
M42. Warszawa, d. 16 Października lR87 r. Tom VI. 

TYGODNIK POPULARNY, POŚWIĘCONY NAUKOM PRZYRODNICZYM. 
PRENUMERATA "WSZECHŚWIATA." 

W Warszawie: rocznie rs. 8 
kwartalnie " 2 

Z przesyłki! pocztowi!: rocznie " 10 
półrocznie " ó 

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

Komitet Redakcyjny stanowią: P. P. Dr. T. Chałubiński, 
J. Aleksandrowicz b. dziekan Uniw., mag. K. Deike, 
mag. S. Kramsztyk, Wt Kwietnieweki, J. Natanson, 

Dr J. Siemiradzki i mag. A. Ślósarski. 

"Wszechświat" przyjmuje ogłoszenia, których treść 
ma jakikolwiek związek z nauką, na nastllpujących 
warunkach: Za l wiersz zwykłego druku w szpalcie 
albo jego miejsce pobiera. się za pierwszy raz kop. 7 1/ 2, 

za sześć następnych razy kop. 6, za dalsze kop. 5 . 

.Adres R.eda.kcyi: Xra.ko""VV"Skie-l?rzedmieście~ Nr 66. 

Obóz na szczycie Montblane, w wysokości 4R10 m. Na lewo aktynometr Araga, barometr i t. d. Wpośrodku 
namiot. Na prawo wielki aktynometr Viollea, budka termometryczna i chorągiew trójb~rwna. 
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ELEKTRYCZNOŚĆ 

ATMOSFERYCZNA. 

Po mnóstwie hypotez, obmyślonych przez 
różnych fizyków dla wyjaśnienia źródła 

elektryczności atmosferycznej, ciekawą. jest 
nowa praca Nahrwolda, który po wielu do
świadczeniach dochodzi do wniosku, że 

prawdopodobnie elektt·yczność atmosfery
czna we właściwem tego słowa znaczeniu 
wcale nie istnieje i że raczej siedlisko swe 
ma w cząsteczkach pyłu, które w niezliczo
nej ilości atmosferę wypełniają.. 

W pływ pyłu atmosferycznego na różne 
objawy meteorologiczne dobrze jest znany 
czytelnikom naszym. Od cząstek tego py
łu odbite promienie słoneczne rospraszają. 

się na wszystkie strony i powodują. zwykłą. 
jasność dzienną., zarówno jak i zjawiska zo
rzy i zmierzchu. Z doświadczeń znów pt·ze
prowadzonych przez Aitkena (Wszechświat 
z r. 1882, str. 79), a potwierdzonych przez 
Rober·ta Helmholtza, wiadomo, że w powie
trzu zupełnie od pyłu woJnem cząstki mgły 
zgoła wytwat·zać się nie mogą.; niezbę

dnym pt·zeto warunkiem powstawania mgły 
i chmur jest pył atmosferyczny; bez niego 
nie byłoby tedy dalej deszczu i śniegu. Pył 

powoduje także i zjawiska barwne '"gór
nych warstwach atmosfery występujące, 

a przeuoczystość i jasność powietrza po 
ulewnych deszczach tłumaczy się usunię
ciem nadmiaru pyłu, jakby przepłókaniem 
atmosfery przez spływającą wodę. Obe
cnie, jak przytoczyliśmy, p. Nahrwold usi
łuje wykazać, że pył jest też siedliskiem 
elektryczności atmosferycznej, a tern samem 
stanowi niezbędny warunek grzmotów i bły
skawic. 

Już przed dziesięciu laty wykazał Nahr
wold, że gdy elektryczność przepływa 

z ostrza do zbiornika, połączonego przewo
dnikiem z ziemią., elektryzują. się przeważ

nie cząstki pyłu unoszące się w powietrzu 
wypełniającem zbiornik; cząstki te usuwają. 
się wtedy szybko ku ścianom naczynia, 
a gdy te pobyte są. gliceryną,, przylegają 
do nich, w ten przeto spoąób pod dziąłą-

niem elektryczności zbiornik oswobadza się 
prędko od pyłu. Podobneż doświadczenia 
pt·zeprowadził i Lodge, a spostrzeżenia te 
zdołano już nawet zastosować do celów 
pmktycznych, a mianowicie do oczyszczania 
powietrza od dymów hutniczych 1). 

Co się zaś tyczy powietrza od pyłu oswo
bodzonego, przekonał się Nahrwold, że za
pomocą. ostt·za nie daje się ono statycznie 
naelektryzować, a tern mniej zapomocą. 

przewodnika kątowatego lub zaokrąglone
go; za pośrednictwem jednak rozżarzonego 
druta platynowego mógł on wprowadzać 
elektryczność do powietrza wypełniającego 
zbiornik, uważał przeto, że w tym pt·zypadku 
naelektt·yzowanie powiett·za jest możliwe. 

Dla dokładniejszego zbadania tej kwe
styi podjął znowu p. Nahrwold w ostatnich 
czasach poprzednie swe doświadczenia nad 
elektryzowaniem powiett·za. Zbiornik sta
nowił dzwon szklany, którego ściany po
~vleczone były gliceryną.; do wprowadzania 
elektryczności służył drut, opatrzony kilku 
ostrzami i połączony z machiną. elektrycz
ną. Pod dzwonem nadto znajdował się 

elektrometr, mający wskazywać stopier'l na
elektt·yzowania czyli raczej potencyjał elek
tryczny powietrza; dla przeprowadzania zaś 
elektryczności powietrza na elektrometr, 
ten ostatni połączony był z naczyniem, 
z którego wypływała kroplami rtęć, t. j. 
z tak zwanym kolektorem kroplistym (trop
ping collector) Thomsona. Rysunek tego 
przyrządu i jego znaczenie podane były 
w naszem piśmie na str. 565 zeszłorocznego 
tomu, gdyśmy mówili o pracach Palmiere
go nad elektrycznością. atmosferyczną.. W re
szcie pod dzwonem znajdowały się jeszcze 
dwa dmty odosobnione, których końce we
wnętrzne połączone były cienkim druci
kiem platynowym; zewnętrzne zaś końce 

tychże drutów, wy.stępują.ce na zewnątrz 
dzwonu, szły do stosu, zapomocą. którego 
cienki drucik doprowadzany mógł być do 
rozżarzenia. 

