie 
niemi naczyń włosowatych w płucach, zastój 
w krążeniu krwi i śmierć, u robotników zaś 
rozdarcie tkanki mlecza kręgowego; przez 
analogią — powtarzamy — wprawdzie luźną 
nieco (gdyż w podróżach balonem nie z opad
nięciem ciśnienia z 4-ch atmosfer do jednej, 
lecz z jednej do '/4 atmosfery mamy do czy

nienia) Lazarus dochodzi do wniosku, że 
niebezpieczeństwo w ostatnim razie jest wiel
kie. Wchodzą tu w grę inne jeszcze czyn
niki, a mianowicie wahania temperatury 
i wilgoci—w podróży p. Bersona z początku 
było 5° C ciepła, a po 2 */3 godziny, to jest 
u szczytu wzniesienia, 50° C zimna—i zmiana 
napięcia gazów w różnych jamach ciała, nie- 
pozostająca bez wydatnego wpływu na krą
żenie krwi i oddychanie.

Ostatecznie Lazarus wyprowadza ze swo
ich doświadczeń i wieloletnich obserwacyj, 
jak również na podstawie poszukiwań innych 
badaczów, następujące wnioski:

1) W podróżach napowietrznych pierwsze 
4 000 m wysokości należy przebywać w czasie 
nie krótszym niż 30 minut.

Przy dalszych wysokościach prócz czasu 
trwania wznoszenia się ważne mają znacze
nie jeszcze zmiany w chemii i mechanizmie 
oddychania, które, jak wiadomo z doświad
czeń P. Berta, mogą być wyrównane przez 
wdychanie tlenu i odpowiedni sposób oddy
chania.

2) To samo stosuje się i do podróży 
górskich.

3) Istniejące koleje górskie ujawniają 
swe działanie tylko wtedy, jeżeli się przyłą
czają wpływy nerwowej natury, znikające 
wraz z przyzwyczajeniem organizmu.

Mieczysław Goldbaum.

Poszukiwacze storczyków.
Wielkie zdziwienie ogarnęło tych, którzy 

mniej więcej przed wiekiem ujrzeli pierwsze 
storczyki, przywiezione do Europy. Cóż to 
za rośliny, pytano, którym równie pięknych 
nie było i jakże dziwnie żyją—jak opowia
dali podróżnicy—przyczepione do gałęzi 
drzew, z korzeniami, zwieszającemi się dla 
czerpania w powietrzu pożywienia! I  wraz 
z tą  ciekawością rodziła się w sercach bota
ników i ogrodników naturalna chciwość.

Widziano wtedy amatorów, którym poma
gała miłość własna i zamożność, walczących
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na licytacyach o nowe lub mało znane ga
tunki, płacących 8 000 fr. za rzadkąCattleya, 
12 000 fr. za nowe Oypripedium, słowem wy
wołujących przez swoje żądania zaledwie 
rozpoczynający się handel storczykami.

W krótce ilość storczyków hodowanych 
ogromnie się powiększyła. Około roku 1760 
posiadano w Europie cztery gatunki, z któ
rych dwa należały do jednego rodzaju, 
a w r. 1826 znano ich 84, 143 w roku 1840 
i 468 w r. 1850.

Za dni naszych mamy 4000 gatunków 
storczyków co najmniej, opisanych w dzie
łach specyalnych, lub zachowanych w ziel
nikach, a więcej niż 2 000 gatunków jest 
hodowanych. Te 2000 gatunków storczy
ków przedstawia ogromną sumę trudów po
niesionych i niebezpieczeństw, grożących 
całej plejadzie podróżników. Jedni poszu
kują storczyków na rachunek wielkich domów 
ogrodniczych angielskich, belgijskich lub 
francuskich; inni, swobodni, podróżują we
dług swej fantazyi, gnani miłością przygód 
i ciekawością do krajów i rzeczy nieznanych; 
zbierają oni tysiące pospolitych storczyków 
Cattleya, Odontoglossum, Laelia i żyją 
z owoców poszukiwań, przedając storczyki 
najwięcej dającemu.

Dziś to zadanie jest bardzo ułatwione od 
czasu gdy krajowcy poznali gatunki żądane 
w handlu i zaczęli je zbierać sami i odprze
dawać podróżnikom. Na Jawie, Borneo 
i Sumatrze nikt tak dobrze jak  krajowcy 
nie umie łazić po drzewach i zarzucać lasso 
dla oderwania storczyków na nich rosnących.

Skoro zbieracz zakupił storczyki, umie je 
przygotować do podróży i dostawić na grzbie
tach mułów do najbliższego statku, który je 
przewiezie do najbliższego z portów euro
pejskich.

Aby zrozumieć ważność tego przygotowa
nia trzeba pamiętać, że storczyki podzwrot
nikowe są zbierane bez korzeni, prawie bez 
liści i wysyłane jak  cebule jadalne lub ce
bulki tulipanów. W takich warunkach po
wodzenie przesyłki zależy od stanu bulwek 
w chwili zbioru i od opakowania. Jeżeli są 
pełne soków i mają pączki, zginą z pewno
ścią. Przeciwnie, jeżeli są zebrane w okresie 
spoczynku mogą bez niebezpieczeństwa znieść 
w podróży brak wody, światła i powietrza. 
Dlatego też pora suszy w okolicach pod

zwrotnikowych, a zima w umiarkowanych, są 
najlepsze do zbierania storczyków; w tych 
okresach pędy są dojrzałe czyli zdrzewniałe 
i wzrost jest wstrzymany.

Dla poparcia jeszcze tego zatrzymania 
„zbieracz” suszy swoje bulwy w cieniu po 
oczyszczeniu ich i odjęciu wszelkich organów 
nieżyjących lub niepotrzebnych, które w po
dróży mogłyby być środkami rozchodzenia 
się zgnilizny.

Skoro bulwy zostaną należycie wysuszone 
pakują je w skrzynie o ścianach podziura
wionych, które ułatwiają przewietrzanie, 
a utrudniają rozwój fermentów i pleśni; bul
wy układane są warstwami, naprzemian 
z warstwami wiórów. Odrzucają zwykle 
skrzynie zaduże albo dzielą je w kierunku 
ich wysokości przegrodami ażurowemi, które 
przyczyniają się do rozdziału bulwek na 
większą ilość powierzchni.

