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NOWE BADANIA 
NAD PROMIENIOTWÓRCZOŚCIĄ.

W dwu referatach, przedstawionych między
narodowemu kongresowi fizycznemu w Pary
żu, przez P. Curie i M. Sklodowską-Curie 
oraz H. Becquerela objęta była całość po
szukiwań w dziedzinie ciał promieniotwór
czych, począwszy od pierwszych badań Bec- 
ąuerela nad uranem aż do odkrycia polonu 
i radu, oraz ostatnich spostrzeżeń nad po
wstawaniem zdolności promieniotwórczej pod 
działaniem substancyj powyższych. Od tego 
czasu wiedza nasza w tej nowej dziedzinie, 
która już dosyć znaczne przybrała rozmiary, 
znowu posunęła się naprzód pod wpływem 
prac wielu fizyków; wśród nich najważniejsze 
są dwie świeżo ogłoszone rozprawy P. Curie 
i A. Debiernea, których wyniki według spra
wozdania w paryskiej akademii nauk poniżej 
podajemy.

P. Curie i M. Skłodowska-Curie dowiedli, 
że każda substancya w blizkości czynnych 
soli barowych nabiera sama czynności pro
mieniotwórczej. Ta promieniotwórczość in
dukcyjna nie znika bynajmniej, gdy czynne 
sole barowe zostaną usunięte; jednakże 
zmniejsza się ona stopniowo i to początkowo 
prędko, następnie coraz wolniej i wolniej, tak

| że zdaje się dopiero asymptotycznie zbliżać 
[ do zera. Dalej A. Debierne dowiódł, że sole 

barowe, doprowadzane do ścisłego zetknięcia 
z solami aktynu, nabywają w pewnym stopniu 
własności czynnych i zachowują je przez czas 

I kilku miesięcy.
Z drugiej strony p. Skłodowska-Curie, 

mierząc promieniotwórczość tlenku toru, 
zauważyła pewne uchylenia w tym względzie, 
które odrazu trudno było sobie wytłumaczyć. 
Badacz angielski Owens uczynił znowuż spo
strzeżenie, że prądy powietrzne mają ważne 
znaczenie w badaniach promieniotwórczości 
związków toru. Rutherford przeprowadził 

I badanie krytyczne powyższych spostrzeżeń 
i stwierdził, że powietrze, otaczające związek 
toru, po upływie dziesięciu minut po jego 
usunięciu zachowuje jeszcze własność prze
wodzącą. Rutherford dostrzegł także, że 

| związek torowy, podobnie jak sole radu, mo
że wywoływać promieniotwórczość indukcyjną. 
Wreszcie stwierdził on ważny fakt, że ciało,

| naładowane odjemnie, daleko energiczniej 
podlega wspomnianemu wyżej wpływowi sub
stancyj czynnych. Badacz angielski próbuje 

j  objaśnić te zjawiska, wychodząc z założenia, 
że tlenek toru wysyła pewnego rodzaju 
„emanacyąu promieniotwórczą, którą prądy 
powietrzne następnie unoszą i ładują zawar
te w sobie jony dodatnie. Taka hypoteza
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„emanacyjna” ma, według Rutherforda, t łu 
maczyć powstawanie promieniotwórczości in
dukcyjnej. Fizyk niemiecki Dorn powtórzy! 
z solami barowemi wszystkie te doświadcze
nia, które Owens i Rutherford przeprowadzili 
z tlenkiem toru.

Tutaj należy przypomnieć, źe P. Curie 
i M. Skłodowska-Curie jeszcze w początku 
swych badań, żarząc pechblendę, otrzymali 
gaz, który w ciągu całego miesiąca zachowy
wał własności promieniotwórcze. Aby bliżej 
zbadać tę promieniotwórczość indukcyjną, 
która przejawia się w różnych formach 
i o której naturze nic pewnego powiedzieć się 
nie daje, P. Curie i A. Debierne przedsię
wzięli właśnie nowe poszukiwania, które do
prowadziły ich do ciekawych wyników. Pro

mieniotwórczość badali oni na drodze elek
trycznej i przedewszystkiem znaleźli, źe natę
żenie tej promieniotwórczości indukcyjnej 
znacznie się zwiększa, gdy przeprowadzamy 
poszukiwania w zamkniętem otoczeniu. Przy
rząd, który stosowali P. Curie i A. Debierne, 
przedstawia załączona wyżej figura. Substan- 
cya czynna umieszcza się w małem, niezbyt 
grubem naczyniu szklanem a, posiadającem 
w swej górnej części otwór o i znajdującem 
się w środku dokładnie zamkniętej kamery. 
Rozmaite płytki A, B, E, zawieszone w tej 
kamerze, po 24-godzinnej ekspozycyi posia
dały jednakowy stopień czynności. Płytka 
D, ochroniona od bezpośredniego promienio
wania przez ekran ołowiany PP, posiadała 
jednakową promieniotwórczość, jak B i E. 
Płytka A, dotykająca ścianki kamery, po

siadała znaczne natężenie na stronie, zwróco
nej wewnątrz, gdy strona druga od ścianki 
okazywała czynność tylko nader nieznaczną. 
Z całego szeregu równolegle ustawionych 
płytek C, tylko zewnętrzna strona ostatniej 
płytki, zwrócona ku powietrzu, była czynna. 
Przy tem wszystkie substancye zdają się za
chowywać w tei mierze w sposób jednakowy, 
a przynajmniej dla ołowiu, miedzi, glinu, 
szkła, ebonitu i parafiny nie zdołano wyka
zać różnicy w stopniu nabywanej przez nie 
promieniotwórczości.

Umieszczając w a czynny bardzo preparat 
chlorku baru, otrzymuje się na płytkach pro
mieniotwórczość, 800 razy przewyższającą 
tę, jaką daje uran w równych warunkach. 
Gdy takie czynne płytki pozostawimy w po
wietrzu wolnem, stopień ich czynności obniża 
się znacznie w krótkim czasie. Podobne 
obniżanie zachodzi natomiast znacznie powol- 
niej, gdy płytki pozostawimy wciąż w kame
rze, z której tylko usuwamy czynną sub- 
stancyą.

Jeżeli badania te przeprowadzimy biorąc 
szczelnie zamknięte naczynie a, to na płyt
kach niema ani śladu promieniotwórczości 
indukcyjnej.

Następnie ŁP. Curie i [ A. Debierne 
zmienili nieco warunki doświadczalne, za
miast poprzedniej kamery biorąc rurkę 
szklaną z dwuma rozszerzeniami na końcach 
dla dwu płytek i trzeciem z boku dla substan- 
cyi czynnej. Chodziło tu mianowicie o zba
danie, czy i przez cienkie rurki działanie tej 
promieniotwórczości indukcyjnej występuje 
jednakowo i rzeczywiście przekonali się, źe 
płytki stają się szybko bardzo czynnemi.

Zjawiska te powtórzono następnie z róż- 
nemi promieniotwórczemi solami baru. Zau
ważono, że preparaty aktynowe nadają się 
do tego celu najzupełniej; przeciwnie zaś 
silnie promieniotwórcze preparaty polonowe 
nie wykazują działania na płytki. Ponieważ 
zaś wiadomo, że polon nie wysyła żadnych, 
odchylanych w polu magnetycznem promieni, 
być więc może, źe między temi dwiema włas
nościami dopatrywać się należy jakiegoś 
związku.

Z tylko co opisanych poszukiwań należy 
wyprowadzić wniosek, że samo promieniowa
nie radu nie ma znaczenia w badaniu zja
wisk promieniotwórczości indukcyjnej; naj
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wyżej mogą tu występować najsilniej absor
bowane promienie, działające na warstwę 
powietrza, bezpośrednio otaczającego sub- 
stancyą czynną.

Ta promieniotwórczość indukcyjna roz
przestrzenia się więc w powietrzu od war
stwy do warstwy, począwszy od substancyi 
czynnej aż do wszystkich ciał, będących 
w sferze jej działania; temu rozprzestrzenia
niu nie stawiają, jak widzieliśmy, przeszkody 
nawet najcieńsze rurki włoskowate. Wszyst
kie płytki umieszczone wewnątrz stają się 
czynnemi i to tem prędzej, im mniejsza jest 
przestrzeń, w której się one znajdują. Pro
mieniotwórczość indukcyjna zbliża się do 
pewnej granicy, która jest tem wyższa, im 
większe natężenie posiada użyta substancya 
promieniotwórcza.

Przy pomocy hypotezy emanacyjnej Ru
therforda można sobie te zjawiska poglądo
wo wytłumaczyć; lepiej jednakże, nie ucieka
jąc się do zbyt pochopnego tworzenia teoryj, 
poczekać, aż nowe fakty dokładniej wyświe
tlą te zjawiska, które zdają się stanowić 
jednę z najbardziej charakterystycznych 
i ważnych cech substancyj promieniotwór
czych.

Stwierdziwszy, że* nabywanie własności 
promieniotwórczej przez substancye otacza
jące np. sole radu, nie jest wywołane przez 
bezpośrednie promieniowanie tych ostatnich, 
lecz stanowi proces, kolejno przenoszący się 
przez warstwy powietrza, P. Curie i A. De 
bierne w swej drugiej rozprawie zajęli się py
taniem, jaki wpływ mają gazy na to zjawisko.

Dla zbadania tej kwestii urządzili oni do
świadczenia, w sposób analogiczny z po
przednio opisanym. Substancya promienio
twórcza wraz z płytką miedzianą umieszczo
na została w zamkniętej rurce szklanej, wy
pełnionej powietrzem pod ciśnieniem atmo- 
sferycznem. Płytka powyższa nabywała 
w krótkim czasie zdolności promieniotwór
czej, która w razie użycia jednej i tej samej 
substancyi czynnej pozostaje jednakowa. J e 
żeli teraz zamiast powietrza weźmiemy tlen, 
to stopień nabytej przez płytkę czynności 
promieniotwórczej nie ulegnie żadnej zmia
nie. Doświadczenie to można następnie po
wtórzyć i z powietrzem pod zmniejszonem 
ciśnieniem; otóż Curie i Debierne stwierdzili 
w tym względzie, źe nawet pod ciśnieniem

1 mm  słupa itęci powyższa granica nabytej 
zdolności promieniotwórczej pozostaje ta sa
ma. A zatem z tych badań wypływa, że ani 
ilość, ani rodzaj gazu nie wywiera wpływu 
na stopień promieniotwórczości nabytej (in
dukcyjnej).