Gdy dzwon zawierał zwykłe, nieoczysz
czone od pyłu powietrze, to po wprawieniu 
w ruch machiny elektrycznej skazówka 
elektrometru szybko i znacznie się odchy
lała, następnie jednak odchylenie to zwol-

1) Ob. Wszechświat z f• 18861 str. 78. 
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na się zmniejszało i nikło wreszcie prawie 
zupełnie. Wraz z usuwaniem się pyłu ku 
ścianom dzwona, ginęła tedy i elektrycz
ność powietrza; po pewnym czasie można je 
było wpmwdzie znowu nieco silniej naelek
tryzować, ale bardzo nieznacznie. Można 

więc było przypuszczać, że wracająca ta 
zdolność powietrza do przybierania ładun
ku elektrycznego ma źródło w dostawaniu 
się pod dzwon z zewnątrz powiett·za zapy
lonego; rzeczywiście też po zaprowadzeniu 
środków ochronnych odchylenia skazówki 
elektrometru stały się mniejsze, nie ustały 
jednak zupełnie. Pierwotnego wszakże, 

znacznego ładunku powietrze w dzwonie 
zawarte nie mogło już przybrać nietylko 
tegoż samego dnia, ale i w czasie później
szym; rezultat był jednakowy, czy używano 
elektryczności jednoimiennej czy też różno
imiennej z pierwotną. Ale gdy w jakikol
wiek sposób dostawało się pod dzwon świe
że powietrze pokojowe, można je było zno
wu zapomocą ostrzy ładować. 

By wreszcie mieć dowód stanowczy, że 

różnice te zależą od obecności lub braku 
pyłu, powietrze przed wprowadzeniem go 
pod dzwon przeciskano przez bawełnę, by 
je od pyłu oczyścić; w tym razie niewielkie 
ilości powietrza wchodzącego nie powodo
wały żadnej zgoła zmiany w zdolności przy
bierania ładunku elektrycznego przez po
wietrze zamknięte, a znaczniejsze ilości 

oczyszczonego powietrza niewiele ją tylko 
zmieniały. Nie może przeto ulegać wąt

pieniu, że to pył unoszący się w powietrzu 
jest siedliskiem ładunku elektrycznego; py
łu tego zupełnie z powietrza żadną miarą 
usunąć nie możemy, wnosi więc p. Nahr
wold, że w ogólności przez elektt·yczność 

wypływającą z ostrzy przy zwykłej tempe
ratm·ze elektryzuje się statycznie, nie samo 
powietrze, ale pył w niem zawieszony, skła
dający się z cząsteczek stałych lub ciekłych. 

Pozostawało teraz zbadać wpływ drutów 
rozżarzonych. Powietrze w zbiorniku oczy
szczone zostało od pyłu przez elektryczność 
we wskazany wyżej sposób, tak, że zna
czniejszych ładunków elektrycznych przy
bierać już nie mogło; drut platynowy do
prowadzony wtedy został do rozżarzenia, 
a następnie, po ustaniu rozżarzenia, ostrza 
naładowane zostały statycznie, wtedy oka-

zało się, że powietrze zyskało znowu zdol
ność przybierania w wysokim stopniu ła

dunku elektrycznego. Dalsze doświadcze

nia nauczyły, że zdolność ta wzrastała tern 
więcej, im dłużej i jaśniej drut się żarzył. 

Rozżarzenie jego słabe wywierało wpływ 
nieznaczny tylko. - Dodać też należy, że 

zarówno świeże powietrze pokojowe, jak 
i powietrze, które zdolność elektryzowania 
się przyjęło po rozżarzeniu w niem drutu 
platynowego, traciło zdolność tę zwolna, 
gdy przez czas dosyć długi w zbiorniku 
spokojnie pozostawało. 

Doświadczenia te wykazują, że przez ża
rzenie drutu platynowego powietrze od py
łu wolne zostaje tak zmienione, że wzglę

dem elektryczności wypływającej z ostt·zy 
zachowuje się znów jak powietrze zapylo
ne. Jest przeto rzeczą bardzo prawdopo
dobną, że rozżarzony drut platynowy roz
rzuca cząstki, które rospraszają się po zbior
niku jako pył bardzo drobny. Rzeczywi
ście, drut platynowy, który przed rozżarze
niem ważył 26,2 mg, po dosyć długotrwa

łem żarzeniu utracił na ciężarze 4,3 mg. 
Gdy żarzenie odbywal'o się w wąskiej rur
ce, to wewnętrzna jej ściana pokrywała się 
osadem, który się rospuszczał w wodzie 
królewskiej i z chlorkiem potasu dawał 
osad żółty. Nie może przeto ulegać wąt

pliwości, że drut wyrzuca cząsteczki w po
wietrze; czy to zaś odrywają się cząstki pla
tyny, czy tlenku platyny, czy też to platyna 
się ulatnia i w pewnej odległości znów się 
skmp la, dla rzeczy, o którą tu idzie, zna
czenie przedstawia podrzędne. 

Zestawiając ostatnie te spostrzeżenia z ba
daniami nad udziałem pyłu w elektryzowa
niu powietrza, wnieść należy dalej, że i elek
tryczność wypływająca z rozżarzonego dru
tu platynowego siedlisko swoje, przeważ

nie przynajmniej, ma nie na cząsteczkach 
powietrza, ale na cząsteczkach w powietrze 
przez drut wyrzucanych. Toż samo da się 
powiedzieć i o płomieniach, a gdyby się 

. udało otrzymać płomień, któryby zgoła nie 
wprowadzał do powiett·za oczyszczonego 
cząstek stałych, to zapewne taki plomień 

elektryzowany nie mógłby udzielać otacza
jącemu powietrzu tak znacznych ładunków, 
jakie się okazują przy doświadczeniach 

z plomieniami zwykłemi. 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



660 WSZECHŚWIAT. Nr 42. 

Doświadczenia Nahrwolda wykazują te
dy, że bardzo prawdopodobnie powietrze 
atmosferyczne ani inne gazy nie mogą być 
statycznie naelektryzowane; nie tyczy się to 
wszakże objawów, jakie pod wpływem prą
dów elektrycznych zachodzą. w gazach roz
rzedzonych, w rurach Geislera np. Różna 

barwa, jaką przy przepływie prądu okazują. 
rury zawierają-ce różne gazy, wskazuje, że 

tu gazy same ulegają elektryzacyi. 
Badania nad elektrycznością atmosfery

czną liczyć się odtąd muszą z rezultatami do
świadczeń Nahrwolda. Obecnie tyle przy
najmniej pt·zyją.ć można, że im więcej pyłu 
zawiera powietrze, tern też więcej przyjąć 

może elektryczności. Dane statystyczne po
zwalają. wnosić, że ilość uderzeń piorunów 
w ostatnich latach wzrosła, a Andries już 
dawniej przypuszczał, że przypisać to nale
ży wzrastającemu zanieczyszczeniu powie
trza przez dymy uchodzące z mnożących 
się bezustannie kominów fabrycznych; je
żeli więc statystyka prawdę mówi, to do
mysł Andriesa znajduje potwierdzenie w ba
daniach, o których mówimy. 
Przypomnieć tu wreszcie wypada, że 

pierwsze doświadczenia nad powietrzem od 
pyłu oswobodzonem zawdzięczamy Tyndal
lowi w r. 1876; od tego czasu wpływ pyłu 
na objawy meteorologiczne w coraz wy
raźniejszych i szerszych rysach nam srę 

przedstu wia .. 
S. K. 