Tak opakowane niektóre gatunki przycho
dzą do Europy tysiącami, jak Cattleya, Lae
lia, Odontoglossum z Brazylii, Kolumbii, 
Guatemali lub Nowej Granady i Cypripe- 
dium z Indostanu, Indo-Chin, Jawy, Borneo, 
Sumatry i wysp Filipińskich.

Skoro tylko te storczyki przybędą do E u
ropy, są przedawane pod nazwą „importo
wanych”.

Pozornie bez życia, składające się tylko 
z kilku pseudo bulwek, pomarszczonych jak 
stare jabłka, lub z kłączów bezkształtnych, 
wyglądają nędznie i tym wyglądem odstrę
czają amatorów. Ogrodnicy zaś chętnie 
ich poszukują. Rozkładają je na półkach 
szklarni, dają im wilgotne ciepło, skrapiają 
kilka razy dziennie i doprowadzają do tego, 
źe te pomarszczone bulwy wydają liście i ko
rzenie; po roku lub dwu latach uprawy, 
przedają je lub zatrzymują u siebie dla 
handlu kwiatami ciętemi. Czasem spotyka 
ich szczęśliwy wypadek, że wśród tych po
spolitych cebul znajdują gatunek nowy lub 
formę nową, które to rzadkości dochodzą 
cen nieprawdopodobnych; jako przykład 
przytoczymy 12 Cypripedium cellosum, ku 
pionych za 30 franków, wśród których zna
lazło się jedno Cypripedium cellosum o bia
łych kwiatach, sprzedane za 4000 fr.

Botanik tem przewyższa „zbieracza” z rze
miosła, że znajduje storczyki nieznane do
tąd, a jeżeli ich nie może utrzymać przy
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życiu, wciela je do swego zielnika wraz z no
tatką o stanowisku, porze kwitnięcia i t. d., 
co zawsze stanowi cenny materyał naukowy.

Przypomnijmy sobie Angraecum sexquipe- 
tale, znaleziony po raz pierwszy na Mada
gaskarze w r. 1794 przez Dupetit-Thonarsa 
i zapomocą tej wskazówki odnaleziony w 60 
lat potem i do Europy wprowadzony przez 
Hellisa.

Botanik podróżnik doznaje też najwięcej 
przygód, bo przebywa okolice nieznane i nie
zamieszkałe. Dla innych poszukiwanie roś
lin stanowi życie koczownicze, pełne trudów, 
przygód, niebezpieczeństw i wypadków we
sołych.

Nieraz z siekierą w ręku toruje sobie dro
gę w gęstwinie, ścina drzewo nad przepa
ścią, aby ją  po niem przebyć, czepiając się 
drzewa rękami. W  nocy musi przedsiębrać 
środki przeciw płazom i dzikim zwierzętom, 
mustykom i pijawkom, szczęśliwy jeżeji nie 
dostanie febry, która go prześladuje tysią
cem zmór i widziadeł.

Nazajutrz nowy wypadek; podczas gdy 
nasz botanik przechodzi przez wioskę, kra
jowcy go podejrzewają i chcą go napaść: 
wydobywa się z biedy chytrością, dyploma- 
cyą i zapomocą podarków, jak Linden, który 
podróżując po Borneo, tak swoję przygodę 
opowiada:

„W  porze kwitnięcia storczyka Coelogyne 
asperata udałem się na brzegi rzeki Amboan, 
gdzie ten storczyk w obfitości rośnie. Za
trzymałem się wieczorem przed domem jed
nego z krajowców, gdzie chciałem przenoco
wać; kazałem moim ludziom czuwać i przy
gotować wieczerzę.

„Dayakowie zajęci byli przebieraniem ry
żu na nasienie: mężczyzni, kobiety i dzieci, 
zebrani w kampongu, gorliwie pracowali, bo 
siać miano ryż nazajutrz. Dobrze mnie jed
nak przyjęli i ułożyłem się na spoczynek, 
którego bardzo potrzebowałem.

„Około 10-ej obudził mnie hałas strasz
liwy. Dziesięć starych kobiet uderzało 
w ogromne gongi, o kształcie rondli; za niemi 
szło 15 do 20 dziewcząt, niosących pęki 
kwiatów Coelogyne asperata i uwieńczone 
temiż kwiatami. Ten dziwny pochód wszedł 
do mieszkania, nieprzerywając ogłuszające
go hałasu; postawiono przed kobietami skrzy
nie pełne ryżu, a dziewczęta złożyły pęki

na prawo, wieńce z głowy na lewo. Dwie 
małe dziewczynki podeszły, wzięły kwiaty 
i rozsypały je z prawej strony na skrzynie 
zawierające ryż, kwiaty z lewej strony— 
przed temi skrzyniami.

„Muzyka ustała, obrzęd wydawał się 
skończonym. Dowiedziałem się, źe obcho
dzono święto siewu ryżu, a ponieważ Coelo
gyne asperata obficie tego dnia zakwitły, 
cieszono się bardzo, bo to było wróżbą do
brego zbioru.

„W kilka dni potem, wracając z wycieczki, 
przechodziłem przez tę samę wieś pod wie
czór i zatrzymałem się przed tym samym 
kampongiem, aby spożyć obiad. Miałem 
zbiór obfitT, moja szalupa była pełna stor
czyków, zwłaszcza Coelogyne asperata. Sko
ro tylko mieszkańcy wsi zobaczyli storczyki 
zmienili się zupełnie dla mnie. Kobiety 
i dziewczęta były mocno wzruszone, wiele 
z nich płakało i krzyczało, inne wpadły 
w złość gwałtowną i nie wiem coby się stało, 
gdybym spiesznie nie zemknął, rozdając 
wokoło drobne pieniądze i tytoń. Wróciłem 
do swej łodzi i oddaliłem się niezwłocznie, 
szczęśliwy, że uratowałem moje rośliny, 
a może i życie, bo dayakowie, którzy oddają 
cześć specyalną storczykom Coelogyne, nie 
daliby mi ich zabrać i może kazaliby mi 
drogo to świętokradztwo opłacić” *).

Niejednokrotnie rzeczy nie tak dobrze się 
kończą i nieraz trzeba opłakiwać wypadki 
śmierci.