Ogólny ten wynik ulega jednak zmianie, 
gdy zamiast próżni częściowej urządzamy 
próżnię bardziej doskonałą, w której ciśnie
nie pozostałego powietrza nie będzie przeno
siła ł/iooo wtn słupa rtęci, a przytem pompę 
rtęciową w czasie doświadczeń wciąż utrzy
mujemy w działaniu. W takich warunkach 
płytki, wprowadzone do rurki, nie stają się 
czynnemi, a nawet więcej : te, które były po
przednio czynnemi, tracą swą zdolność pro
mieniotwórczą. A więc promieniotwórczość 
indukcyjna nie może być nabyta, gdy ciśnie
nie w przyrządzie zbliża się bardzo do zera.

Gdy następnie przyrząd, po wytworzeniu 
w nim możliwie doskonałej próżni powietrz
nej, odłączymy od pompy rtęciowej, to po 
upływie niejakiego czasu płytka staje się sil
nie czynną, jakgdyby znajdowała się w po
wietrzu. Pochodzi to stąd, że substancya 
czynna zawiera w sobie gazy, które następnie 
uwalniają się i wywołują znowu pewne ciśnie
nie, a wielkość do jakiej ono dochodzi zależy 
od użytej substancyi. Można z łatwością 
zebrać te okludowane gazy, których wydzie
lanie się zaczyna się jednocześnie z powsta
niem na płytce promieniotwórczości induk
cyjnej. W tym celu ogrzewa się silnie rurkę 
i usuwa się następnie pozostałe gazy przy 
pomocy pompy powietrznej. Jednocześnie 
bada się przy pomocy małej rurki Geisslera 
widmo tych gazów. W widmie tem Curie 
i Debierne nie znaleźli żadnych nowych linij. 
Przeważnie występują tu linie związków wę
gla, dalej wodoru i pary rtęciowej, pocho
dzącej z użytej pompy. Objętość, dających 
się w ten sposób zebrać gazów jest niewiel
ka; pomimo tego wykazują one dużą bardzo 
zdolność promieniotwórczą. Przez szklane 
ścianki rurki działają momentalnie na płyt
kę fotograficzną, owiniętą w czarny papier, 
a dalej wyładowują bardzo szybko ciała 
naelektryzowane. Ich czynność jest tak 
znaczna, że wywierana przez nie fłuorescen- 
cya ścianek rurki wybitnie świeci w ciemno
ści. Szkło staje się przytem czarnem, ja k 
gdyby było wystawione na działanie naj sil-
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niejszych substancyj promieniotwórczych. 
Zdolność gazów zmniejsza się następnie, cho
ciaż nader powoli; po upływie dni dziesięciu 
od czasu zebrania tych gazów, wykazywały 
one w doświadczeniach Curie i Debiernea 
wciąż jeszcze wysoki stopień czynności.

Powietrze pracowni, w której od czasu 
dłuższego przeprowadzane są powyższe ba
dania, staje się coraz lepszym przewodni
kiem, co utrudnia, a nawet niemożliwem czy
ni izolowanie przyrządów i wykonywanie do
kładnych pomiarów przy pomocy elektro- 
metru. Ten niedogodny dla poszukiwań 
stan wywołany jest, zdaje się, nie przez bez
pośrednie promieniowanie znajdujących się 
w pracowni czynnych pyłków, lecz powstał 
prawdopodobnie wskutek ciągłego tworzenia 
się gazów promieniotwórczych, analogicznych 
z powyżej opisanemi.

Przez wyżarzenie w próżni chlorku baru, 
Curie i Debierne otrzymali pewną ilość wody 
destylowanej, którą zebrali w oddzielnem na
czyniu. Woda ta wykazała znaczną zdolność 
promieniotwórczą, którą podczas parowania 
traciła bezpowrotnie; wogóle zaś zachowywa
ła  się czynnie przez czas dosyć długi.

Rozumowania, powyżej przytoczone, nie j  
wyczerpują, ani też nie wyjaśaiają mechaniz
mu i sposobu rozprzestrzeniania się promie
niotwórczości indukcyjnej, jak to podkreślają j  
Curie i Debierne w końcu swej drugiej roz
prawy. Możnaby przypuścić, źe zwyczajne, ! 
w powietrzu zawarte, gazy, będąc w zetknięciu 
z substancyami promieniotwórczemi, nabiera 
ją  same zdolności promieniotwórczej i następ- } 
nie drogą dyfuzyi udzielają jej ciałom obcym; 
lecz z drugiej strony daje się przytoczyć 
wiele zjawisk, które przez taki sposób tłum a
czenia pozostają niewyjaśnione. Tak np. | 
wartość zdolności promieniotwórczej nie zale
ży w szerokich granicach od ciśnienia i rodza
ju  gazu, a dalej rozprzestrzenianie się tej 
zdolności przez rurki włoskowate zachodzi 
zbyt szybko, aby to przez prostą dyfuzyą ga
zów wytłumaczyć było można.

Ciekawe te i ważne zjawiska oczekują więc 
dalszych badań, które wyświetlą ich stosunek 
do innych cech promieniowań Becąuerelow- 
skich i rzucą światło na ich naturę.
(Według referatów P. Curie i A. Debiernea

w Compt. Rend. t. 132, str. 548 i 768; 1901).
O.

JA N  SZTOLCMAN.

KRÓTKI RYS ORNITOLOGII 
SUDANU WSCHODNIEGO.

(Dokończenie).

Niezwykle suchy klimat w porze, która na- 
j szej zimie odpowiada, jest przyczyną, że kraj 
| w okolicy Chartumu posiada nadzwyczaj 
! ubogą roślinność. Jestto step równy, jak 

stół, pokryty dość rzadką wybieloną przez 
promienie słoneczne trawą; tylko tu i owdzie 
rozsiane są krzaki i karłowate drzewka, po
zbawione liści lub bardzo bogato niemi po
kryte. Ku rzece jednak roślinność jest znacz
nie bogatsza, spotyka się większe drzewa 
akacyowe, chociaż grunt jest nagi i stward
niały.

W miarę jak się posuwamy ku południowi, 
klimat stopniowo staje się wilgotniejszy, co 
widocznie sąsiedztwu gór abisyńskich przypi
sać należy, a jednocześnie roślinność coraz 
to obficiej występuje, dżungla przybiera nie
jako charakter nizkopiennego lasu, trawa tu 
znacznie wyższa. W okolicach Dissy ze zdzi
wieniem zauważyć mo|emy, jeżeli rankiem 
wyjdziemy na przechadzkę, że trawę pokry
wa rosa. Po brzegach rzeki i jeziorek tra 
fiają się na każdym kroku piękne wachlarzo- 
wate palmy, a drzewa niekiedy dochodzą 
znacznej wysokości. Tutaj spotkamy też 
wspaniałe sykomory i olbrzymie baobaby 
(Adansonia).

Ciekawe zjawisko przedstawiają nam te 
wielkie i rozłożyste sykomory. Bogate uli- 
stwienia ich dają doskonały cień, tak upra
gniony w kraju, gdzie większość drzew w po
rze suchej albo jest zupełnie liści pozbawiona, 
albo ich tak skąpo posiada, że znaczna część 
promieni słonecznych nawskroś je przebija. 
To też spotkawszy takie cieniste drzewo, 
pewni być możemy, że na niem znajdziemy 
cały świat skrzydlaty, który się tu kryje 
przed palącym żarem słonecznym. Począ
wszy od piskliwej kani (Milvus parasiticus), 
która tu swe gniazdo zrobiła, a skończywszy 

j  na drobnych cukrzykach (Nectarinia), do- 
| strzeżemy tu  wszystkich prawie drobniej- 
| szych przedstawicieli miejscowej awifauny, 

jeżeli tylko cierpliwie pod drzewem czekać
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będziemy. Tutaj uwija się wspaniała rajska 
muchołówka (Terpsiphone viridis), której 
ogon zdobią dwa bardzo długie i wiotkie 
piórka; obok zbierają drobne owady przed
stawiciele naszych gajówek (Hypolais pallida. 
Prinia mystacea i Cisticola ruficeps); tam 
szukają wypoczynku pięknie ubarwione „ben- 
galis“ (Estrilda cinerea i E. phoenicotis), aby 
od czasu do czasu zlecieć na ziemię i wśród 
pyłu zbierać nasionka trawy. Z wyższych 
gałęzi dochodzi nas przeciągłe gruchanie si- 
nogarlicy (Turtur roseigularis), obok której 
spoczywa nierucbomie inny gołąbek sudański 
(Chalcopelia afra). Znajdziemy tu jeszcze 
innych przedstawicieli rodziny gołębiowa- 
tych. Tam oto siedli piękny, do pliszki po
dobny gołąbek (Oena capensis), którego spo
tykamy wszędzie-od Cha; tumu do gór abi- 
syńskich, ba! nawet i na przylądku Dobrej 
Nadziei, boć stąd wzięta sama jego nazwa 
łacińska. Długi jego ogonek nadaje mu 
w locie pewną lekkość i elegancyą. Zarówno 
ten gatunek jak i wspomniana powyżej sino- 
garlica należą do najpospolitszych ptaków 
dżungli nad brzegami Nilu Błękitnego. 
Gdzie się tylko ruszyć, wszędzie zrywają się 
parami lub po kilka naraz z drzew aka- 
cyowych, lub z pyłów gruntu dżunglo- 
wego.

Z gęstych krzaków przyrzecznych docho
dzi nas jakiś głos pełny, fletowy. Wyrzuca 
go ptaszek wielkości szpaka, połyskująco- 
czarny na wierzchu, a prześlicznie ponsem 
ubarwiony od spodu (Laniarius erythroga- 
ster). Obok tego doskonałego, choć niezbyt 
bogatego co do repertuaru śpiewaka, kręci 
się stadko szarych z białemi głowami pta
szyn, które jako przeciwstawienie do tamtego 
wyrzucają dziwnie ochrypłe i nieharmonijne 
tony. Jestto przedstawiciel rodziny Timelii- 
dae (Crateropus leucocephalus).