NAJNOWSZE PODR~ZE 
I PRÓBY KOLONIZACYJNE 

W AFRYCE. 

(Ciąg dalszy). 

Czwarta kolonija niemiecka w Afryce le
ży nad północnowachodniem wybrzeżem; jej 
granice ustanowiono na konferencyi lon
dyńskiej, odbytej pomiędzy pełnomocnika
mi niemieckimi i angielskimi w Paździer
niku i Listopadzie 1886 roku. Na mocy 
tej ugody pozostawiono pod zwierzchni
ctwem sułtana Zanzibaru wyspy Zanzibar, 

Pernbę i Mafią z otaczająceroi je mniejsze
mi, dalej skrawek wybrzeża szeroki na 10 
mil angielskich, ciągnący się z południa od 
ujścia rzeki Rowumy aż do ujścia rzeki Ta
ny na północy. Poza skrawkiem w głąb 
Aft-yki przyznano niemcom obszary przy
tykające na południu do osad portugalskich, 
gdzie Rowuma stanowi granicę, na północy 
do rzeczki Wangi i gór KilimaNdżaro; za
chodnią granicę będą. tworzyły jeziora Af
ryki środkowej, jeżeli uda się niemcom te 
kraje pozyskać. Do anglików będzie nale
żał pas cią.gnący się od wybrzeża zanzibar
skiego pomiędzy rzekami W angą. i Taną 
aż do jeziora Ukerewe czyli Wiktoryja
Njansy. 

Posiadłości Zanzibaru na lądzie stałym 

są. więc zupełnie objęte posiadłościami nie
mieckiemi i dziś już, jak zauważył nieda
wno Stanley, dominuje w Zanzibarze ban
dera niemiecka i niemcy występują tam 
z taką. stanowczością, jakby byli panami 
sułtanatu. 

Wybrzeże somalijskie od Tany aż do 
przylądka Guardafui pozostało tymczasem 
bez pana europejskiego z wyjątkiem por
tów Kismayu, Bal·awa, Merka i Makdiszu, 
zostających pod zwierzchnictwem Zanziba
ru i państwa Witu zajętego przez niemców. 
Pełnomocnicy niemieckiego towarzystwa 
dla Aft·yki wschodniej, które wschodnio
afrykańskie kolonije w taki sam sposób na
było i pod opiekę rzą.du oddało, jak Lude
ritz na zachodzie, krzątają się już pomiędzy 
somalijczykarni i być może, że cały ogro
mny obszar aż do Guardafui zostanie wła
snością. niemiecką.. Gdyby to nastąpiło, zaj
mowałyby niemieckie osady we wschodniej 
Afryce największe przestrzenie, a ponieważ 
zdala od brzegu nie są one jeszcze znane, 
łudzą się niektórzy nadzieją., że znajdą. się 

tam nawet okolice zdatne na kolonije rol
nicze. Rząd sam jednakże tych złudzeń nie 
podziela, bo odradzał publicznie gromadną. 
wędrówkę do osad afrykańskich, a kilku 
rzemieślników, którzy udali się do Aft·yki 
niemieckiej na zwiady, powróciło rozczaro
wanych. 

Zrobiliśmy już na innem miejscu wzmian
kę, że wszędzie, gdzie panuje wpływ arab
ski i mahometański, przystęp dla europej
czyków jest bardzo trudny, z tej więc przy-
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czyny wschodnie wybrzeże Afryki pólnoc
nej było przez długie wieki nieznane, cho
ciaż już w roku 1486 Diaz odkrył je aż do 
Malindy. Stacyje portugalskie dochodziły 

tylko tak daleko, jak potrzeba było plyn!łć 
pt·zy Afryce w drodze do Inuyj, resztę wy
brzeża pozostawiono arabom. Nawet po 
odkryciu Abissynii i rospoczęciu poszuki
wań źródeł Nilu nie tykano wcale te
go wybrzeża, bo do Abissynii i źródeł Nilu 
prowadziła bespieczniejsza, chociaż dalsza 
droga z Egiptu. Zmieniło się to w drugiej 
połowie naszego wieku, odką.d wszystkie 
ekspedycyje do jezior środkowych wycho
dziły z wschodniego brzegu; od wielkich 
zaś odkryć Burtona i Spekego w latach 
1857-63 stał się Zanzibar główną. bramą. 
Afryki środkowej i siedliskiem jej hanulu. 
Przyczyniło się do tej zmiany jak i zara
zem do bliższego poznania brzegów morza 
Czerwonego· otwarcie kanału sueskiego, 
przez co przy żadnym bt·zegu afrykańskim 
nie płynie tyle okrętów, ile przy północno
wschodnim. Dziś wszystkie wyprawy do 
Aft·y ki środkowej robią. przygotowania 
w Zanzibarze i posługują. się mieszkańcami 
wybrzeża zanzibarskiego, którzy słyną. z od
wagi. Sułtan Zanzibaru nie robi zresztą. 

europejczykom zwykle żadnych przeszkód, 
bo z wypraw u niego przygotowanych cią.
gnie znaczne korzyści, a poddani jego chę
tnie podróżnikom europejskim pomagają. 

Tam atoli, doką.d nie sięga wpływ sułtana, 
jak u Somalijczyków, napotykają. europej
czycy na wielkie przeszkody i niebespie
czeństwa, a kilku już z nich życie tu postra
dało. W roku 1865 chciał von Decken do· 
stać się po rzece Jubie do miasta Berdet·y, 
ale przed miastem jeszcze napadli go Soma
lijczycy, zabili jego samego i całą. niemal 
karawanę w pień wycięli. W porcie Kisma
ju poległ również od sztyletu somalijczyka 
agent niemieckiego towarzystwa koloni.jal
nego, dr Jiihlke, w Grudniu 1886 r. 

Więcej atoli ofiar w ludziach ponieśli 

niemcy skutkiem niezdrowego klimatu, niż 

z ręki zabójczej dzikich krajowców i to 
właśnie oziębiło nieco zapał kolonizacyjny, 
bo dosadniej, niż wszelkie rosprawy teore
tyczne, zdrowotność Aft·yki zwrotnikowej 
scharakteryzo,vało. Wymienimy tych tyl
ko zmarłycli podróżników, którzy przez swe 

odkrycia w Afryce szerszego nabrali roz
głosu, a na czele stawiamy dra Nachtigala, 
gubernatora Kamerunu. 