W  r. 1878, Wallis, wysłany do Equadoru 
i opuszczony przez tych, którzy mu mieli 
dostarczyć pomocy, umiera z nędzy w czasie 
swej wyprawy. On to przywiózł z Peru 
około 1873 r. ciekawe Cypripedium cau- 
datum.

Roezl stracił władzę w ręku, potem w no
dze i choć dwa razy kaleka, przez 10 lat 
prowadzi jeszcze swoje wycieczki.

Regnier, francuz, zaciągnął się, mając lat 
18, do marynarki i udał się do Kochinchiny. 
Po skończeniu służby wojskowej, został 
głównym ogrodnikiem w ogrodzie botanicz
nym w Saigon.

Tam Regnier ma w rok urlop trzymie
sięczny; zamiast na ten czas wracać do swe

*) Linden, „Les Orchidees exotiques”.
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go kraju rodzinnego, zwiedza kraj Kochin- 
chiński, Laos, Kambodżę, poznaje i przesyła 
do Europy ciekawe storczyki, między innemi 
Celanthe Regnieri.

W  grudniu 1884 r. Regnier w towarzyst
wie kilku pomocników opuścił Saigon, kieru
jąc się ku Pnom-Penh, gdzie mu dostarczo
no trzy słonie i kornaków. Z Pnom-Penh 
udał się do Pursat. Dochodził do tej wsi, 
gdy go zatrzymał las wspaniałych paproci 
drzewiastych: jestto gęsta masa zielonych 
listowi i ciemnych pni, splątanych nieprzeby- 
temi lianami. Zdaje się, źe nikt tam jeszcze 
nie był. Młody podróżnik wszedł w tę 
gęstwinę ze swymi towarzyszami. Korna- 
kowie wrócili sami, uciekając do Pnom-Penh 
i opowiadali, źe Regnier i jego towarzysze 
zostali zamordowani. Robiono poszukiwa
nia: brat nieszczęśliwego, ogrodnik z Fonte- 
nay-sous-Bois, przybył do Kochinchiny. 
Wszystkie poszukiwania były bezowocne: 
nie znaleziono ani szczątków, ani nawet śla
dów nieszczęśliwego Regniera i trzeba było 
się zadowolnić niepewną opowieścią kor
naków.

Wobec tych faktów (a wieleż jest innych, 
godnych przytoczenia!) nic niema dziwnego, 
że płacą 10000, 12 000 lub 15 000 fr. za 
storczyk nowoznaleziony i tak drogo okupio
ny. Za 13 500 fr. kupiono więc storczyk 
Cypripedium Godefroyae, znaleziony przez 
Meurtona na wyspach Ptasiego gniazda 
w zatoce Siamskiej. Ale M eurton zmarł 
prawie nagle i zaledwie mógł polecić swoję 
roślinę p. Alabaster, konsulowi angielskiemu 
w Bangkok. Alabaster, sam chory, opóźnił 
przesyłkę i roślina zginęła. Ale ponieważ 
był moralnie zobowiązany względem zm ar
łego Meurtona, skoro tylko wyzdrowiał, udał 
się na te wyspy, odnalazł Cypripedium 
i przysłał je p. Godefroy Lebreuf, ogrodni
kowi w Paryżu. Storczyk przybył do P a 
ryża jednocześnie z wiadomością o śmierci 
konsula Alabaster.

Dziś przywożą do Europy nowe storczyki 
coraz rzadziej, bo większość podróżników 
bada pola swoich poprzedników. Tam gdzie 
przeszli Linden, W ałlis, Roezl, Lobie, Eor- 
tane, Regnier, mało znaleźć można. Ale nie 
wszystko przeszukane, nie wszystko odkryte; 
w głębi Afryki, na Borneo, w Indyach, w No
wej Gwinei, na M adagaskarze, w Ameryce

południowej są jeszcze całe przestrzenie do 
zwiedzenia, gdzie storczyki czekają śmiałej 
ręki, która je  zbierze dla szklarni europej
skich.

Z francuskiego tłum aczyła

M. Twardowska.

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

—  W ytwarzanie elektryczności bezpośrednio 
przez spalanie węgla. Pism o „E ng ineering  Ma- 
g az ine” podało  dokładny opis w ynalezionego 
p rzez  p. M. W . Jacqucs stosu, k tó ry  m a służyć 
do bezpośredniego  w ytw arzania  elektryczności 
p rzez  spalan ie  węgla. P rzy rząd  sk łada się z n a 
czynia-żelaznego, otoczonego piecykiem  i zaw ie
ra jąceg o  sodę g ryzącą , w k tó re j m ieści się p rę t 
węglowy. W ęgiel w inien być w stanie tak im , by 
był dobrym  przew odnikiem  elek tryczności, soda 
w szakże może być zw ykła, handlow a. P rz y  po
m ocy pom py p rzeciąga  się p rzez  sodę p rą d  p o 
w ietrza . Aby działalność ogniw a tego wywołać, 
ro zg rzew a się je  do tem p era tu ry  400° lub  500° 
i w praw ia w ru ch  pom pę. W  w arunkach  tycli 
tlen  pow ie trza  a ta k u je  węgiel i  w y tw arza  p rą d  
p rzeb iega jący  m iędzy dwoma biegunam i, z k tó 
rych  jed n y m  je s t  naczynie żelazne, a d rug im  
p rę t węglowy. P raw dopodobnie w szakże je s tto  
p o p ro s tu  p rąd  term oelek tryczny .

T. R.

—  Ogień świętego Elma je s t  zjaw iskiem  do
syć rządk iem . Z zestaw ienia dostrzeżeń , zano
tow anych w księgach okrętow ych, k tó re  o trzym ało  
obserw atoryum  m orsk ie  w N iem czech (D eutsche 
Seew arte), obliczył p . H alterm ann , że ogień świę
tego E lm a  w c ią g u  77 00 0  dni obserwow ano 
ty lko  164 razy , a  m ianowicie 87  razy  na  pó łku li 
północnej i 77 ra z y  n a  po łudniow ej. Z jaw isko 
to  w ystępu je  najczęściej w pew nych, oznaczonych 
okolicach, do k tó rych  należy zw łaszcza kw ad ra t, 
z aw arty  m iędzy rów nikiem  a 10° szerokości pó ł
nocnej, oraz m iędzy 60° a  80° długości zachod
n ie j, gdzie ogień św. E lm a w idziano 6 razy 
w ciągu  tysiąca  dni.