Szpaki mają tu także członkow swej rodzi
ny, lecz znacznie suciej ubarwionych, aniżeli 
nasze. Jeden z nich (Lamprocolius chaly- 
beus) posiada na calem ciele piórka połysku
jące, a tylko brzueh posiada koloru cynamo
nowego. Stadka jego, złożone z kilkuna
stu osobników, dość często spotkać można, 
jak żerują na suchym gruncie dżunglo- 
wym.

Wogóle brzegi Nilu Błękitnego, chociaż 
nie posiadają ani fauny tak urozmaiconej,

jak wilgotne lasy Ameryki, Kordylierów 
lub Nowej Gwinei, niemniej jednak mają 
w swych terenach znaczną ilość ptaków świe
tnie upierzonych, a które stanowią prawie 
wyłączną właściwość krajów podzwrotniko
wych. Kilka z nich wymieniłem jus poprzed
nio; o innych wspomnę słów kilka. Weźmy 
np. trzy gatunki z rodzaju żołna (Merops) '). 
Jeden z nich (Merops nubicus) posiada pió
ra pięknego malinowo-różowego koloru, 
głowę zaś, kuper i podogonie—jaskrawo-nie- 
bieskiego. Niemniej piękny jest Mełittopha- 
gus frenatus całkowicie zielony, z pyszną pon- 
sową barwą gardzieli i szafirowem podogo
niem. Trzeci gatunek najmniejszy (Melitto- 
pbagus ocularis) jest szmaragdowo zielonego 
koloru z żółtą gardzielą i czarną plamką na 
przodzie piersi. Z prawdziwą rozkoszą przy
glądałem się w Harunie, jak wszystkie te 
trzy gatunki zgromadziły się o zachodzie 
słońca nad brzegami jeziorka, siadając na 
nagich badylach krzaków, aby stamtąd uga
niać się po powietrzu za owadami, szybują- 
cemi ponad wodą. Zgiełk ich głosów napeł
niał powietrze w ciągu pół godziny, jaka 
dzieli zachód słońca od zupełnego zmierzchu. 
Ptaszki te zataczały łuki, wracały do swych 
gałązek i porozumiewały się ze sobą swym 
harmonijnym językiem.

Pod względem ubarwienia śmiało może 
z niemi rywalizować kraska abisyńska (Cora- 
cius abyssinicus), podobna do naszej z roz
kładu barw na ciele, lecz różniąca się dwuma 
wiotkiemi i bardzo wydłużonemi piórkami 
w ogonie. Pięknego tego ptaka dość często 
spotykałem nad brzegami Nilu Błękitnego.

Niemniej świetnie są ubarwione rozmaite 
gatunki „bengalis” (Ploceidae). Samiec jed
nego z nich (Lagonosticta brunneiceps) jest 
całkowicie czerwony, gdy samiczka szara, 
gdyż w świecie ptaków samce, a nie samice 
stanowią płeć piękną. Inny znów (Estrilda 
phoenicotis) jest blado-błękitnego koloru 
z czerwonemi plamkami na uszach. Żaden 
jednak ptaszek z tej rodziny nie zwraca na
szej uwagi tak, jak skromnie ubarwiona 
Quelea aethiopica.

*) U nas żołnami nazywa się niewłaściwie 
wszystkie większe gatunki dzięciołów. Ornitolo
giczny rodzaj żołna odpowiada łacińskiemu 
Merops.
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Wielkości naszego wróbla, jest całkowicie 
szaro ubarwiona z nieco ciemniejszą pstro- 
cizną na wierzchu ciała. Jedyną jej ozdo
bą jest dziób pięknego różowego koloru. Nic 
przeto w zewnętrznym wyglądzie ptaszyny 
nie uderza naszej wyobraźni i niktby też nie 
zwrócił na nią uwagi, gdyby nie olbrzymie, 
wprost fantastyczne masy, w jakich ten 
gatunek występuje w niektórych częściach 
Sudanu.

Już poczynając od osady Mashra-Abad 
zdumieni byliśmy widokiem niezliczonych 
stad jakiegoś niby wróbelka, a następnie spo
tykaliśmy je aż do samej Dissy. Zabite 
egzemplarze dały mi poznać, że jestto Que- 
lea aethiopica, o której Brehm, opierając się 
na świadectwie Heuglina, mówi, że trafia się 
w Sudanie w niezliczonych stadach 1).

Ptak ten odbywa dwa razy dziennie pe- 
ryodyczne przeloty, raz zrana, przed wscho
dem słońca i wtedy ciągnie w kierunku rzeki 
z północy na południe, a drugi raz po zacho
dzie słońca w kierunku przeciwnym, to jest 
z południa na północ. Niezliczone stada 
dągną wtedy z szumem tak silnym, jak 
szum wiatru w lesie podczas burzy, a zbita 
masa ptastwa jest tak gęsta, że zasłania 
miejscami całe części nieba. Stada, widzia
ne ze znacznej odległości, robią wrażenie gę
stego dymu lub czarnej chmury, niknącej ze 
znaczną szybkością, a gdy rankiem lub wie
czorem staniemy w pobliżu rzeki, chmur ta 
kich widzimy dziesiątki naraz w różnych 
stronach horyzontu.

Ażeby dać wam pojęcie o masie tych pta
ków, przytoczę tylko przelot, któryśmy ob- 
serwowali w dniu 4 marca pomiędzy Haru- 
nem a Tibną. Ptaki ciągnęły zbitą masą 
i prawie bez przerw przez 20 minut. Więc 
nie miliony, lecz miliardy być ich tam mu
siały.

Stada w przelocie swym zapadają niekiedy 
na trzcinowate trawy, lub na krzaki nad
brzeżne, lecz zwykle tylko chwilę zabawią, 
poczem ciągną dalej, jakby parte jakąś nie

1) Brehm w swem dziele (La vie des animaux) 
używa synonimowej nazwy Quelea sanguiniro- 
stris. Uczony ten zwiedził brzegi Nilu Błękit
nego, lecz wspomnianego ptaszka widział tylko 
w niewielkich stadkach, z czego wnoszę, że po
dróż swą musiał odbyć w innej porze roku.

widzialną siłą. I  nigdy nie umiałem sobie 
wytłumaczyć tych peryodycznych dziennych 
przelotów ku południowi i z powrotem. Bo 
jeżeli ptaki te lecą w poszukiwaniu lepszych 
żerowisk, to dlaczego wracają pod wieczór? 
Może inni podróżnicy będą szczęśliwsi ode 
mnie i ciemną tę kwestyą przez dokładne ob
serwacye wyświetlą.

Uderzył mnie w awifaunie Senaaru brak 
prawie zupełny dzięciołów. Bądź co bądź 
ptaki te, które zawsze trzymają się roślinno
ści drzewiastej, znaleźćby tam mogły dosko
nałe żerowiska na większych i mniejszych 
drzewach nietylko po brzegach rzeki, lecz 
nawet i w głębi dżungli. Tymczasem przez 
cały czas trwania naszej podróży widziałem 
zaledwie dwa dzięcioły, z których jeden, za
bity przeze mnie, należy do gatunku Yungi- 
picus obsoletus, drugiego zaś raz tylko na 
chwilę widziałem, lecz przypuszczam, źe to 
jest dzięcioł nubijski (Picus nubicus). Rów
nie rzadko spotyka się tam i przedstawicieli 
rodziny papug, których też tylko dwa ga
tunki spotkałem, a mianowicie znanego po
wszechnie Palaeornis docilis—niewielką zie
loną papużkę z długim ogonem i czarną prę
gą na przodzie szyi. Drugi gatunek, któ
ry kilkakrotnie widziałem, jestto zapewne 
Phaeocepbalus Meyeri, całkowicie zielony 
z brunatną główką.

Podzwrotnikowy charakter kraju ujawnia 
się też obecnością paru gatunków dzioboroż- 

I ców (Bucerotidae), ptaków właściwych gorą- 
; cym strefom Afryki i Azyi. Tak zwany 

„tok“ (Lophoceros erythrorhynchus) należy 
do pospolitszych ptaków pomiędzy Senaarem 

| a Dissą. Pojedyncze osobniki, pary lub 
stadka toków spotyka się dość często nawet 

| w suchej, bezwodnej dżungli. Stokroć rzad- 
J  szym od tego gatunku jest dzioborożec abi- 
| syński (Buceros abissinicus), którego parę 
| razy tylko widziałem na świeżem wypale- 
j nisku. Wielkie te, całkowicie czarne, z ol- 

brzymiemi dziobami ptaki, spacerowały sobie 
i pompatycznie po zczernialym od zwęglonej 
| trawy, dymiącym jeszcze miejscami gruncie; 
j lecz gdym chciał je podejść, szybkim kro

kiem zaczęły uchodzić, a nacierane przeze 
I mnie, zerwały się i uleciały w głąb dżunglii 

Niejednokrotnie też podczas naszych mar
szów trafialiśmy na parki stepówek (Ptero- 

| cles, zapewne P. coronatus), które z łoskotem
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zrywały się z pod zwieszających się liści pal- j  

mowych. Sąto ptaki wielkości gołębia-grzy- j 
wacza, z długiemi, ostremi skrzydłami i ma- j 
leńkiemi nóżkami. Cechami swemi zbliżone 
do ptaków kurowatych, stepówki stanowią 
samodzielną rodzinę, posiadającą dość licz
nych przedstawicieli na lądzie Afrykańskim 
i w Azy i.

Z kurowatych, właściwych Sudanowi 
wschodniemu, spotkaliśmy znaną nam dobrze 
perliczkę (Numida ptiłorhyncha) i pewien 
gatunek frankolina, czyli „turacza” (Franco- 
lmus Sharpei). Perliczka trzyma się stada j  

złożonego z kilkunastu lub z kilkudziesięciu 
sztuk, a raz nawet trafiliśmy na stado wyno
szące do 260 sztuk. Rankiem i pod wieczór 
ptaki te żerują w dżungli, lub na brzegi łąk 
wychodzą. Resztę dnia spędzają w cieniu 
dżungli, a niekiedy siadają w koronach i 
drzew cienistych, oddając się spoczynkowi. 
Ujrzawszy człowieka, wyciągają doń szyje, 
lecz gdy bliżej podchodzi, szybko na nogach 
uciekają, lub z łoskotem rwą się i znikają 
w gąszczu. Nigdy jednak daleko nie lecą.
W gęstych trawach zejść je można blizko 
i bez trudu strzelać.