Nachtigal urodził się 1834 roku w Eich
statt w Marchii; będą.c lekat·zem wojsko
wym, udał się w roku 1863 z powodu cho
roby piersiowej do Algieru i tu powzią.ł 
myśl podt·óżowania po Afryce. Nieco póź

niej zostal nadwornym lekarzem beja w Tu
nisie i brał udział w jego wyprawach wo
jennych. W roku 1868 powierzył mu król 
pmski misyją. do sułtana państwa Barnu 
nad Cadem; po drodze zboczył on do Ti
besti, gdzie przed nim nie postał żaden eu
ropejczyk i inne pomniejsze zrobił wyciecz
ki, tak, że dopiero w r. 1870 stanął w sto· 
licy Kuka i wręczył sułtanowi Omarowi 
bogate podarunki. Z Kuki zwiedził oko
lice nad jeziot·em Cade, jak Borgu i Ba
g-hirmi, a w powrocie przeszedł pań:;;two 

W adai. Co do dwu piet·wszych z tych 
państw, był on pierwszym europejczykiem, 
który je zwiedził, w Wadai byli przed nim 
Vogel i Beut·mann, ale ci śmierć tam zna
leźli. Podróże Nachtigala zapoznały Eu
ropę z topografij ą. i etnografij ą. wielkich, 
dotą.d zupełnie nieznanych obszarów Afry
ki, a w uznaniu tych wielkich zasług obda
rzyło go towarzystwo gieograficzne w Pa
ryżu złotym medalem. vV ostatnich latach 
z aj mo wał on się głównie opracowaniem 
wielkiego dzieła: Sahara i Sudan, które ma 
dla gieografów niepoślednią. wartość. O dzia
łalności jego, jako gubernatora Kamerunu, 
pisaliśmy już; przerwaną. ona została śmier
cią. w pobliżu przylą.dka Palmas, gdzie mu 
chcą. niemcy wspaniały postawić pomnik. 

W tej samej części Aft-yki, w Brass, nad 
dolnym Nigt·em, umarł we Wrześniu 1886 
roku dt· Flegel, który od roku 1875 podró
żował w krajach nad zatoką. gwinejską. 

i chciał w ostatnim czasie pozakładać sta
cyje niemieckie nad rzeką. Benue, ale wy
przedzonym został przez anglika Thompso· 
na, przez co najdogodniejsza komunikacyja 
z państwami mmzyńskiemi nad Cadem do
stała się anglikom. 

(d. c. nast.). 
Dr Nadmorski. 
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POBYT TRZYDNIOWY 

NA f:lZCZYCIE 

MONTBLANC. 

W poprzedzającym numerze pisma naszc
go podaliśmy spis stacyj meteorologicznych, 
rozłożonych na szczytach gót· europejskich; 
szczególną. wszakże ważność pod tym wzglę
dem przedstawialby szczyt Montblanc, jako 
naj wyższy wierzchołek europejski, wzno
szący się na 4 810 metrów nad poziom mo
rza i panujr!CY nad całą masą gór alpej
skich. Pobyt jednak na tym szczycie nie
co dłuższy, jakiego wymaga przeprowadze
~ie pewnego szeregu dostrzeżeń, jest nie
słychanie trudny i uważa się wogóle za nie
możebny zgoła, a turyści, którzy się wdzie
rają na ten wierzchołek, bawią. tam przez 
czas bardzo krótki, naj częściej niewiele ty 1-
ko minut. Z tego względu wyprawa, w ce
lach naukowych podjęta, która zdołała się 

przez ciąg trzech dni na tej niegościnnej 
wyniosłości utrzymać, zasługuje na u wagę. 

Zamiłowanie gór, które w społeczeństwie 
dzisiejszem tak jest silnie rozwinięte, jest 
objawem zupełnie nowoczesnym, a wyższe 
szczyty górskie, powiedzieć można, odkryte 
i zdobyte zostały zgoła niedawno. Od chwi
li, gdy poraz pierwszy noga ludzka stanęła 
na wierzchołku Montblanc, właśnie co sto 
lat upłynęło, a dla upamiętnienia tego 
tryumfu wzniesiono w Chamounix pomni'k, 
przed kilku dopiero tygodniami odsłonięty. 
Tryumfatorem, któremu pomnik ten poświę
cono, był Horacy Benedykt de Saussure, 
sławny z badań meteorologicznych i z wy
praw, podejmowanych dla poznania budo
wy kuli ziemskiej. Na pomniku obok figu
ry Sausaura rzeźbiarz przedstawił i prze
wodnika Balmat, którego Aleksander Du
mas nazwał Kolumbem góry Białej. On 
to mianowicie, po wielu próżnych usiłowa
niach podejmowanych przez Saussura, po
stanowił pokonać olbrzyma alpejskiego, 
a niezrażony lodnikami i przepaściami, sta
nął wreszcie na wierzchołku naj wyższej gó
ry europejski8j 9 Sierpnia 1786, w rok zaś 

później, 3 Sierpnia 1787 r., poprowadził tam 
Saussura w towarzystwie doktora Paccard 
i' przy pomocy osiemnastu przewodników. 

Wyprawy na szczyt Montblanc stały się 

odtą.d powszednie, ale, jakeśmy powiedzieli, 
turyści bawią. tam przez czns bardzo krót
ki; Saussure w r. 1788 pozostał przez kilka 
dpi na Col du Geant w wysokości 3 500 m, 
w r. 1844 Martins, Bmvais i Le Pileur roz
bili namiot na Grand-Plateau w wysokości 
4000 m i przepędzili tam dni kilka. Na 
samym jednak szczycie, w wysokości 4 810m, 
dotą.d przepędził jednę tylko noc Tynclall 
w towarzyst.wie dra Franklanda, 22 Sier
pnia 1859 r., ale wyprawa ta żadnych re
zultatów naukowych nie wydala. Przez 
czas dłuższy zdołał się tam dopiero obecnie 
utrzymać p. Józef Vallot, wytrwały ba
dacz gót· i autor <lzieła o lodnikach pyre
nejskich. 

Dokona wszy w roku ubiegłym szeregu 
obser.wacyj na kilku wyniosłych szczytach 
al pejs kich, zamierzył on zaprowadzić na gó
rze Montblanc trzy czasowe obserwatoryja 
meteorologiczne, jedno w Chamounix na 
wysokości l 050 m, drugie na skałach 

Grands-Mulets 3 030 m, trzecie wreszcie na 
samym wierzchołku góry, 4 810 m. U rzą
dził tedy odpowieunie schroniska i każ<le 
z nich zaopatrzył w pt·zyrządy samopiszące 
braci Richard, których opis podany był w na
sze m piśmie (str. 737 i 817 z r. 1886). 

P1·zyrządy pozostawione na dwu stacy
jach niższych miały być 1·egulowane co ty
dzień, na stacyi zaś wierzchołkowej co dwa 
ty~odnie; nadto p. Vallot umieścił na stacyi 
w Chamounix szereg przyrządów przezna
czonych do odczytywania bespośredniego 

i postanowił z podobnemiż pl'zyrządami 

przepędzić trzy dni na szczycie Montblanc, 
aby w ciągu tego czasu pt'zeprowadzić ob
serwacyje współczesne w wysokości 4 810 
i l 050 m; temi ostaŁniemi obset·wacyjami 
zahć się miał brat jeg~, p. Henryk Vallot, 
inżynier. 