T. E.

—  0  stosunku wątroby do tłuszczów. Gdy
poznano, że w ą tro b a  je s t  n iety łko  zw ykłym  g ru 
czołem , w ytw arzającym  żółć, lecz że p rzy p ad a  
je j n ad to  w ażne znaczenie w przem ianie m ate- 
ry i— w ytw arza się w niej bowiem g likogen, cu -
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k ier i m ocznik— zkolei zaczęto zastanaw iać się 
nad pytaniem , czy pozostaje  ona także  w pew 
nym stosunku  do p rzeróbk i tłuszczów  w o rgan iz
mie zw ierzęcym . P y tan ie  to  tem  bardziej w yda
wało się uspraw iedliw ionem , że u pewnych 
zw ierząt, zw łaszcza zaś w niek tórych  choro
bach, tłuszcz w znacznej ilości odkłada się w w ą
trob ie . P an  N oel P a ton  przez czas dłuższy za
ję ty  by ł rozb ieranym  tu  przedm iotem , a z pracy 
jego  w yjm ujem y następu jące  szczegóły: W  ro z 
m aitych częściach w ątroby  rów nom iernie są 
rozm ieszczone ciała rozpuszczalne w e terze, 
t. zw. ciała  tłuszczow e. Ilość tych  ciał u  zw ie
rz ą t jednego  ga tunku  je s t  dość s ta ła  w jed n ak o 
wych w arunkach; absolutne je j w ahania są dość 
znaczne, lecz p rzecię tn ie  w ynoszą około 5 %  
substancyi w ątroby. Po w ytraw ieniu w ątroby 
eterem  znajdu je  się w niej jeszcze  pew na ilość 
kwasów  tłuszczow ych, w części w połączeniu 
z zasadam i ja k o  m ydia, w części w zw iązku z c ia
łam i n a tu ry  nukleinow ej. W yciąg eterow y za 
w iera 4 0 — 9 0 %  kw asów  tłuszczow ych, k tó re  
w ynoszą około 3 °/0 substancyi w ątroby. Od in 
nych tłuszczów  ciała różn i się tłu szcz wą+robowy 
znacznie m niejszą zaw artością kw asu olejowego. 
L ecytyna sta le  zaw arta  je s t  w w yciągu eterow ym  
w ątroby i to  w dość rów nej ilości, około 2 ,3 5 %  
ciężaru  o rganu . P raw ie  połow a kwasów tłu sz 
czowych pow iązana jesb z tym  zw iązkiem . 
W  m niejszej ilości zaw arta  je s t  cholesteryna 
(0 ,0 3 9 %  u królików , 0 ,0 2 9 %  u kotów ); prócz 
tego w ystępu ją  inne jeszcze  substancye, k tó rych  
ilość w aha się od 4 ,2  do 2 2 % . T łuszcze z o 
s ta ją  przenoszone do w ątroby  i tu ta j sk ładane, 
lecz ta k ż e  tw o rzą  się w tym  organie. N ie u le 
g a ją  one tu  w szakże ta k  p roste j przem ianie, ja k  
się to  dzieje  z g likogenem . Skupione w w ą tro 
bie tłu szcze  zn ik a ją  albo przez  prze jśc ie  do in 
nych organów , albo p rzez  p rzem iany  chemiczne. 
T ak  więc n iek tó re  kw asy chem icznie łączą się 
z fosforem  i choliną na lecytynę, będącą poprzed
nikiem  zw iązków  nukleinow ych w ciele. Z daje 
się p rze to , że zadaniem  w ątroby  je s t  zu ży tkow a
nie fosforu  p rzez  łączenie tegoż z kw asam i 
tłuszczow em i i w ytw arzanie tym  sposobem po łą
czeń nukleinow ych. P rzy  zw ykłym  zapasie 
w w ątrobie n ie spostrzega  się ich ubytku  po 
poście 56-godzinnym  u  kotów  i po 96 godzinach 
u gołębi. G dy w szakże bardzo duża  ilość tłu sz 
czu by ła  nagrom adzona w w ątrobie u  kotów , za
uważono w ciągu 68  godzin znaczny ubytek. 
N adm iar tłu szczu  pokarm ow ego przew ażnie sku 
p ia  się w w ątrobie, np. u  kotów  i królików . 
N igdy ilość tłu szczu  w w ątrobie nie je s t  p ropor- 
cyonalną do ilości zaw artego  w tym  organie gli- 
kogenu. S traw a, obfita w w odany węgla, po 
w iększa zaw artość tłu szczu  w w ątrobie. Gdy 
glikogen w ątrobow y zanika, ilość kw asów  tłu sz 
czowych trudnotopliw ych  zw iększa się, a w o k re 
sie tym  surow ica k rw i pozostaje  zupełnie k la 
row ną. D ow odzi to , że kw asy tłuszczow e tw orzą  
się z g likogenu. D odatek  nadm iaru  ciał b ia łko 

wych do pokarm u nie sprow adza skupien ia  tłu sz 
czu w w ątrobie.

(Journ . o f Physiology, N atu rw . R undsch.).
M. F I

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  Wykłady matematyczne i przyrodnicze 
w uniwersytecieJagiellońskim w K rakow ie w pół
ro czu  zimowem 1 8 9 6 /1 8 9 7  r. akad.