Rzadszym jest jednak frankolin, którego 
zwykle spotykaliśmy w parach lub stadkach, 
do 12 sztuk liczących. Ptaki te rwą się 
najczęściej z pod samych nóg myśliwego, po
wodując łoskot skrzydłami. Mięso franklina 
jest nader smaczne i stanowi miłe urozmaice
nie kuchni sudańskiej.

Kończąc ten krótki i niekompletny rys 
ornitologii Sudanu wschodniego, nadmienić 
muszę, że ptastwa przelotnego spotkałem tu 
znacznie mniej, aniżelim się tego spodziewał. 
Ptaki błotne i wodne jeszcze spotykamy tu 
częściej, jako obdarzone doskonałym i wy
trzymałym lotem. Natomiast z drobniejszych 
ptaków owadożernych wymienić tylko mogę : 
jaskółkę dymówkę (Hirundo rustica) i nie
które gatunki srokoszów, których zresztą toż
samości nie bprawdziłem. Zwykłą przepiórkę 
(Ooturnix communis) dwa razy tylko wśród 
dżungli udało mi się widzieć. Z tego wnoszę, 
że Sudan leży już poza sferą normalnych 
przelotów naszego ptastwa.

BADANIA 
NAD ZJAWISKAMI AKUSTYCZNEMI 

LAMPY ŁUKOWEJ.

Odkrycie przez H. Simona ciekawego zja
wiska, że peryodyczne, szybko przebiegające 
prądy, wpływają na atmosferę gazową łuku 
świetlnego, doprowadziło do znanego czytel
nikom Wszechświata ’) wyniku, że w razie 
odpowiedniego sprzęgu, lampa łukowa może 
być użyta jako odbieracz lub wysyłacz tele
foniczny dźwięków. Ciągłe, a liczne badania 
nad tem zjawiskiem wprowadziły do pierwot
nych doświadczeń tyle ulepszeń, że obecnie 
dźwięki odtwarzane przez lampę łukową 
można słyszeć wyraźnie w znacznej nawet 
odległości.

Między innymi całego szeregu doświad
czeń dokonał prof. Paukert. Używał on lam- 

| py łukowej sześcioamperowej, zastosowując 
j sprzęg podany przez fizyka angielskiego 

Duddella. Lampa w tym przypadku mówiła 
nadzwyczaj głośno i wyraźnie, tak że głos jej 

J  słychać było w całem audytoryum, szczegól- 
| niej zaś dokładnie i czysto odtwarzane zosta

ły śpiew, gwizdanie, śmiech i gra na trąbce.
| Najwyraźniej słyszeć się dawały tony wyso

kie. W ciągu tych doświadczeń odkryto 
| szereg nowych zjawisk, związanych z po- 
| przedniem.

Prof. Paukertowi udało się wywołać dźwię
ki w lampie bez pomocy mikrofonu lub tele- 

j fonu, jedynie przez zmiany-siły prądu w sa- 
! mym łuku Równolegle do lampy włączono 

odpowiednio dobrany kondensator (dla wy
twarzania prądów zmiennych), i, ilekroć za- 

| mykano obwód kondensatora, lampa wyda
wała silny gwizd, trwający dopóty, dopóki 

j  obwód ten był zamknięty. Długość luku 
świetlnego wynosiła przytem około 3/4 *  
Długość łuku można zmieniać w pew
nych granicach, przyczem jednocześnie zmie
nia się i wysokość tonu. Gdy długość łuku 
przekroczy pewną określoną granicę, gwizda- 

j  nie natychmiast ustaje, rozpoczyna się jed- 
1 nak na nowo skoro tylko nadamy łukowi 
| rozmiary normalne. Dźwięki te powstają 

w taki sposób, źe ciągłe ładowanie i wyłado- 
! wywanie się kondensatora wytwarza prąd

*) Patrz Wszechświat r. 1901 nr. 19.
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zmienny, który kombinując się z prądem sta
łym, zasilającym lampę, wywołuje peryo- 
dyczne wahania się prądu w łuku świetlnym. 
Te ostatnie znów tak oddziaływają na roz
żarzony słup gazu, tworzący łuk świetlny, że 
w powietrzu otaczającem powstają fale gło
sowe. Dane liczbowe z pomiarów elektrycz
nych w tych doświadczeniach dowodzą, źe 
mamy tu do czynienia z prądami zmiennemi 
o nadzwyczaj wielkiej ilości zmian (np. w jed
nym przypadku 8 788, w drugim 9 233 zmia
ny na sek. i t. d.), a niskiem napięciu (np. 
40 woltów), gdy, przeciwnie, prądy zmienne 
Tesli wobec wielkiej ilości zmian, posiadają 
również bardzo wysokie napięcie, co pocho
dzi z odmiennego sposobu ich otrzymywania. 
Jak  wiadomo, prądy zmienne o wielkiej ilości 
zmian przepływają przez przewodniki w zu
pełnie odmienny sposób aniżeli prąd stały 
lub zmienny o niewielkiej ilości peryodów, 
t. j. przepływają nie przez cały przewodnik,

Fig. 1.

lecz tylko po jego powierzchni. Dowiedli 
tego W. Thompson, Maxwell, Rayleigb i inni.

Właściwość tę posiadają również i prądy 
zmienne, otrzymywane w doświadczeniach 
z lampą mówiącą, co daje się dowieść w spo
sób nadzwyczaj łatwy i prosty. W jeden 
obwód z kondensatorem (fig. 1 ) włączamy 
drut żelazny zgięty w podkowę i między jego 
końcami umieszczamy lampki żarowe o ni
skiem napięciu. W razie zamknięcia obwodu 
lampki palą się bardzo jasno. Następnie 
oba końce drutu łączymy cienką lecz szeroką 
wstęgą żelazną, której opór jest daleko więk
szy niż całego wspomnianego drutu, lecz 
która posiada również i znacznie większą po
wierzchnię. Natychmiast gasną wszystkie j 
lampy, co jest dowodem, że prąd przepłynął 
w przeważnej części przez wstęgę, a fakt ten 
daje się objaśnić tylko wtedy, jeżeli przyj- : 
mierny, że przepływał po jej powierzchni.

Przy pomocy otrzymanych z kondensatora j

prądów zmiennych, daje się również doświad
czalnie przeprowadzić zjawiska odpychania 
elektroindukcyjnego. W obwód z kondensa
torem włączamy niewielką cewkę, przez któ
rą przesuwamy rdzeń, składający się z wiąz
ki drutów żelaznych (w danym przypadku 
cewka posiadała 84 zwoje z izolowanego dru
tu miedzianego o 2 mm  grubości, długość zaś 
rdzenia wynosiła 230 mm). Przez włączenie 
tej cewki zmienia się przedewszystkiem ilość 
peryodów prądu, co się objawia zmianą to
nu gwiżdżącej lampy. Przesuwając cewkę 
wzdłuż rdzenia, również wywołujemy zmiany 
tonu w lampie, wskutek zmian w samoin- 
dukcyi.

Jeżeli umieścimy cewkę poziomo (fig. 2), 
tak że rdzeń będzie stał pionowo, to podczas 
przepływu prądu zmiennego przez cewkę 
krążek glinowy nasunięty na rdzeń zostaje 
odepchnięty i zawisa w powietrzu, przyczem 
mocno się rozgrzewa. Cienki krążek z blachy

Fig. 2.

miedzianej również zostaje zawieszony w po
wietrzu, lecz przytem rozżarza się, przez co 
źle się nadaje do doświadczeń.

Ciekawe jest również następujące doświad
czenie. Jeżeli na cewkę nasuniemy drut mie
dziany zgięty w podkowę i jeżeli będziemy 
zamykali jego obwód przez ściskanie koń
ców, to również otrzymamy zmiany w wyso
kości tonów, wydawanych przez łuki. W razie 
szybkiego otwierania i zamykania podkowy 
daje się słyszeć rodzaj trylów.

Jeżeli następnie na rdzeń żelazny nasunie
my drugą cewkę, zwiniętą z jednego drutu, 
do którego kóóców przymocujemy lampę ża
rową, to ta ostatnia jasno się rozpala wsku
tek działania indukcyjnego prądu.

W  ten sposób łatwo dają się powtarzać 
te i tym podobne doświadczenia, najpierw 
dokonane przez E. Thomsona. Do tych do
świadczeń nie potrzeba, jak widzimy, żadnej 
maszyny dynamo o prądzie zmiennym, gdyż
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prąd taki daje się w najprostszy sposób wy
tworzyć przy pomocy lampy łukowej i kon
densatora.

Gwizdanie łuku świetlnego daje się łatwo 
udzielić i drugiemu łukowi. Obie lampy palą 
się wtedy równolegle, a łuk świetlny każdej 
z nich posiada określoną długość. Jeżeli 
zamkniemy obwód kondensatora przy jednej 
lampie, to zarówno ta jak i druga lampa na
tychmiast zaczynają wydawać powyżej opisa
ne dźwięki

Prof. Simon poszedł jeszcze dalej. Stosu
jąc sprzęg odpowiedni (fig. 3) skombinował 
prądy, płynące z mikrofonu, z prądem wzbu-
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Fig. 3.

dzającym magnesy dynamo maszyny. Wsku
tek tego siła elektromotoryczna tej ostatniej 
podlega wahaniom ściśle odpowiadającym 
zmianom prądu w mikrofonie i wszystkie 
lampy zasilane prądem z danej maszyny za
czynają jednocześnie powtarzać słowa, wypo
wiedziane przed mikrofonem, umieszczonym 
w pobliżu dynamo. Tym sposobem możnaby 
zmusić wszystkie lampy łukowe, zasilane 
prądem z jednej stacyi centralnej, do powtó
rzenia mieszkańcom jakiejś nowiny lub do 
dawania koncertu popularnego na ulicach 
miasta.

w. w.

WPŁYW WINA NA ORGANIZM.