Zamiar swój p1·zeprowauził p. V al! ot 
w towarzystwie p. F. M. Richar<la, jednego 
z konstruktorów przytoczonych wyżej przy
rządów samopiszących, który opis tego 
pierwszego pobytu na szczycie góry Białej 
podat w piśmie La Nature. Bagaż, jaki za
brali ze sobą nieustraszeni wędrowcy, wa-
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żył niemniej jak 250 kg i do przeniesienia 
go trzeba było dwudziestu czterech przewo
dników. 

Wyprawa wyruszyła 27 Lipca 1887 roku 
w południe i do schroniska w Grands-Mu
lets przybyła o godz. 10 wieczorem, a na
zajutrz o godz. 3 rano puściła się w dalszą. 
drogę. Wejście na górę jest odtąd bardzo 
uciążliwe, ale przy dobrym śniegu stosun
kowo niezbyt niebespieczne; jest tylko kil
ka rospadlin, z których jednę przechodzić 
trzeba po drabinie. Po krótkim wypoczyn
ku na Grand Plateau, o godz. 7 rano, wy
prawa stanęła na szczycie o godz. 3 po po
łudniu. Przewodnicy, by zdążyli wrócić 
przed nocą, z pośpiechem porzucili swe ba
gaże, a p. Vallot i Richard pozostali tylko 
w towarzystwie dwu przewodników. Szczyt 
Montblanc przedstawia podobiel'tstwo do 
gruszki przeciętej w kierunku długości 

i ułożonej powierzchnią. płaską ku górze; 
krawędź bardzo wąska, przez którą się 
wchodzi, przypomina dosyć dobt·ze ogonek 
owocu. Pomiędzy tą krawędzią a kopułą, 
mającą około 20m śt·ednicy, znajduje się 

mała płaszczyzna; tutaj rozwinięto namiot, 
który widzimy na ry~inie. Pomimo obja
wów choroby górskiej, uczestnicy wyprawy 
przystąpili natychmiast do tej roboty, a je
den z przewodników stopił nieco śniegu na 
kuchence naftowej dla przygotowania obia
du z konserw. P. Vallot zdołał usta wić 
kilka przyrządów meteorologicznych i umie
ścił na śniegu termometr do minimów; zi
mno jednak zmusiło go do schronienia się 
pod namiot, pokryty podwójnem płótnem 
smołowanem i tkaniną pilśniową., grubą na 
4 cm. Pomimo to, zimno było bardzo ucią
żliwe, a termometr pozostawiony na śniegu 
wskazał -190 C. Silny wiatr mroził aż 

do szpiku kości, ale dobrze przewietrzał 
namiot. 

Rano stan zdrowia był nieco lepszy, ani
żeli dnia poprzedniego, ale p. Richard i je
den z przewodników doznawali gwałtowne
go bólu głowy, a tętno wszystkich biło tak 
silnie, jakby w gorą.czce. Najsłabszy wy
siłek, najmniejsza praca, poruszenie się 

o kilka kroków, powodowały takie zmęcze
nie, że trzeba było co chwila dla spoczynku 
chronić się do namiotu. 

W schodzące _s lońce nada wało odcień ró-

żowy śnieżnym szczytom gór otaczają.cych; 
chmury poniżej szczytu wydawały się już to 
morzem wzburzonem, już to zasłoną. roscią
gniętą ponad dolinami, osłonięteroi j cszcze 
pomroką. nocy. Potem, chmury te, rozwie
wają-c się pod wpływem ciepła słonecznego, 
znikały jakby pod działaniem czarodziej
skiem i zostawiały tylko lekkie mgły, opa
sujące stoki gór otaczających. Trzeba się 
było jednak ·oderwać od tego widoku cza
rownego, by ustawić przyrządy i jaknajprę
dzej rospocząć obserwacyje. Na stole skła
danym ustawiono wielki aktynometr, zbu
dowany przez p. Violle; inne przyrządy roz
mieszczono na kopule góry. Co godzina no
towano stan aktynometru Araga, barometru 
Fortina, termometrów, anemometru, a co 
dwie godziny p. Violle prowadził doświad
czenia ze swym wielkim aktynometrem, co 

Obserwator w masce płóciennej. 

stanowilo pracę najucią.żliwszą. O tychże 
samych godzinach p. Henryk Vallot pro
wadzić miał też same dostrzeżenia w Cha
mounix. Dla osłonięcia szyi i uszu podróż
nicy zaopatrzyli się w stosowne szale (pas
se-montagne), dla ochrony twarzy przy
wdzieli maski płócienne, a oczy od działa
nia promieni odbijanych przez lodniki za
bespieczono okularami przyciemnionemi; 
widok tak uzbrojonego obserwatora, jaki 
nam daje załączona rycina, sam przez się 
dostatecznie wskazuje trudności, jakie ma 
do zwalczenia pobyt na tej olbrzymiej wy
sokości. Od odmrożenia nóg chroniło obu
wie futrzane, na które nasuwano stosowne 
kalosze gumowe (snow-boots). 
Dzień cały zeszedł na prowadzeniu obser

wacyi; o godz. 11 mała osada otrzymała nie~ 
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spodzianą wizytę pewnego turysty, przyby
·wającego od strony włoskiej, który ze zdu
mieniem dostrzegł mieszkańców na szczycie 
góry Białej. Noc druga była mniej uciążli
wa aniżeli pierwsza, namiot bowiem wygo
dniej nieco urządzono. Przez cały czas po
bytu jedzono bat·dzo mało; poprzestawano 
codziennie na d wukrotnem posileniu się zu
pą. , przygotowaną z konserw. Za napój uży
wano kawy gorącej, herbata wydawala się 
ckliwą. 

Dnia 30 Lipca obserwacyjerospoczęto od 
wschodu słońca, a dzień ten również był 

urozmaicony wizytą pewnego anglika. Po
raz też pierwszy w sąsiedztwie turystów 
ukazał się ptak: była to kawka, która spo
częła w odległości kilku metrów od namio
tu. Zdawala się ona wzywać do powrotu, 
jakkolwiek przewodnicy twierdzili, że jej 
obecność jest zapowiedzią pogody. Rze
czywiście, koło godz. 2 olbrzymie chmmy 
kłębiaste zaczęły się gromadzić od strony 
góry Pelvoux, a nad Alpami Sabaudzkierui 
wybuchła burza. Pioruny biły gwałtownie, 
a wiatr wściekły spędził obserwatorów do 
namiotu. Około godz. 9 dopiero p. Vallot 
zdołał wyjść na zewnątrz; szczyt góry oto
czony był chmurami tak silnie elektryczne
mi, że z głowy jego i odzieży wyrywał się 
bezustannie trzask, jak pt·zy doświadcze· 
niach z elektt·ycznością statyczną.. Zmu
szony do pobytu w namiocie, p. Violle sko
rzystał z tego, by przeprowadżić doświad
czenia fizyjologiczne; przy pomocy miano
wicie przyrządów samopiszących otrzymał 

kilka krzywych,dających bieg tętna. Oko
ło godz. 2 nad ranem burza się uspokoiła 
i można było spokojnie zasnąć. 
Dzień 31 Lipca przeznaczony był na zej

ście, do godz. 9 jednak jeszcze prowadzono 
dostrzeżenia. Pp. V allot i Richard czuli się 
daleko lepiej, jakby się zaczynali do tych 
niezwykłych warunków aklimatyzować; je
den wszakże z przewodników doznawal 
gwałtownej migreny połączonej z silną go
rączką, o godz. 11 jednak można było od
wrót rospocząć. Przeważną. część bagaży 
pozostawiono na górze, zabrano tylko przed
mioty, których nie można było na los przy
padku oddać. 