1. P rof. d -r K arlińsk i. A stronom ia te o re 
tyczna , 3 godziny tygodniow o.— 2. Tenże. R a
chunek całkowy, 3 g. t .— 3. Tenże, ćw iczenia 
w sem inaryum  m atem atycznem , 4 g. t . — 4. Prof. 
d-r Żoraw ski W stęp  do m atem atyk i w yższej, 
5 g. t .— 5. Tenże ćw iczenia w sem inaryum  
m atem atycznem . O ddział la ,  2 g, t. Oddział 
Ib , 4  g. t. — 6. Doc. d -r K ępiński Teorya 
funkcyj, 4 g. t — 7. P rof. d -r W itkow ski. F i 
zyka dośw iadczalna, 5 g. t .— 8. Tenże. E lek 
tryczność i m agnetyzm , 2 g. t .— 9. Tenże, ćw i
czenia p rak tyczne w pracow ni fizycznej, 4  g. t .—-
10. P rof. d - r  N atanson. H ydrodynam ika, 4 
g. t . — 11. P ro f. d - r  W itkow ski i prof. d -r N a
tanson. K onw ersatoryum  fizyczne, 1 g. t .— 12. 
P r o f  d -r R udzki. Ogólny teo retyczny  k u rs  geo
fizyki, 3 g. t .— 13. Tenże. M agnetyzm  ziem 
ski, 2 g. t  — 14. P ro f. d -r Olszewski. Chemia 
nieorganiczna, 5 g. t .— 15. Tenże, ćw iczenia 
chem iczne: d la  farm aceutów  15 g. t . ,  d la  m edy
ków i p rzyrodników  6 g. t . — 16. P ro f. d-r 
Schram m . Chemia farm aceutyczna, 4 g. t .—
17. Tenże, ćw iczenia chemiczne: d la p rz y ro d 
ników  i rolników  9 g. t . ,  dla medyków  6 g. t . —
18. Doc. d -r B androw ski. Z asady chemii ogó l
nej, 2 g. t .— 19. P ro f . d - r  K reu tz . M ineralo
gia, 5 g. t .— 20 . T enże, ćw iczenia  m ineralo 
giczne, 1 g. t .— 21 P ro f. d -r Szajnocha, Za
sady geologii i p e trog rafii, 2 g. t . — 22. Tenże. 
Paleontologia system atyczna, c. d ., 2 g. t .— 23. 
Tenże. K onw ersatoryum  geologiczne, 2 g. t .—  
24. Tenże, ćw iczen ia  p rak tyczne w gabinecie 
geolog., 4  g. t .— 25. P ro f. d -r R ostafiński. Z a
sady bo tan ik i, 3 g. t . — 26. T enże. M orfologia 
roślin , 2 g. t .— 27. Tenże. P racow nia b o ta 
niczna, 4  g. t .— 28 . P rof. d -r Janczew ski. B o
tan ika  ogólna w zastosow aniu  do ro ln ictw a, 3 
g. t . — 29. Tenże. ćw iczen ia  botaniczne dla 
rolników , 2 g t . — 30. T enże. M orfologia 
grzybów  (część I), 1 g. t .—  31. Tenże, ć w i
czenia botaniczne d la  przyrodników , 3 g. t .—  
32. P ro f  d -r Godlew ski. Chem ia ro ln icza, 5 
g. t . — 33 . Tenże, ćw iczen ia  chemiczno ro ln i
cze: d la  uczniów I I  ro k u  9 g. t . ,  d la uczniów 
I I I  ro k u  w godzinach dowolnych.— 35. P ro f. 
d -r  W ierzejski. Zoologia z uw zględnieniem  po
trzeb  lekarzy , 5 g. t .— 36. P ro f. d -r H oyer. 
A natom ia porów naw cza i h is to log ia  zw ierzą t do-
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mowych, 3 g . t .  — 37 . T enże, ćw iczen ia  w a n a 
tom ii i h isto logii zw ierzą t dom ow ych, 3 g. t .—  
38 . Tenże. A natom ia porów naw cza zw ie rzą t
kręgow ych, c. d ., 3 g. t .— 39 . P ro f. d -r Szw ar- 
cenberg-C zerny. O gólna geografia  fizyczna, 3 
g . t .— 40. T enże. H isto rya  geografii, 1 g. t . —
41 . Tenże, ćw iczen ia  geograficzne, 2 g. t .—
4 2 . P ro f. d - r  K ostanecki. A natom ia  c ia ła  lu d z 
kiego (część I) , 6 g. t .— 4 3 . T enże. O steolo- 
gia, 1 g. t .— 44. T enże. O teo ry i zap łodnien ia  
i dziedziczności, 1 g. t .— 4 5 . T enże, ćw icze 
n ia  p rak ty czn e  w anatom ii c ia ła  ludzk iego , co
dziennie od 9 do 6 .— 46. P ro f. d -r  C ybulski. 
F izyolog ia , część 1, 5 g. t . — 47 . T enże. H isto- 
log ia  ogólna i  szczegółow a, 5 g. t . — 4 8 . Tenże. 
P racow nia  fizyologiczna, codziennie p o p o łndn iu .—  
4 9 . D oc. d -r Szym onowicz. 0  budow ie h is to 
logicznej u k ład u  nerw ow ego środkow ego i obwo
dow ego, 2 g. t .— 50 . P ro f. d -r B ujw id . Bak- 
te ryo log ia , z ćw iczeniam i p rak tycznem i, 5 g. t .—
51. Tenże, ćw iczen ia  specyalne z bak te ryo lo -
gii i hygieny, 4 g. t.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

—  W?. K. Czajkowskiemu. N adesłany  g rzy 
bek  je s tto  C yanthus s tr ia tu s  W illd ., kubeczn ik  
prążkow any, należący do g rupy  grzybów  B asi- 
diom ycetes, podstaw ko-zarodnikow ych, do rzęd u  
G asterom ycetes, do rodz iny  N idulariaceae. U tw o
ry  soczew kow ate, zn a jd u jące  się w ew nątrz  k ie 
liszka , są  to zarodn ik i g rzybka, otoczone w spólną 
pow łoką. N oszą one nazw ę P erid io la  i p rzez  
kiełkow anie d a ją  początek  nowym pokoleniom .

—  Łodzianinowi. Opis m etod, do m ierzenia 
głębokości m orza  służących, podał W szechśw iat 
w r .  1887, s tr . 23 i nast. Jak ie j m etody używ ał 
obecnie N ansen, będziem y w iedzieli dopiero, gdy 
ogłosi szczegółow e o podróży  swej spraw ozdanie .

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 26 sierpnia do 1 września 1896 r.

(ze spostrzeżeń na  stacy i meteorologicznej p rzy  Muzeum P rzem ysłu  i R olnictw a w  W arszaw ie).

D
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B arom etr 
700 mm  — T em peratu ra  w st. C.