P. Roos zajął się zbadaniem kwestyi, jaki 
wpływ wywiera na organizm zwierzęcy uży
wanie wina. W tym celu poddał doświad

czeniu pewną ilość świnek morskich. Samo 
zaś doświadczenie przeprowadził w sposób 
następujący:

Sześć par świnek umieścił w zupełnie iden
tycznych warunkach życia; cztery pary otrzy
mywały codziennie wino, dwie pozostałe zo
stawione były dla kontrolowania i porówny
wania wyników doświadczenia i wina nie 
otrzymywały wcale. Wino w początkach 
doświadczenia dawane było świnkom przy 
pomocy serynki zakończonej miękkim smocz
kiem, który wprowadzano w jamę ustną unie
ruchomionego zwierzęcia. Wielkość dawki 
wina była zastosowana do wagi zwierzęcia. 
Pierwsza para otrzymywała wino w ilości, 
odpowiadającej konsumcyi 1 litra przez czło
wieka, ważącego 70 leg, druga para w sto
sunku 1,5 litra, trzecia 2, czwarta 3 litrów. 
Do doświadczenia użyte było wino czerwone, 
nie rozcieńczone wodą, o 9% zawartości alko
holu. Doświadczenie tak prowadzone trwa
ło przez 3 miesiące.

Wszystkie świnki z wyjątkiem jednej 
z łatwością przyjmowały wino, niektóre na
wet go poszukiwały. Ta świnka, która nie
chętnie przyjmowała wino, po trzech miesią
cach wypadkiem udusiła się. Wtedy ekspe
rymentator zaczął dawać zwierzętom wino 
z otrębami. Nie widząc żadnej różnicy po
między świnkami otrzymującemi różne daw
ki wina, p. Roos zrównał dawki i ' dawał 
wszystkim świnkom wino w ilości 30 cm na 
kilogram wagi, co odpowiada nieco więcej 
niż 2 litry na człowieka o wadze 70 leg. 
Wszystkie świnki były ważone regularnie. 
Średnia waga zwierzęcia w początkach do
świadczenia (9 kwietnia 1900 r.) wynosiła :

świnki otrzymującej wino . . 370 g
świnki nie otrzymującej wina. 368 g

czyli waga była możliwie jednakowa.
Po 3 miesiącach doświadczenia 9 czerwca 

1900 r. waga była następująca :

świnki otrzymującej wino . . 640 g
świnki nie otrzymującej wina . 606 g

Różnica w wadze na korzyść świnki karmio
nej winem wynosiła 5,6%. W tym samym 
czasie świnki otrzymujące wino miały dzie
sięcioro potomstwa, co wypada przeciętnie 
na parę 2,5, podczas gdy świnki zostawione 
dla kontroli miały czworo, co wynosi na pa-
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rę 2. Średnia waga jednej pary z potom
stwem w tym samym czasie była :

1 675 g pary poddanej doświadczeniu,
1422 g pary doświadczeniu nie poddanej.

10 lipca zdarzył się z samicą 2 pary wspom
niany wyżej wypadek. P. Roos zatem dla 
otrzymywania rezultatów porównawczych zo
stał zmuszony usunąć z doświadczenia sam
ca i potomstwo tej pary.

10 września przeciętna waga wynosiła :

świnki otrzymującej wino . . 762 g
świnki nie otrzymującej wina . 675 g

czyli różnica na wadze 12,87°/0.
Przeciętna waga jednej pary świnek otrzy

mujących wino, razem z ich potomstwem by
ła 2 657 g, pary zaś świnek drugiej kategoryi j  

2313 g, czyli różnica o 14,87%.
22 września samiec pary zostawionej dla 

kontroli zdechł po 15-dniowej chorobie, pod
czas której waga jego spadla z 663 g do 
504 g. 17 października zdechł również sa
miec drugiej pary; waga jego spadła z 687 g 
(1 października) do 575 g (15 paźdz.). Pod
czas autopsyi żadnych zpaian patologicznych 
nie udało się zauważyć, wyjąwszy porażenie 
żołądka, spowodowane małemi czarnemi 
plamkami, które do tego stopnia zniszczyły 
tkanki, że żołądek rozrywał się za najlżej- 
szem dotknięciem. Będąc pozbawionym obu 
par świnek, z których stanem porównywał 
otrzymane rezultaty, p. Roos prowadził da- j  

lej doświadczenie, ale od tej daty nie mógł 
już dawać wyników porównawczych. Po 9 
miesiącach doświadczenia śmiertelność po- j 
między świnkami otrzymującemi wino wyno
siła 12,5%, pomiędzy zaś świnkami nie 
otrzymującemi wina 50%. Jeżeli 31 grud
nia rozpatrzymy główne osięgnięte rezulta
ty, to otrzymamy następujące liczby : 4 pary 
świnek poddanych doświadczeniu dały 30 
potomstwa, co wynosi 7,5 na parę; 2 pary 
świnek dały 9 potomstwa, co stanowi 4,5 
na parę. Pomiędzy potomstwem pierwszych 
zdechło 7, co wynosi 23,2% śmiertelności, 
pomiędzy potomstwem ostatnich zdechło 2 , 
co wynosi 22,2%. W tym samym czasie 
przeciętna waga osobnika otrzymującego 
wino wynosiła 841,25 g, co jest bardzo do
brą wagą.

P. Roos próbował również określić porów
nawczo siłę mięśniową zwierząt obu seryj, 
określając ją  czasem, w przeciągu którego 
zwierzę opierało się pociągającemu je cię
żarowi. W tym celu umieszczał zwierzęta 
na pochyłej desce pokrytej siatką metalową 
dla uniknięcia ślizgania. Zwierzęta następ
nie zostawały pociągane w tył przez ciężar 
równy wadze ich ciała, przymocowany do 
specyalnej obroży, i notowany był czas, przez 
który świnki nie dały się pociągnąć ciężaro
wi. Okazało się, że świnki, które otrzymy- 

[ wały wino, były silniejsze od nieotrzyoiują- 
cych i nie dawały się pociągnąć przez czas 
pięć razy dłuższy.

Nakoniec p. Roos zadał sobie pytanie, czy 
I wino samo przez się posiada wartość pożyw

ną. Dla rozstrzygnięcia tej kwestyi ekspe
rymentator dawał młodym świnkom niedo
stateczne racye żywności. Jedna otrzymy
wała 5 g otrąb zmoczonych 5 cc wody, 
druga zaś taką samę racyą tylko zmoczoną 
5 cc wina o 9%  zawartości alkoholu. Oka
zało się po pewnym czasie, że druga świnka 
rozwijała się lepiej. W aga jej ciała zwięk
szyła się o 17 g, podczas gdy waga pierwszej 
tylko o 9 g Wreszcie świnka otrzymująca 

| otręby z wodą zdechła, a świnka otrzymują- 
! ca wino żyła i rozwinęła się zupełnie.

P. Roos ze swego doświadczenia wypro
wadza następujący wniosek: Jeżeli nawet 
rezultaty doświadczenia nie mówią na ko
rzyść używania wina, to w każdym razie do
wodzą, że codzienne używanie wina, nawet 
w stosunkowo dużych dawkach, nie wywiera 
zgubnego wpływu na organizm.

Comptes Rendus de 1’Aoad. nr. 7 z r. b.

F  B .

SPOSTRZEŻEŃIA NAUKOW E.

Boletus flavidus Fr. (grzyb żółtaw y).

Obfite deszcze spadłe w okolicach Międzyrzeca 
w końcu sierpnia i na początku września r. b., 
rozbudziły nagle obumarłą wegetaeyą grzybów, 
które z powodu długotrwałej suszy a zatem 
i braku wilgoci, zupełnie się przedtem nie rozwi- 

| jaly. Dopiero po kilku dniach słotnych ukazały



Nr 40 WSZECHŚWIAT 639

się raptownie w znacznej ilości, urozmaicając 
swemi nierzadko jaskx-awemi kapeluszami pożół
kły kobierzec leśny, utkany z mchów i drobnych 
roślin jawnokwiatowych, obsypanych już miejsca
mi opadlemi liśćmi drzew i krzewów. Pośród 
tych różnobarwnych tworów wywołanych ożyw- 
czem działaniem wody, spotykałem dość często 
nieznane mi jeszcze gatunki, między któremi zajął 
mię szczególnie grzyb żółtawy, z uwagi że ma 
być nader rzadkim gościem na bagnach nizinnych, 
wszyscy bowiem znani mi autorowie jednozgod- 
nie podają za miejsce jego pobytu moczary gór
skie. I tak Winter powiada, że przytrafia się szcze
gólniej w Alpach, to samo utrzymuje Wunsche, 
Quelet wymienia dla niego Wogezy i Jura, Con- 
stantin iDufour zaliczają go do rzadkich we Fran- 
cyi, Schroeter nie spotykał go wcale na Śląsku, 
w Królestwie Polskiem był już przed kilkoma laty 
zauważony przez p. Błońskiego, w miejscowości 
również górzystej, której nazwy nie pamiętam. 
Chociaż więc wspomniany grzyb nie należy już 
do nowych nabytków flory krajowej, niemniej 
jednak zasługuje na wzmiankę, raz dlatego, że 
dopiero poraź drugi został u nas dostrzeżony, 
a powtóre, że stanowisko ostatniego znalezienia 
uchodzi dla niego za bardziej wyjątkowe Wobec 
tego podaję niniejszą notatkę, uzupełniając ją 
opisem samego grzyba, którego liczne okazy, bę
dące w rozmaitym stopniu rozwoju, miałem spo
sobność rozpatrywać w połowie bieżącego mie
siąca. Grzyb żółtawy posiada kapelusz począt
kowo prawie stożkowaty, połączony z trzonem 
błoną delikatną, brunatnawą, dość prędko znika
jącą, później staje się rozpostarty, najwyżej do 
7,5 cm szeroki, z garbem mniej lub więcej wydat
nym po środku i ostrym brzegiem, powierzch
nię ma lepką w porze wilgotnej, nieco lśniącą, 
brudno żółtawą, z treścią prawie takiegoż kolo
ru, bez smaku i zapachu, która po przecięciu 
czerwienieje nieco pod garbem. Trzon walcowa
ty, u podstawy z białą pilśnią, do 7 cm długi 
i do 8 mm, szeroki, pełny, blado żółtawy, prawie 
gładki, niewyraźnie smugowany, powyżej pier
ścienia brunatnego i lepkiego okry‘y brodawkami 
drobnemi żóltemi. Rurki do 7 mm  długie, nieco 
po trzonie zbiegające, mają ujścia kątowate, sza- 
ro-żółte, dość obszerne, po większej części złożo
ne, t, j. podzielone głębszemi ściankami na 
mniejsze otwory. Zarodniki podłużne, jasno- 
oliwkowe (pod mikroskopem), w masie cynamo
nowe 7 —  8 =  3 jł, bazydia maczugowate 
15 — 25 =  4 — 6 [A, cystidia przeważnie wal
cowate, bezbarwne lub żółte, skupione w wiązki, 
25 — 50 =  4 —  9 p.. Rośnie w gromadkach, 
szczególniej na torfowcach, rzadziej na płonni- 
kach (Polytrichum) na kilku bagnach i miejscach 
bardziej wilgotnych, zadrzewionych sośniną, 
w obrębach leśnych Myszogront, Liski, Jaźwiny, 
Stołpuo i w lesie włościańskim pod wsią Jelnica, 
w tej ostatniej miejscowości nawet obficie. Tak 
liczne stosunkowo stanowiska na niewielkiej 
przestrzeni upoważniają do mniemania, że grzyb

żółtawy i w innych okolicach nizinnych naszego 
kraju nie należy do rzadkich pojawów.