Powrót był uciążliwy, śnieg bowiem zmie
ciony przez wiatr nie pozostawił śladów 

i trzeba było kroki stosować do pochyłości 
krawędzi. Po przejściu zwłaszcza Grand 
Plateau droga była bardzo zła; na tej bo
wiem wysokości padał deszcz, a śnieg stał 

się tak sypki, że w niektórych miejscach za
padano do połowy ciała. W Grands-Mu
leta dopiero, pod wpływem łagodniejszej 

temperatury, gęstszego powietrza i dobrego 
posiłku odzyskano siły, a po zmienieniu pa
piet·ów w przyrządach samopiszących ru
szono w dalszą. drogę. 

O g-odzinie 7-ej dzielni wędrowcy stanęli 
w Chamounix, gdzie władze municypalne 
z merem na czele i z deputacyją. przewo
dników uroczyście ich przyjęły. 

Cel wyprawy osięgnięty tedy został; po· 
raz piet·wszy zdołano przepędzić dni kilka 
na szczycie takiego olbrzyma górskiego i na
gromadzono pewien zasób danych nauko
wych. 

Z doświadczenia własnego wnosi p. Ri
chard, że na tak znacznych jeszcze wysoko
ściach można przebywać i pracować, lubo 
w niekorzystnych warunkach zdrowia. Naj
większe niebespieczeństwo grozi ze strony 
bm·z, które wybuchają. niespodzianie i czę
sto tak gwałtownie, że zmiatać mogą. naj
silniejsze budowle człowieka. O rezulta
tach dokonanych obserwacyj nic jeszcze, na 
nieszczęście, podać tu nie możemy, zebmne 
bowiem szczegóły wymagają zbadania i ros
klasyfikowania; skoro tylko ogłoszone zo
staną,, nie omieszkamy zapoznać z mem1 
czytelników naszych. 

T. R. 

BOGACTWA KOPALNE 
OKOLIC 

KIELC I CH~CIN~ 

Ktokolwiek dzisiaj, zwabiony malowni
czerui widokami, zwiedza okolice Kielc i Chę
cin - ubogie, jałowe, skaliste i piaszczy
ste, patt·ząc na mnóstwo śladów zarzuco
nych robót gól'Diczych, na hałdy nagroma
dzone i szyby wodą. zalane lub gruzem za
sypane, mimowoli zapytuje siebie, czem się 
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to dzieje, że w tej tak czynnej niegdyś oko
licy ruch wszelki zamarł, że tam, gdzie nie
gdyś tysiące robotników znajdowało zaję
cie, dzisiaj nie odezwie się ani jedno ude
rzenie górniczego kilofa. Czyżby skarby 
mineralne były już wyczerpane? czyżby 
szereg fryszerek zarzuconych, od Miedzia
nej góry do Łagowa i Słupi Nowej ciągną
cy się, całe bogactwo rudy wyzyskał? Nie, 
przemysł górniczy, zaledwie rozbudzony 
w końcu zeszłego i w pierwszej połowie te
raźniejszego wieku, protegowany pod rzą
dem austryjaków i popierany energicznie 
przez późniejszy Bank polski, w nie
spokojnych czasach, niezdążywszy jeszcze 
o własnych siłach stanąć, ustał zupełnie. 

Łabęcki w s woj ej "historyi górnictwa" 
utrzymuje, że pokłady rudy zostały wyczer
pane, a jako przykład przytacza kopalnie 
Miedzianogórskie, które wszakże, pomimo 
rzekomego wyczerpania, są w tej chwili 
przedmiotem bardzo energicznej czynności. 
To samo powtórzy się prawdopodobnie 
i z innemi zarzucone mi kopalniami, po szu· 
kiwań spec.fjalnych bowiem dotychczas nie 
robiono żadnych, a twierdzenie o wyczer
paniu pokładów jest najzupełniej gołosło
wnem. 

Okolice Kielc i Chęcin posiadają cztery 
rodzaje kopalin pożytecznych: rudę żelazną, 
rudy miedziane, błyszcz ołowiu, wreszcie 
mat·mur. O warunkach znajdowania się 

i przypuszczeniach co do obfitości każdej 
z nich pomówimy osobno. 

Ruda żelazna (limonit) znajduje się w kie
leckim okręgu na granicy pomiędzy forma
cyją syluryjską i dewońską., t. j. w spągu 

kwarcytów dewońskich, tworzących pasmo 
gór Świętokrzyskich, a w stropie piaskow
ców i łupków szarowakowych, zwykle w to
warzystwie pokładów gliniastych lub mar
glowych. Fokład rudy dochodzi na Mie
dzianej górze miejscami kilku sążni grubo
SCI. W warunkach podobnych do Miedzia
nogórskich znajdują się pokłady rudy że
laznej pod Daleszycami w Sierakowie, w Za
lesiu pod Rakowem, a zapewne też w wie
lu miejscach leśnych obszarów leśnictwa . 

Cisowakiego, Bodzentyńskiego i Łagow
skiego. 

Rudy miedziane, a ·mianowicie malachit, 
azuryt, chryzokoll i ruda czerwona, znaj-

dują się w wamnkach tych samych, co i że
lazo, towarzysząc mu w Miedzianej gó
rze. W tej miejscowości pokład miedzi zo
stał, o ile się zdaje, wyczerpanym; inaczej 
rzec,z się ma wszakże z Miedzianką, o d wie 
mile na PnZ od Chęcin położoną, gdzie 
miedź się znajduje żyłami w wapieniu de
wońskim; kilka sztolni, przeprowadzonych 
i zarzuconych obecnie, bynajmniej nie wy
czerpuje calego terenu, na któt·ym się żyły 
kuprytu i malachitu znaleść mogą.. 