'GO
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K ierunek w iatrn
Szybkość w metrach 

aa seEunae

Suma
opadu

U w a g i

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

26 S. 45,'9 44,4 42,6 17,0 25,2 ■2o ,8 25,5 l5,o 65 S»,S’,S« 2,1 •  w  nocy; księżyc w  lisiej
27 C. 49.1 5 o ,9 5 1 ,3 17,3 19,6 l3 ,o 22,0 13,0 64 W 5,SW4,N6 1,3 •  od 8 h. p. m. [czapce
28 P. 51,4 53,o 54,6 11,4 13,6 13,2 14,4 11,4 91 N3,NW'.NW> 4,7 •  w  ciągu dnia kilkakr.
29 s . 56,8 57,4 57 ,1 11,9 16,2 14,2 17,3 11,4 76 NW>.NE«,NE‘ 0,0 •  drobny kilkakrotnie
3 o N . 55,9 55,3 54,5 14,8 22,2 19,7 23,5 12,5 7o E 12,E I0,E8 — /
3 l P. 53,5 52,7 53,3 2o ,8 27,7 18,2 28,1 18,2 7 1 E ,,En ,E n 5,o •  od 3 h. p. m. K < /

1 W. 52,8 52,6 5 1 ,4 18,2 18,5 15,4 19,0 15,4 89 SE5,SE7,SE4 5,8 #  od rana do 4 h. p. m. ^

Arednia 52,2 1 7 , 3  7 6 18,9

T R E Ś ć .  Znaczenie m atem atyk i w bad an iu  p rzy ro d y , p rzez  S. K. —  0  w pływ ie pod róży  górsk ich  
i napow ietrznych  n a  organizm  ludzk i, p rzez  M ieczysław a G oldbaum a. —  Poszukiw acze storczyków , 
z francusk iego  tłum aczy ła  M . T w ardow ska. —  K ron ika  naukow a. —  W iadom ości bieżące. —  O dpo

w iedzi K edakcyi. —  B ule tyn  m eteorologiczny.

W ydawca A. Ślósarski. R edaktor Br. Znatow icz.

/Ho3BQjieHo ĘeH3ypoio. BapniaBa, 23 ABrycTa 1896 r W arszawa. D ruk E m ila Skiwskiego.
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WSZECHŚWIAT
TYGODNIK POPULARNY

ECONT NAUKOM PRZYR O D N IC ZY M .r

Pyroołiromia.

Rozpowszechnionej obecnie sztuce otrzy
mywania przez wypalanie obrazów na 
drzewie, skórze, kości słoniowej, papierze 
i innych, podobnych materyałach, nadano 
nazwę pyrografii. Sposób ten ozdabiania

płomieniem lampy; w ostatnich czasach 
wprowadzono galwano-kautery czyli rylce, 
działaniem prądu galwanicznego rozgrze
wane, ale te nie okazały się dosyć prak
tyczne i rozpowszechnienia nie zyskały.

Fig . 1. Pyrochrom .

wyrobów z drzewa i skóry nie jest bynaj
mniej nowym; znano go już w starożytności 
a arabowie oddawna w sztuce tej celują. 
Do wypalania podobnego służyły pierwot
nie środki bardzo proste, zwykle pręty me
talowe, rozżarzane nad ogniskiem lub nad

F ig . 2. Szczegóły i użycie pyrochrom u.

Ulepszył je we Francyi d-r Paquelin i pod 
nazwą termo-kauterów zostały zastosowa
ne nietyłko do rysowania ogniem, ale i do 
rycia na szkle. Ponieważ jednak manipu- 
lacya z przyrządem takim pewne jeszcze 
nastręczała trudności, zajął się dalszem
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jego  udoskonaleniem komendant Blain 
i wskutek usiłowań jego powstał uproszczo
ny bardzo „pyrochrom”, którego rysunek 
załączamy tu według pisma „La N aturę11.

Część główną pyrochromu stanowi rurka 
platynowa, mająca 2 cm długości przy 
średnicy 2 mm; wązka ta ru rka  przytw ier
dzona jest do szerszej i dostatecznie długiej 
rury mosiężnej, która znów osadzona jest 
w pochwie i daje się w niej przesuwać 
w sposób podobny ja k  ołówki w osadach; 
tworzy to razem „ołówek” czyli „rylec” 
(fig. 2 n -r 1). R urka platynowa otoczona 
je s t nadto pochewką z argentanu lub inne
go taniego materyału, różnej postaci i którą 
zmienia się, stosownie do potrzeby (fig. 2, 
n -r 5 i 6). Ołówek ten, jak  widzimy dalej 
na fig. 2, łączy się z „karburatorem ” (n-r 2), 
to jest z naczyniem, mieszczącem w sobie 
ciało dziurkowate, napojone olejem mine
ralnym , a karburator z kolei komunikuje 
z gruszką gumową (n-r 7), jaka je s t uży
wana do różnych rafreszyserów i inhala
torów.

Działanie całego tego przyrządu jest 
bardzo proste. Koniec rurk i platynowej 
rozgrzewa się lampką spirytusową, (u-r 3), 
a za pośrednictwem gruszki kauczukowej, 
działającej ja k  miech, wtłacza się do kar- 
buratora powietrze, zaczerpnięte z atmo
sfery; prąd powietrza przejmuje się wtedy 
parą palną i przepływa do rozżarzonej 
rurk i platynowej, gdzie spala się bez pło
mienia. Umieszczając ru rkę platynową 
w różnych częściach płomienia, artysta 
zmieniać może dowolnie jej tem peraturę 
oraz tem peraturę wydobywających się 
z niej gazów, a tym sposobem wywołać 
może na danym przedmiocie całą skalę 
barw żółtych, szarych i ciemnobrunatnych.

Ponieważ więc przyrząd ten dozwala 
osięgać większą rozmaitość barwną, aniżeli 
sposoby dawniejsze, skłoniło to wynalazcę 
do nazwania otrzymywanych metodą tą 
obrazów pyrocbromią. Pyrochrom  przed
stawia tę jeszcze ważną zaletę, że można 
się nim posługiwać, mając rękę o stół 
wspartą, gdy przy użyciu galwanokautera 
ręka pozostawała wciąż wzniesiona. Mając 
możność dowolnej i szybkiej zmiany tem 
peratury w znacznych granicach może też 
artysta szybko przechodzić przez różne od
cienie barwne; nie jestto  już  zwęglanie 
drzewa lub skóry, ale istotne barwienie 
działaniem ognia.

Fig. 1 przedstawia wszystkie części py
rochromu, złożone w odpowiedniej skrzyn
ce; na pokrywce skrzynki widzimy nadto 
wzór rysunku przyrządem tym otrzym a
nego.

T. E .

xxxiv

O b jaw y  a s tro n o m ic z n e
we wrześniu.