B. Eichler. 
Międzyrzec, d. 17 września 1901 r.

SPRAWOZDANIE.

—  Katalog literatury naukowej polskiej (Ca-
talogue of the polish scientific literaturo). Tom I, 
zesz, 1 i 2. Kraków, 1901.

Z początkiem roku i wieku bieżącego Komisya 
bibliograficzna Akademii Umiejętności w Krako
wie zaczęła wydawać „Katalog literatury nauko
wej polskiej” jako wydawnictwo pomocnicze dla 
„Katalogu Międzynarodowego Literatury Nauko
wej K wydawanego w Londynie. Wydawnictwo 
to wychodzi co kwartał w postaci zeszytu o for
macie dużej ósemki i zawiera w sobie spis tytu
łów wszystkich książek, broszur, rozpraw i arty
kułów, które treścią swoją należą do jednej z 17 
uwzględnianych przez Katalog nauk ścisłych (t.j. 
przyrodniczych i matematycznych), albo też nauk 
stosowanych, lecz tylko w takim razie, jeżeli 
przedstawiają interes teoretyczny. Komisya bi
bliograficzna nie pomija także tłumaczeń z ob
cych języków na polski, o ile one przedstawiają 
rzecz ściśle naukową. Ponieważ literatura nasza 
naukowa znajduje przytułek przeważnie w wy
dawnictwach peryodycznych, nie od rzeczy bę
dzie wspomnieć, że wydawnictw takich, z któ
rych Komisya bibliograficzna czerpie tytuły, wy
chodzi u nas 59.

Do tej chwili wyezly dwa zeszyty „Katalogu”, 
które na 48 stronicach, posługując się bardzo 
ścisłym drukiem i licznemi skróceniami, zanoto
wały 297 tytułów. Ciekawą może być z różnych 
względów rzeczą, w jaki sposób liczba ta roz
dziela się na pojedyncze gałęzi nauk ścisłych. 
Otóż w 1 półroczu 1901 roku piśmiennictwo na-
sze naukowe wzbogaciło się w działach :

A. Matematyki czystej o 22 tytuły
B. Mechaniki . . . . . . » 8 7)
C. F i z y k i ..................................... „ 14 r>
D. C h e m ii.............................. » 44 n
E. Astronom ii............................... „ 8 n
F. Meteorologii (z Nauką o ma

gnetyzmie ziemskim) . „ i® n
G. Mineralogii (z Petrologią i

Krys alografią) . . . . * 3 n
H. Geologii..................................... n 13 V
1. Biologii ogólnej . . . „ 7
M. Botaniki..................................... , 11 n
N. Zoologii..................................... n 20 n
O. Anatomii człowieka .  42 77
P. Antropologii fizycznej. » 6 n
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Q. Fizyologii (z Psychologią do
świadczalną, Patologią do- 
śwtadcz. i Farmakologią) . o 50 tytułów 

R. B a k tery o lo g ii...............................  28 „
Rozwodzić się nad ważnością „Katalogu” 

i znaczeniem jego dla osób, które u nas pracu
ją nad zadaniami naukowemi, byłoby to powta
rzać zdanie wielokrotnie już wypowiedziane. P o
mijam tę stronę kwestyi, nie dlatego, żebym 
chciał zmiejszyć doniosłe jej znaczenie, ale z te
go powodu, że w czytelnikach Wszechświata wi
dzę ludzi, którzy sami dobrze zdają sobie sprawę 
z tej rzeczy. Tutaj chciałym tylko zaznaczyć 
okoliczności następujące :

Trzysta niespełna przyczynków naukowych na 
całym obszarze nauk ścisłych w ciągu półrocza, 
to nie jest liczba imponująca. Myślę, że litera
tury narodów przodujących podobnemi liczbami 
oznaczają swój dorobek tygodniowy. Nie jest to 
jednak nic, szczególniej, kiedy przypomnimy 
sobie, że większość najcenniejszych zdobyczy 
myśli polskiej ukazuje się światu w szacie słowa 
cudzoziemskiego,a przeto przez „Katalog” nie by
wa notowana. Zawszeć i przez tę garstkę kłosów 
na swojskiej zebranych niwie, stajemy w rzędzie 
społeczeństw, które coś przynoszą do skarbca 
postępu wszechświatowego. To uświadomienie 
jest dla nas potrzebne i może być bardzo poży
teczne.

Kiedy „Katalog” będzie już obejmował dłuższe 
okresy czasu, a oparta na nim statystyka rozpo
rządzać zacznie większemi liczbami, może z su
chych pozornie jego inwentarzy dowiemy się nad
to, kto u nas pracuje samodzielnie nad zadaniami 
naukowemi, i jakie w tym względzie rządzą nami 
pobudki. Dziś jednak po pierwszem półroczu, j  

w którem wiele ciekawych objawów może być j  

dziełem przypadku, na takie rozważanie jeszcze i 
zawcześnie. •

Zn.

SEKCYA CHEMICZNA.

Posiedzenie d. 28 września, 10-te w r. b., 
a pierwsze poferyjne.

Po przeczytaniu i przyjęciu protokułu dr. Jan 
Bielecki mówił „O pierwszym zjeździe przemy
słowym w Krakowie”. Zjazd zgromadził zgórą 
300 osób; również i pod względem odczytanych 
prac był obfitym i interesującym.

Z pomiędzy referatów, mających doniosłość 
ogólną, wyróżniły się następujące, streszczone 
przez p. Bieleckiego :

O traktacie celnym z Niemcami i Rossyą, 
w którym wykazano, jak niewygodnie konjunktu- 
ry te wypadły dla Galicyi.

O taryfach kolejowych, które pod wpływem 
polityki antypolskiej zarządów kolejowych, oraz

skutkiem gmatwaniny w stawkach wyrządzają 
znaczne krzywdy przemjsłowi.

Projekt drogi wodnej, łączącej Rossyą z Niem
cami przez Galicyą również był roztrząsany 

! i wskazywane jego znaczenie dla kraju.
Bogactwa naturalne Galicyi, a szczególniej 

w pokładach węgla zawarte, były opisywane jako 
bardzo poważne, gdyż wynoszące około 18 mi
liardów tonn.

Z wybitniejszych projektów, powziętych 
i zatwierdzonych na zjeździe, referent podniósł : 

1) Projekt spółek handlowo-przemysłowych 
pod opieką kraju i gminy. 2) Sprawę zaprowa
dzenia urzędu statystycznego dla przemysłu ga
licyjskiego. 3; Projekt rękodzielniczych spółek 
wytwórczych. 4) Sprawę podniesienia przemy
słu domowego ludowego. 5) Kwestye handlowo- 
kredytowe (projekt banku handlowego dla Ga
licyi).

O nafcie mówił prof. Załoziecki, zaznaczając, 
że produkcya podniosła się w przeciągu 15 lecia 
ośmiokrotnie. Powzięto projekt założenia wiel
kiego towarzystwa akcyjnego do eksploatowania 
ropy z udziałami 500 koronowemi *).

Referent przypisuje Zjazdowi wogóle wielkie 
znaczenie faktyczne i moi'alne w sprawie podnie- 

4 sienią przemysłu; w sprawie tej wywiązała się na
stępnie dyskusya.

Na tem posiedzenie zostało ukończone.

KRONIKA NAUKOW A.

—  Gwiazda zmienna P Cygni (Łabędzia)
jest obecnie przedmiotem badań spektroskopo
wych. Gwiazda ta została spos'rzeżona po raz 
pierwszy w r. 1600, we dwa lata później Kepler 
obserwował ją jako gwiazdę 3-ej wielkości; od 
roku 1619 blask wzmagał się silnie, a w r. I62I  
znikła, poczem znów ukazała się Dominikowi 
CRSsiniemu w r. 1655 jako gwiazda 3-ej wielko
ści, podobnie jak i Heweliuszowi w 10 lat póź
niej. Obecnie P Cygni jest gwiazdką 5,2 wiel
kości i nie zmienia siły blasku. W otrzymanych 
w obserwatoryum pulkowskiem spektrogramach 
daje się zauważyć przesunięcie linij ciemnych ku 
końcowi fioletowemu widma. Czy przyczyną tego

*) W odrębnem opracowaniu p. Bielecki za
mieścił sprawozdanie o I Zjeździe przemysłowym 
w nr. 27 Chemika Polskiego, skąd można po
wziąć wiele szczegółów o przebiegu i charakterze 
czynności tego Zjazdu. W nr. 28 tegoż pisma 
będzie ogłoszone sprawozdanie tego samego 
autora o Wystawie próbek przemysłowych, jaka 
była urządzona podczas Zjazdu.
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przesunięcia jest zbliżanie się gwiazdy ku nam, 
czy też co innego— dotychczas jest kwestyą nie
rozstrzygniętą

G. T.

—  W irowy ruch Wenery jest kwestyą sporną 
w astronomii już od czasów Cassiniego, który 
wyznaczył czas trwania na 23 godziny, a z po
glądem powyższym zgadzali się tacy obserwato
rowie, jak de Yico oraz Herszel. Zasadniczo od 
tego poglądu różni się hypoteza Scbiaparellego, 
który na zasadzie swych spostrzeżeń nad pla
mami na powierzchni Wenery wyznaczył diugi 
okres czasu dla ruchu wirowego, wynoszący 
225 dui. Dla rozwiązania spornej kwestyi po
zostaje, zdaje się, tylko jedna droga : obserwa- 
cyj spektroskopowych; jeżeli ruch wirowy jest 
szybki (około 24 godzin), prążki ciemne widma 
planety powinny podlegać przesunięciu na tyle, 
że da się ono bezpośrednio zmierzyć.