Błyszcz ołowiany najszerzej jest rospo
wazechnionym, nie znajduje się on wszakże 
bynajmniej,jak twierdzi p. Rouba (Wszech
świat, 1886) nie wiadomo na zasadzie jakich 
informacyj, w wapieniu muszlowym, które
go obecność dotychczas w tym obrębie przez 
nikogo faktycznie udowodnioną nie została, 
lecz w postaci gniazd jest rozrzucony w si
wym dolomicie dewońskim, od Miedzianki 
aż do Łagowa, to jest na przestrzeni blisko 
ośmiomilowej. Kolo Miedzianki włościanie 
w kilim małych odkrywkach wydobywają 
niekiedy wcale pokaźne bryły błyszczu. 
W pasmie tern właśnie leży słynna niegdyś 
z obfitości kopalnia ołowiu Jaworznia. Dzi
siaj góra cała, przewiercona mnóstwem sztol
ni i szybów, lasem porosła, a na jej szczycie 
widnieją ruiny kapliczki i płyta grobowa· 
ostatniego jej właściciela i dyrektora, radcy 
górniczego Ullmanna. Eksploatacyja oło

wiu na całej linii dzisiaj jest zaniechaną. 
Przechodzimy wreszcie do marmurów. 

Słyszeć się nieraz dają. bespodstawne uty
skiwania na ich niszczenie i nieprawidłową 
eksploatacyją., bespodstawne dlatego, że 
eksploatacyi marmurów właściwie wcale 
niema: łamią go trochę w Chęcinach, tro
chę w Zielejowej gót·ze, trochę w Zygmun
towskiej skale, w Slopcu, gdy tymczasem 
można śmiało powiedzieć, że z małemi wy
jątkami całe Kieleckie na marmurach stoi. 
Marmurów szlachetniejszych tutaj copraw
da niema, naj lepsze białe z czerwonemi żył
kami z Zielejowej gÓJ·y i Mażysza są nad
zwyczaj kruche, z powodu mnóstwa niewi
dzialnych szczelin, tak, że do większych 
wyrobów się nie nadają. Najpospolitszym 
jest gatunek koralowego wapienia, szarego 
lub brunatnego, najbardziej używany na 
nagrobki, flizy i t. p. Do piękniejszych 

odmian tego marmuru należą skały w Sł:op~ 
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cu, dalej w Bilczy i Bolechowieach - wa
pienie koralowe, zawierające w obfitości 
Caleinopora filiformis i cervicornis, oraz 
Stromatopora concentrica, należą do środ
kowego ogniwa formacyi dewońskiej. K~;ań
cowyro ich punktem na zachód jest Mie
dzianka,na wschód aż za Opatów się ciągną, 
tam wszakże znajdujemy tylko jasnoszarą, 
pólkrystaliczną odmianę. W spągu koralo
wych wapieni leżą jasnosiwe, białawe na
wet ·wapienie dewońskie, które wielu do
tychczasowych badaczy błęrlnie bądź do 
tryjasu, bą.dź do jury zaliczało,-w stropie 
natomiast znajdujemy dwa odmienne utwo
ry: Jednymjest czarny marmur, mający po
zór konglomeratu, wcale ładny po ·wypole
rowaniu, gdyż jedne części jego, twardsze, 
szlifują się dobrze, podczas gdy inne, ja
śniej zabarwione, matowy połysk zachowu
ją, - taki marmur mamy pomiędzy innerui 
w Kosto~łotach. Marmurom tym towa
rzyszą. niekiedy lub je zastępują, np. w Gór
nie, Łagowie, Kielcach, czarne łupki smo
liste, przekładane warstwami czarnego pół
krystalicznego wapienia. 

Drugim utworem wielce ciekawym, w han
dlu również znanym poJ imieniem marmu
ru, są. czerwone konglomeraty, złożone 

ż okruchów koralowego wapienia dewoń
skiego (Zygmuntowska skała); konglome
raty te, występujące w wielu miejscach na 
Z. i Pd Kielc, jak na Karczówce, koło Bo
lechowie, Woli Murowanej, Kowali, Brze
zin, były przez Roemera zaliczone do 
formacyi permskiej, przez innych do tryja
su; o ile mi się zdaje i o ile wnosić można 
z ich położenia stratygraficznego, należą 

one do górnego dewonu. Trzy zatem 
odmiany marmurów okolice Kielc posiada
ją: marmur chęciński koralowy, marmur 
czarny i konglomerat wapienńy. DoJaw
szy do tego łomy czerwonego piaskowca 
pomiędzy Zagnańskiem i Kielcami, będzie

my mieli obraz zupełny bogactwa kopalne
go, zachęcającego, zwłaszcza przy obecnie 
ustalonej komunikacyi kolejowćj, do rozwi
nięcia na szeroką skalę przemysłu kamie
niarskiego, uprawianego dotychczas w bar
dzo małych rozmiamch. 

Józef Siemiradzki. 

WIADOMOŚĆ 
O DZIAŁALNOŚCI 

p. Jana Kalinowskiego w Korei. 

Doktór Dybo>~ski, wyjeżużają.c na Kam
czatkę, zabrał z sobą p. Kalinowskiego, ·mło
dego człowieka, rodem z pod Warszawy, 
w charakterze stl'zelca i preparatora do 
zbiorów zoologicznych. W ciągu pięciole

tniego pobytu na Kamczatce i wyspach Ko
mandorskich, pomocnik ten zyskał tak wiel
kie zaufanie u prof. Dybowskiego, tyle oka
zał dowodów gorliwości, przychylności, uz
dolnienia kolektorskiego, sprytu i od wagi, 
a mianowicie w dłuższych wyprawach, któ
re sam odbył na wyspy i w głąb półwyspu 
kamczackiego, że uczony pt;ofesor, wraca
jąc do kraju, postanowił zostawić go na 
krańcach wschodnich starego lądu i poru
czył mu dalszą eksploracyją, na własną rę

kę prowadzoną. Jako przykład myśliw

skich jego zdolności wystarcza wiadomość, 
że na Kamczatce zabił sto niedźwiedzi, to 
jest tyle, ile zamierzył; po dociągnięciu do 
tej liczby więcej już ich nie strzelał. 

P. Kalinowski został we Władiwostokn 
z poleceniem zebrania kolekcyj zoologicz
nych w okolicach jeziora Chanki i na Side
mi, to jest na granicy południowo-zacho
dniej kraju Ussuryjskiego, dla dopełnienia 
eksploracyi, którą tam prowadził poprze
dnio w towarzystwie p. Godlewskiego, a na
stępnie p. Jankowski stale w tej okolicy 
mieszkający. Po załatwieniu tej czynności 
podróżnik nasz miał się udać do Korei, do
tąd wcale pod względem zoologicznym nie
badanej, a gdyby się to okazało niemoże
bnem-do Japonii. 