W enus wschodzi w początku miesiąca 
o godz. 6 min. 40, już za dnia zatem, zacho
dzi zaś o pół godziny później, aniżeli słoń
ce ; następnie wschodzi coraz później, 
a w końcu miesiąca zachodzi o godz. 6 
min. 30, może być zatem po zachodzie słoń
ca przez czas krótki widzianą. Dnia 8 
jest w połączeniu z księżycem. M erkury 
przypada w sąsiedztwie VVenery i dnia 24 
jest z nią w połączeniu, oddalony od niej 
o 4°38' na południe. Czerwony Mars jest 
dnia 1 w kwadraturze ze słońcem; wscho
dzi wtedy o godz. 10 wieczorem, następnie 
zaś coraz wcześniej, a w końcu miesiąca 
już przed godz. 9, świeci zaś coraz jaśniej. 
Jowisz jest gwiazdą ranną i wschodzi coraz 
wcześniej; w początku miesiąca o godz. 4, 
w końcu o godz. 2 min. 30. Dnia 6 jest 
w połączeniu z księżycem, dnia 19 z Regu- 
lusem, czyli najświetniejszą gwiazdą Lwa. 
Saturn, w gwiazdozbiorze Wagi, zachodzi 
dnia 1 o godz. 9, w końcu miesiąca o god. 7, 
jest zatem przez dwie blizko godziny po 
zachodzie słońca widzialny. Dnia 11 jest 
w połączeniu z księżycem,

Nów księżyca ma miejsce dnia 7, pierw
sza kwadra dnia 14, pełnia dnia 21, druga 
kw adra dnia 30.

Słońce występuje dnia 22 o godz. 1 po
południu do znaku Wagi, dając tem począ
tek jesieni astronomicznej. Słońce prze
kracza w tej chwili równik niebieski, 
a ostatniego dnia miesiąca jest już od niego 
oddalone o 2°52' na południe.

Drobne 'Wiadomoóci.

— • Powrót Nansena. Jak  wiadomo z  pism 
codziennych, Nansen wrócił dnia 7fsierpnia 
do Norwegii z wyprawy swej podbieguno
wej, która podjętą została dnia 4 sierpnia 
1893 r. Zanim będziemy mogli podać do
kładną wiadomość o geograficznych, mete
orologicznych i biologicznych rezultatach 
pamiętnej tej podróży, przytaczamy tu nie
które jej szczegóły. Gdy dopływał na pół
noc wysp Nowosyberyjskich, otoczony został
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okręt „Fram “ lodami, które doprowadziły 
go do szerokości 84°4'. Dnia 15 marca 
1805 Nansen w towarzystwie Johansena, 
zaopatrzywszy się w psy, sanie, łodzie i za
pasy żywności, opuścił okręt pod szeroko
ścią 83°59', aby po lodzie dotrzeć jak  naj
dalej ku północy. Dnia 7 kwietnia do
sięgli obaj podróżnicy szerokości 86°14' i tu  
był punkt krańcowy zuchwałej ich w ypra
wy, dalsze bowiem posuwanie się po lo
dach było już niemożebnem. Zwrócili 
przeto bieg swój ku ziemi Franciszka Jó 
zefa, a dnia 26 sierpnia napotkali pod sze
rokością 81°12' miejsce odpowiednie na 
przezimowanie i przebyli tam aż do 19 ma
ja  1896. Dnia 18 czerwca, gdy właśnie 
zamierzali ziemię Franciszka Józefa opu
ścić, by na łodzi do Szpicberga pożeglować, 
spotkali się z wyprawą. Jacksona, z którą 
na okręcie „W indw ard” przybyli wreszcie 
do Norwegii. Pozostawiony pod dowódz
twem kapitana Sverdrup okręt „Fram “, 
oswobodziwszy się z uwięzi lodowej, wrócił 
już także. Z dotychczasowych, krótkich 
wzmianek Nansena najważniejszym jest 
szczegół, że morze Podbiegunowe na pół
noc równoleżnika ma wszędzie głębokość 
1 600 do 1 900 sążni (t. j. miary morskiej 
„fathom” albo „faden” =  1,829 m), upada 
więc ogólnie przyjmowany domysł o p łyt
kości mórz biegunowych.

—  Zaćm ienie słońca 9  sierpnia. Obserwa- 
cyom całkowitego zaćmienia słońca, które 
miało miejsce dnia 9 sierpnia i było wi
dziane na dalekiej północy, oraz w Azyi 
wschodniej, pogoda w ogólności nie sprzy
jała . W Vadso w Laponii, dokąd udało 
się z Londynu wielu astronomów i amato
rów na okręcie wysłanym przez towa
rzystwo „Orient Steam Navigation“, niebo 
pokryte było gęstemi chmurami, a obser
watorowie, którzy pozostali na statku, 
w pewnej odległości od lądu, nie byli 
również szczęśliwi. Natomiast depesza 
otrzymana w Kopenhadze z Bodo donosi, 
że fotograf pewien z Flensbourga otrzymał 
jedenaście obrazów w Bredvig, w fiordzie 
Skierstad, gdzie niebo było zupełnie po
godne. Od astronomów, którzy udali się 
nad Am ur i  do innych okolic syberyjskich, 
wiadomości dostatecznych jeszcze niema, 
najpomyślniej wszakże powiodły się obser- 
wacye w Japonii, lubo i  tam, w okolicach 
północnych zwłaszcza, deszcz padał. W Yo- 
kahama i w Tokio natomiast niebo było 
pogodne, a astronomowie amerykańscy, 
którzy stanowisko obrali w Miyanoshipa, 
depeszą przesłaną do New-Yorku donoszą 
o dostatecznem swem powodzeniu. Niema 
wszakże dotąd wiadomości od p. Desland-

res, który na czele wyprawy francuskiej, 
oraz z kilku astronomami angielskiemi 
i amerykańskiemi udał się do Esashi, rów
nież w Japonii. P. Deslandres, dyrektor 
spektroskopii astronomicznej w obserwato- 
ryum paryskiem, obserwował już zaćmienie 
całkowite słońca dnia 16 kwietnia 1893 r. 
w Senegalu, obrał zaś obecnie daleką J a 
ponią do swych dostrzeżeń z tego względu, 
że tam zapowiadały się one w warunkach 
najkorzystniejszych. Chwila zaćmienia cał
kowitego przypadała tam mianowicie na 
godz. 2, gdy współcześnie w Norwegii 
słońce dopieroco wschodziło i w chwili 
zaćmienia całkowitego było jeszcze nisko 
nad poziomem. Nadto trwanie tego ^zja
wiska w Japonii wynosiło 2 min. 47 sek., 
gdy w Norwegii nie dochodziło 2 minut. 
Wiadomo, że całkowite zaćmienie słońca 
nigdy nie trwa dłużej nad 6 minut i to 
w warunkach bardzo wyjątkowych.