Próbne badania w tym kierunku przedsię
wziął A. Białopolski w Pulkowie zapomocą spek
troskopu, umieszczonego przy wielkim refrak- 
torze. Średnia szybkość punktu, znajdującego 
się na równiku planety, została oznaczona na 
0,6 Jem na sekundę, skąd można z łatwością wy
wnioskować o czasie obrotu planety dokoła osi; 
mianowicie, oznaczywszy promień Wenery przez 
R kilom., czas obrotu dokoła osi przez T (w se
kundach) oraz szybkość punktu na równiku 
przez v kiłom., otrzymamy wzór :

_  2tt . R

z którego łatwo oznaczyć T; według tego wzoru 
dla różnych v, zawartych w granicach od 0,3 Tem 
do 0,7 Jem, czas obrotu wynosić będzie :

v = 0 ,7  Jem, 0,5 Jem, 0,462 Jem, 0,45 Jem, 0,3 Jem 
T = 1 5 ,9  g. 22 g. 24 godz. 24,6 g. 37 g.

Według powyższego spostrzeżenia dla danej 
szybkości v otrzymamy czas obrotu planety 
mniejszy od 24 godzin.

Z powodu użycia spektroskopu, nie odpowia
dającego należycie podobnym spostrzeżeniom, 
otrzymany rezultat należy przyjąć z zastrzeże
niem, w każdym razie przemawia on za krótkim 
okresem wirowego ruchu planety. Chcąc ozna
czyć ten ruch z dokładnością do godziny, należy 
posiłkować się spektroskopami wielkiemi, jakie 
znajdują się w Poczdamie, Chicago oraz w ob
serwatoryum Licka w Kalifornii; stamtąd też 
należy oczekiwać decydujących danych w tej 
mierze.

G. T.

—  M gławice nieznane. P. Keeler, astronom 
w obserwatoryum w Lick (Stany Zjednoczone) 
odkrył drogą fotograficzną nowe mgławice, zapo
mocą teleskopu Crossleya.

Na zasadzie swych obserwacyj pomieniony 
badacz przzpuszcza, żo liczba nieznanych dotąd 
małych mgławic może dochodzić do stu czterdzie
stu tysięcy. Zwraca on też uwagę na fakt dziw
ny : oto mgławice te posiadają naogół postać do 
spiralnej zbliżoną, co ma być widocznem na 
otrzymanych przez niego fotografiach.

(Rev. Scient.). J. T.

—  Rysunki przedhistoryczne. PP. Capitan 
i Breuil przedstawili Akademii paryskiej ciekawe 
wyniki swych poszukiwań, prowadzonych w no- 
woodkrytej grocie w Combarelles (depart. Dordo
gne). Grota ta, długa na 225 m  obok szeroko
ści =  l ' / 2— 2 m i wysokości l 1/2 do 3 m przy 
wejściu, obfituje w stalagmity. O sto metrów od 
wejścia na ścianach jej widać doskonale zachowa
ne wyryte rysunki z epoki paleolitycznej. Nie
które rysunki, szczególniej przedstawiające konie, 
są tak wyraźne, jak najpiękniejsze znane już 
dawniej rysunki z epoki magdaleńskiej.

Pomiędzy rysunkami temi znajdują się podo
bizny wielu zwierząt; przedewszystkiem konia, 
a następnie wolu, antylopy, renifera, a co naj
bardziej jest ciekawem— i mamuta. Zwierzę to 
jest tu wystawionem zupełnie tak, jak go dotąd 
wyobrażali paleontologowie, a więc z czołem wj- 
sokiem, wglębionem po linii środkowej, z nader 
silnie zakrzywionemi kłami, oraz z silnem uwło- 
sieniem na calem ciele.

(C. R.). J. T.

— Szczątki konia kopalnego Podług doniesie
nia „Science”, prof. Osborne, korzystając z ofia
rowanej mu przez amerykańskie Muzeum zapo
mogi, zorganizował dwie wyprawy w celu poszu
kiwania szczątków kopalnych przodków konia. 
Jedna z nich udała się do Texas, druga zaś— do 
okolic wschodnich Colorado. Podobno pierwszej 
z nich udało się już odnaleść szczątki Protohip- 
pus o kończynach trójpnlczastych. Odkrycie to 
zapełniłoby znaczną lukę w drzewie genealogicz- 
nem konia.

J. T.

—  Wywoływanie odmian motyli zapomocą 
tem peratury okazało się nieprzebraną kopalnią 
wciąż nowych a wielce ciekawych faktów. Od 
czasu pierwszych, klasycznych w tej mierze do
świadczeń Weiamanna, prowadzonych już przed 
laty trzydziestu— nowe doświadczenia mnożą 
wciąż nowe wyniki. Wiadomo, że już wówczas 
Weismanu zapomocą ogrzewania lub oziębiania 
poczwarek motyli wywoływał u nich sztucznie 
objawy dwuksztaitności sezonowej. Jeden ze zna
nych naśladowców Weismanna— Standfuss (z Zii- 
richu) otrzymał znowu niedawno ciekawe rezul
taty, mogące zainteresować nietylko entomolo
gów, lecz i klimatologów. Przekonał się on mia
nowicie, że modyfikując odpowiednio czynniki
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termiczne, działające na poczwarkę w okresie jej 
przekształcania się, otrzymuje się motyle dojrza
łe, właściwe miejscowościom, niezmiernie od 
miejsca doświadczenia (Szwajcaryi) odległym. 
Tak np. z poczwarek pospolitej w Szwajcaryi 
(a wogóle i w Europie środkowej) Yanessa urti- 
cae, hodowanej w temperaturze od 4° do 6° C, 
wykluły się motyle łudząco przypominające Ya
nessa polaris, gatunek właściwy Laponii i wogó
le strefom zimnym. Z poczwarek zaś tejże V. 
urticae, trzymanych w temperaturze 37°—  
39° C, powstały motyle z gatunku V. iclinusa, 
napotykanego wyłącznie na Korsyce i Sardynii. 
Inna serya tychże poczwarek, wystawionych na 
działanie temperatury 42°— 45° na dwie godziny 
w ciągu trzech lub czterech dni— dala początek 
osobnikom odmiany V. ichnusoides. Ta ostatnia 
odmiana ukazuje się czasami i w miejscowościach 
o temperaturze umiarkowanej, lecz zawsze tyl
ko podczas lata bardzo gorącego.

Zapomocą działania temperatury podniesionej 
Standfussowi udało się również wyhodować z pocz
warek pospolitego w strefach umiarkowanych Ma - 
chaona—odmianę, napotykaną w Syryi, i tyl
ko w lipcu i sierpniu.

Te mnożące się dowody plastyczności tworzą
cych się ustrojów motyli, ich podatności na wpły
wy termiczne— stwarzają całą nową gałęź badań 
embryologiczno-doświadczalnych, niezwykle waż
nych ze względu na sprawę powstawania odmian 
nowych, a które w przyszłości niewątpliwie bę
dzie można zastosować i do rozstrzygnięcia za
gadnień o filogenezie owadów.

(Rev. Scient.). J. T.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  Ogłoszenie konkursu. Rektor Szkoły po
litechnicznej lwowskiej ogłasza konkurs celem 
obsadzenia posady asystenta przy katedrze che
mii ogólnej. Ta posada, z którą połączone jest 
wynagrodzenie roczne w kwocie 1400 kor. w. a. 
będzie nadana przez grono profesorów na czas 
od 1 października 1901 do końca września 
1903 r. Pierwszeństwo w uzyskaniu tej posady 
będą mieć ci kandydaci, którzy posiadają świa
dectwo ze złożenia II egzaminu rządowego. Po
dania o tę posadę wystosowane do grona profe
sorów c. k. Szkoły politechnicznej i zaopatrzone 
w potrzebne dokumenły tudzież w dowody lo- 
kładnej znajomości języka polskiego, należy 
wnieść do rektora tej Szkoły najdalej do 10 paź
dziernika 1901 r.

—  Komitet zarządzający Kasą pomocy dla osób 
pracujących na polu naukowem imienia dr. 
J. Mianowskiego podaje do wiadomości, że 
w dniu 17 września 1901 r. w wykonaniu woli

Jakóba Natansona, niegdyś profesora b. Szkoły 
| Głównej, który testamentem, przez rząd zatwier

dzonym, przekazał komitetowi Kasy fundusz 
wieczysty w tym celu, aby z procentów od nie- 

j go udzielane były co lat cztery dwie nagrody 
za dwie największej wartości prace naukowe 

| w ciągu ostatnich lat czterech przez mieszkańców 
Królestwa Polskiego, w Królestwie urodzonych, 
dokonane i w języku polskim drukiem ogloszo- 

! ne : jedna za najlepszą pracę w zakresie nauk 
| ścisłych, a druga za takąż pracę w zakresie nauk 
j  społecznych, filozoficznych, px-awnych i historycz 
i nych lub tym podobnych,— przyznał : p. Stani

sławowi Thuguttowi nagrodę za pracę z zakresu 
nauk ścisłych p. t. , 0  zeagonicie, nowym pro
dukcie wietrzenia nefelinu” i p. Szymonowi 

| Askenazemu nagrodę za pracę z zakresu nauk 
humanistyczuych p. t. „Przymierze polsko- 
pruskie”.

 .  ____
■

ROZMAITOŚCI.