S. K.

—  W yprawa balonem do bieguna północnego
ostatecznie urzeczywistnioną nie* została. 
P . Andrće, zrażony niepomyślnym wciąż 
kierunkiem wiatrów napełniony już swój 
balon opróżnił i ze Szpicbergu wraca do 
Norwegii. W obecnej porze noce na pół
nocy są już bardzo długie, a ciemności 
zwiększają niebezpieczeństwa podróży. Po
dobno jednak p. Andróe projektu swego 
nie zaniechał zupełnie i zamierza doprowa
dzić go do skutku w roku przyszłym.

T. E.

—  Pomiary wysokich gmachów. W jednem 
z pism niemieckich zwraca uwagę p. Kor- 
ber, że do zmierzenia wysokości wnętrza 
wielkich gmachów, ja k  kościołów i t. p., 
nadają się korzystnie małe baloniki dzie
cinne. Balon uwiązać tylko trzeba na 
cienkiej nici, a dla ułatwienia pomiarów 
przyczepić do niej można drobne skrawki 
papieru w odstępach 1 m. Oczywiście, spo
sób ten służyć może tylko, gdy nie jest 
wymagana zupełna ścisłość, ale błąd nie 
przechodzi kilku centymetrów, jeżeli do 
najwyższego punktu balonu przytwierdzi 
się klejem słomkę dostatecznie sztywno. 
W każdym razie prosta ta metoda zaleca 
się szybkością i  nie wymaga rusztowań, 
drabin, wschodów i  podobnych urządzeń 
uciążliwych. Turyści mogą z niej korzy
stać przy badaniu pieczar.

T. E.
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W Y S Z E D Ł  Z D R U K U

PAMIĘTNIK FOTOGRAFICZNY
Tom X IV  za rok 1894,

zaw ie ra  następujące rozpraw y: D z ia ł l-szy: METEOROLOGIA i HYDROGRAFIA. Spostrzeżenia m eteorologiczne,
dokonane w ciągu roku 1893 . —  A. W a ł e c k i e g o .  Wykaz spostrzeżeń fenologicznych za r. 1893 i 1894  
D z ia ł ll-gi. GEOLOGIA Z CHEMIĄ I PALEONTOLOGIA. S t .  K o n t k i e w i c z a .  Krótkie sprawozdanie z badań 
geologicznych w gub. kie leckie j. —  S t .  D o b o r z y ń s k i e g o .  Z ło ża  m inerałów  na wapieniu podstawowym  
i przyczynek do w yjaśnienia sposobu pow staw ania ź ró d e ł wód żelazistych w  okolicach Lublina. —  A. S I ó s a r -  
s k i e g o .  Zw ierzęta zaginione (dyluw ialne). —  D z ia ł lli-c i. BOTANIKA i ZOOLOGIA. K D r y m m e r a .  Sprawo
zdanie z w ycieczki botanicznej do pow iatu w ęgrowskiego w r. 1893 i 1894. —  F. K w i e c i ń s k i e g o .  Roślin
ność gminy Hańsk powiatu w łodaw skiego. —  F. B ł o ń s k i e g o .  Przyczynek do flory grzybów Polski. —  
A. M i s s u n a .  Spis roślin , zebranych w  pow dziśnieńik im  w r. 1893 i 18 94 .— M. T w a r d o w s k i e j .  Spis 
roślin zebranych z Szem etowszczyzny i z Weleśnicy w latach 1893 i 1894 — B. E i c h I e r a. M ateryały do flory 
wodorostów okolic  Międzyrzeca. —  J. P a c z o s k i e g o .  Dodatek do spisu roślin, zebranych w pow. dubieńskim  
gub. w o łyń skie j, o raz Przyczynek do historyi badań flory k ra jo w e j. —  L. F. H i i d t a. Żuki czyli gnojowce kra jow e.

Tom XIV Pam iętn ika Fizyograficznego opatrzony jest 10-ma tablicam i rysunków litogr. i 2 -m a drzew orytam i.

Prenum eratę na t. X V  w ilości rb. 5, a z przesvłką 5 rb. 50 kop. można nadsyłać pod 
adresem W ydawnictwa Pam iętnika Fizyograficznego, Krakowskie Przedmieście, 66.

W y  s z e ć L ł  z  pod p r a s y

ERAZMA MAJEWSKIEGO

nazwisk zoologicznych i botanicznych
POLSKICH.

Tom I (polsko-łaciński), in4°, str. L X IV + 546 , na pap. wel. CENA rS.lOkop. 5 0 .

Tom II  (łacińsko-polski) cz. 1, str. L X + 4 6 6 , na pap. welin. CENA TS. 1 1 -  

Do nabycia we wszystkich księgarniach.
G łó w n y  sk ła d : E . W  ende i  S -ka w  W a rsz aw ie .

W krótce wyjdzie z druku dzieło p. t.

A s t r o n o m i a  g w i a z d
Napisał

M. E R N S T .
Wydawnictwo Redakcyi „Prac matematyczno - fizycznych” (około 25 arkuszy druku).

Cena w prenumeracie od d. 1 listopada r. b. dla prenumeratorów Wszechświata 
rubli 2 (dwa), z przesyłką, 2 rs. 30 kop. Po wyjściu dzieła cena będzie podniesioną,.

Księgarnia G EB ETH N ER A  i W O L F F A  w Warszawie ofiaruje:

K  O  S  M  O  S t
Czasopismo Towarzystwa imienia Kopernika we Lwowie.

Roczniki: 1876, 1877, 1878, 1881, 1882 i 1883, razem 6 roczników za rubli 20 zamiast 30;
oddzielnie po rs. 4.

fl0»B0jiCH0 U,eHaypoio. BapniaB a, 23 ABiycTa 1896 r. W arszawa D ruk Em ila Skiwskiejfo.