- -  Piąty kongres międzynarodowy zoologów
w Berlinie ukończył świeżo swe prace pod prze
wodnictwem prof. Moebiusa. Na zebraniach 
ogólnych kongresu zostały wypowiedziane refe
raty następujące : prof. Grassi (z Rzymu) „Ma- 
larya z punktu widzenia zoologicznego”; prof. 
Yves Delage (z Paryża), „Teorye zapłodnienia”; 
Forel, „Zdolności duchowe mrówek i innych 
owadów”; Poulton (z Oksfordu), „O mimicyz- 
mie”; Patten (z Hanoweru), „O pochodzeniu 
kręgowców”; prof. Żograf (Moskwa), „0  bada
niach i instytucyach hydrobiologicznych w Ros- 
syi”; prof. Biitschli (z Heidelberga), „Witalizm 
i mechanizm”; Brancho (z Berlina), „O szcząt
kach ludzkich kopalnych”.

Zjazd następny zbierze się w Bernie. Prze
wodniczącym jego będzie prof. Stucler.

(Rev. Scient.). J. T.

—  Rozwój badań chemicznych. Niedawno 
ukazał się tom ósmy pracowitego dzieła Boltona 
o bibliografii chemicznej („A select Bibliography 
of Chemistry”, tom pierwszy wydany w r. 1893). 
Tom ten został poświęcony wyłącznie rozprawom 
akademickim. Okazuje się, że od r. 1892 do 
r. 1897 niemcy wydali 4 800 rozpraw z zakresu 
chemii, w tymże zaś czasie francuzi— 1 500, 
szwajcarzy— 600 i rossyanie 120. Inne narodo
wości wydały mniej więcej po 100 rozpraw.

(Rev. Scient.). J. T.

—  Zjazd lekarzy egipskich pod patronatem 
kbedywa odbędzie się w Kairze pomiędzy 10 
a 14 grudnia r. 1902.
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Rozprawy zjazdu będą miały na względzie 
przedewszystkiem choroby właściwe Egiptowi, 
przyczem zostanie zwrócona uwaga na kwestye 
profilaktyczne, kwarantanny i t. p.

Ze względu, że wiele epidemij nawiedzających 
Europę gnieździ się początkowo w Egipcie, 
europejski świat lekarski zostanie jaknajusilniej 
proszony o wzięcie udziału w pracach zjazdu.

(Rev. gen. d. Sc.). J. T.

—  Św iatło elektryczne i fotografia. W jed
nym z największych zakładów fotograficznych 
w Nowym Jorku robiono niedawno próby ze 
sztucznem oświetleniem nowego rodzaju, mają- 
cem umożliwić fotografowanie przy świetle elek- 
trycznem. Jak wiadomo, do fotografowania uży
wano sztucznego światła już i dawniej, ale za
równo błyskawiczne światło magnezowe, jak 
i elektryczna lampa łukowa nie dawały zadawala
jących wyników. Przy obu tych rodzajach 
sztucznego oświetlenia trzeba było, aby osoba fo
tografowana zwróciła się twarzą ku światłu, wsku
tek czego powstawał grymas, który zmieniał wy
raz twarzy i psuł całe zdjęcie. W obecnych 
doświadczeniach ze sztucznem światłem użyto 
przyrządu, posiadającego kształt parasola, na 
którym umieszczono szereg lamp żarowych, wi
szących wprost nad głową osoby fotografowanej. 
Do prób użyto 22 lamp; z tych 21 posiadało siłę 
120 świec, a jedna umieszczona w samym środku 
parasola siłę 150 świec. Parasol obciągnięty 
został białym jedwabiem, wskutek czego otrzy
muje się światło rozproszone. Podczas ustawia- ) 
nia przyrządu pali się tylko kilka lamp, dopiero 
gdy wszystko zostanie przygotowane zapala się 
wszystkie lampy, puszczając przez nie prąd I 
o napięciu dwa razy większem niż to, dla którego 
lampy są przeznaczone. Lampy wydają wtedy j  

niezmierny blask i czyste, białe światło, o ogólnej 
sile 5 000 świec. Fotografie, zdejmowane w tych j  

warunkach, w razie 2 do 3 minutowej ekspozycyi 
dawały wyniki pod każdym względem zadawala
jące. Jedyną ciemną stroną nowego przyrządu i  

byłoby więc tylko bardzo szybkie zużywanie się j 
lamp żarowych, wynikające z używania prądów j  

o zbyt wysokiem napięciu.
IV. W.

—  Produkcya węgla. Engineering podaje 
dane statystyczne dotyczące stosunku produkcyi j 
węgla w pięciu głównych krajach produkujących j  
(w milionach ton).

L ata Anglia Niemcy F rancya Belgia Stany Zjed. I
1898 202 96 32 22 196
1899 220 102 32 22 226
1900 225 109 33 23 245

Produkcya ogólna węgla wynosi około 650 mi
lionów tonn. Na Stany Zjedn. i Anglią przy
pada około 3/i  tej produkcyi ogólnej i daje się 
widzieć, że produkcya amerykańska w r. 1900 
przewyższyła brytańską.

Ciekawem jest zestawienie tych liczb ze sto
sunkiem średnich wartości tonny w ęgla w ko
palni w pięciu krajach wspomnianych dla roku 
1899.

Franki
Anglia 9,45
Niemcy 8,675
Francya 12,425
Belgia 12,375
Stany Zjed. 5,85

W r. 1900 ceny znacznie wzrosły. Wywóz 
węgla ze Stanów Zjedn. jest jeszcze nieznacznym 
w porównaniu z wywozem węgla angielskie
go. Wzrósł on jednak o 2 miliony ton od r. 
1898/99 do 1899/900 i jest trzy do czterech 
razy większy aniżeli lat temu 10

S I  M.

—  Oświetlenie elektryczne w grotach Ade!s- 
berskich. Słynne groty Adelsberskie otrzymają 
nowe wspaniałe oświetlenie. Istniejące już w ma
łych rozmiarach oświetlenie elektryczne zostanie 
zniesione i zastąpione przez nowe, bardziej od
powiadające wymaganiom. Składać się ono bę
dzie z 28 lamp łukowych i około 1 000 żaro
wych, tak że obecnie i w tych częściach grot, 
które dotychczas oświetlano świecami, zabłyśnie 
światło elektryczne. Od tej chwili można bę
dzie codziennie zwiedzać groty przy tak wspa- 
niałem oświetleniu, jakie dotychczas wskutek 
wielkich kosztów i technicznych trudności można 
było oglądać tylko dwa razy do roku. Urzą
dzenie nowej stacyi elektrycznej powierzono 
firmie elektrotechnicznej Bartelmus, Donat i s-ka 
w Briinn. Firma ta na rachunek rządowej ko- 
misyi grotowej zbuduje w pobliżu groty stacyą 
centralną, zaopatrzoną w dwie maszyny parowe 
o sile 25 — 40 koni parowych każda. Maszyny 
te służyć będą do poruszania dwu maszyn dy
namo, wytwarzających po 25 KW. i zasilają
cych prądem sieć przewodników i bateryą aku
mulatorów, która składać się będzie z 292 ele
mentów, o pojemności 9 0 — 121 amperogodzin.

Stacya elektryczna oprócz groty będzie oświe
tlała miasteczko Adelsberg, gdzie ustawionych 
zostanie 28 łamp łukowych i 50 żarowych, oraz 
dostarczała prądu do poruszania p?mp miejskich 
w Adelsbergu (na co potrzeba około 15 koni pa
rowych) i do prywatnych motorów i lamp ża
rowych.

W. W.

OBJAW Y ASTRONOMICZNE
W M. PAŹDZIERNIKU.

Do rzędu ważniejszych zjawisk astronomicz
nych b. m. zaliczyć należy częściowe zaćmienie 
księżyca d. 27 go, rój gwiazd spadających, któ
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rych punkt promieniowania znajduje się w gwiaz
dozbiorze Oryona (około d. 19 b. m.) oraz dość 
dogodne jeszcze położenie Jowisza i Saturna nad 
widnokręgiem południowo zachodnim.

Jowisz posuwa się w gwiazdozbiorze Strzelca 
ruchem prostym (z zachodu na wschód), zbliżając 
się ustawicznie do Saturna, którego ruch własny 

jest znacznie wolniejszy. Jowisz zachodzi mię 
dzy godz. 8 —9 wiecz., zatem być może ogląda
ny przez parę godzin po zachodzie słońca.

Położenie Saturna nie jest dogodne do obser- 
wacyi z powodu dużego zboczenia południowego 
planety; przez lunetę widać znaczne rozchylenie 
pierścienia; średnica pozorna 16'', ruch wsteczny 
w gwiazdozbiorze Strzelca.

Z prawej strony Jowisza ku dołowi znajduje 
się Wenus, która z końcem miesiąca da się do- 
strzedz z łatwością; przez lunetę widać będzie 
0,7 części tarczy.

Przypadające na d. 27 b. m. zaćmienie księży
ca będzie, częściowe; w Warszawie początek nie 
będzie widzialny, gdyż ta chwila przypada przed j 
wschodem księżyca Środek zaćmienia, gdy y 5 I

(dokładniej 0,227) część tarczy będzie zanurzona 
w cieniu ziemi, nastąpi o godz. 4 m. 39 po po
łudniu, czyli w 7 minut po wschodzie księżyca; 
koniec o godz. 5 m. 30 pp.

Zaćmienie powyższe będzie równocześnie wi
dzialne w większej części Europy wschodniej, 
w Azyi, Australii, w północno-zachodniej części 
Ameryki północnej, na wschodzie Afryki, na ocea
nach Wielkim i Indyjskim oraz w okolicach 
bieguna północnego.

Długość dnia, wynosząca d. 1-go 11 godz. 36 
min., skraca się stopniowo, dochodząc do 9 godz. 
37 min. Równanie czasu wynosi w początkach 
miesiąca— 10 m., w końcu zaś — 16 min., jest 
zatem największe

Odmiany księżyca: d. 4-go ostatnia kwadra 
(o godz. 10 m. 16 r.), d. 12 go nów (o godz 2 
m, 35 pp.), d. 20 go pierwsza kwadra (o godz. 
7 m. 22 wiecz.), d. 27-go pełnia (o godz. 4 
m. 30 pp ), w czasie której przypada zaćmienie.

O. Tołwiński.

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 d. 25 września do 1 października 1901 r.

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