Pierwsze z tych zadań powiodło się nad
spodziewanie pomyślnie, p. K. dostawił dwa 
transporty, w których znalazło się- kilka 
gatunków ptaków, wcale przedtem na prze
strzeni kraj u U ssuryjskiego nieznalezio
nych; są to więc dla nas nader ważne na
bytki, gdyż gatunki te wchodzą do fauny 
Sybiru wschodniego, której właśnie zajmu
jemy się opracowaniem. Najważniejszym 
i najciekawszym z tych nabytków jest wspa-
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niały puchacz Urrua Blakcstoni, dopiero 
w roku 1883 opisany przez p. Seebohm, 
z okazu zdobytego na wyspie jap01'lskiej 
Yezo, przez podróżnika, któremu jest dedy
kowany. Dotąd znane są tylko trzy okazy 
tego okazałego ptaka, to jest dwie samice 
p. K. i okaz typowy, znajdujący się w Mu
zeum brytańskiem. Po wyjei dzie p. K. uda
ło się p. Jankowskiemu ubić samca, którego 
przybycia z wielkiero upragnieniem oczeku
jemy. Prócz tego nowego puchacza w tej
że samej posyłce znajdowal się puchacz 
zwyczajny Bubo ignavus Forsch., zupełnie 
identyczny z puchaczem Europy środkowej, 
gdy tymczasem gatunek ten w Dauryi, 
w Mongolii i w Syberyi znstąpiony jest ra
są, lokalną o wiele bledszą, Bu ho sibiricus 
Ewersm. Znajdowanie się tych dwu oka
załych puchaczy w jednej okolicy na Side· 
mi przedstnwia fakt bardzo interesujący dla 
gieografii ornitologicznej. _ 

Po wielu przeszkodach i tmdnościach 

udało się nareszcie p. K. clost:tć do Korei, 
przy pomocy osób życzliwych, z któreroi się 
poprzednio zaznajomił i znaleść bespieczny 
przytułek w tym niegościnnym kraju. Przy
był tam i rospoczął prace poll koniec 1885 
roku. Z tego, co dotąd pisze, okazuje się, 
że eksploracyja tego kraju jes't nadzwyczaj 
trudna i niebespieczna, ludność bowiem 
miejscowa jest nieokrzesana, nieprzyjazna, 
leniwa, bardzo uboga, skłonna do kradzie
ży i rozbojów; kraj bez dróg i środków po
dróżowania, pod względem przyrody bat·
dzo słabo uposażony. W części tej, w któ
rej nasz podróżnik przebywa, to jest w oko
licach Siutu, stolicy państwa, kraj jest bez
leśny, po większej części gó1:zysty, o bar
dzo nawet słabej roślinności zielnej i ubogi 
w wody lądowe. Ptastwo wędrowne prze
latuje tamtędy szybko, a zaledwie piąta 
część gatunków na lęg pozostaje, zimuje 
także pewna liczba gatunków północnych. 

W nosząc z samego poł_ożenia Korei, była 
już wszelka pewność, że "viększość ogr·omna 
gatunków jest wspólna Ż Sybirem wscho
dnim, tamtędy bowiem główna jest droga 
przelotów z kraju Ussuryjskiego; spodzie
wać się także można było znacznej przy
mięszki gatunków Chinom i Japonii wła
ściwych. Nowego nic sobie obiecywać nie 
można było. Kraj jest zaszczupły, klimat 

dość ostry, położenie niewiele pod tym 
względem obiecujące. 

Posyłka świeżo otrzymana najzupełniej 

przypuszczenie nasze stwierdziła. Kolek
cyja ta zbierana była od Listopada roku 
1885 do połowy Marca 1887 roku. Zawie
ra 107 gatunków ptaków, w czem jest zale
clwie 14 gatunków i ras nieznalezionych na 
całej przestrzeni wschodniej Syberyi wraz 
z Kamczatką i wyspami Komandorskiemi, 
to jest nieco więcej nad 1/ 10 ogólnej liczby. 
Z tych są trzy gatunki japońskie, to jest 
Parus varius (Tern. et Schl.), Mecistura tri
vit·gata (Tern. et Schl.) i Microscelis amau
rotis (Less). Znalezienie tam ogonatki M. 
trivirgata jest bardzo interesujące; w całej 
bowiem Europie, zacząwszy od Niemiec 
Śl'odkowych i w całej Azyi północnej aż po 
Kamczatkę włącznie, ujście Amut•u i b-aj 
UssUI'yjski, zamieszkuje nasza z~yczajna 

ogonatka M. caudata (L), o głowie całko
wicie czysto białej; w Anglii zaś w osta
tnich dopiero ezasnch spostrzeżono, że ptaka 
tego zastępuje tam odmienna forma, M. ro
sea Sharpe, z czarną długą smugą. brwiową 

po obu stl'onach głowy; w krótce potem prze
konano się, że podobna rasa znajduje się 
także we Francyi pólnocnej i ś!'odkowej, 

a hr. Berlepsch nakonice zaobsenvował, że 

taż sama zamieszkuje zachodnie Niemcy aż 
po Cassel, gdzie się już obie rasy spotyka. 
Podobny fakt powtarza się na wschodnim 
krańcu Azyi: japm'lska ogonatka bai·dzo jest 
podobna do angielskiej, znalezienie jej więc 
na stałym lądzie jest bardzo interesujące; 
jak się daleko jej ppbyt rosciąga, dotąd nie
wiadomo, w Chinach jej bowiem nie spostrze
żono. Fakt obecności brwi czamej u form 
wyspiarskich i w okolicach nadmorskich 
obu krańców starego świata przedstawia zu
pełnie niezrozumiałą nam zagadkę, tak sa
mo jak czarny kolor zastępujący na wierz
chu ciała pliszek nadmorskich w Anglii, ua 
Kamczatce, w kraju Ussuryjskim, w Japo
nii, w Egipcie, w Kapie etc. - popielaty -
gatunków w głębi lądów zamieszkujących. 
Czyżby to klimat morski miał: sprzyjać wy
twarzaniu się czarnego koloru w niektórych 
razach? 

Następujące gatunki właściwe są Chinom 
i lndyjom wschodnim: Astm·. cuculoides 
(Tern), Syrnium nivicola Hodgs., bardzo po-
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krewna naszej bardzo pospolitej sowy, s. 
aluco, Falco hendersani Hume, Suthora 
webbiana Gr·., Ibis nippon Tern. Rasa lo
kalna pośmieciuszki, którćj znów inna r~sa 
znajduje się aż w Mongolii. Rasa wscho
dnia naszej pustułki, właściwa Japonii i po
dobno w Chinach znajdowana, rasa chiń
ska kt·zywonosa Loxia albiventus Swinh., 
gdy tymczasem zewsząd z Syberyi wscho
dniej i kraju Ussuryjskiego otrzymywali
śmy tylko krzywonosa identycznego z na· 
szym L. curvirostra L. Najciekawszym zaś 
ptakiem jest gatunek wielkiego dzięcioła 

czarnego z azyjatyckiego rodzaju Thripo
nax i ten, o ile się zdaje, jest nowym. Re
prezentacyja tego rodzaju znajduje się w In
dyjach, na wyspach Sondzkich, w Pegu 
i Andamanie; w Chinach nigdzie zaduego 
nie znaleziono. 

Pomimo jednak tak małej ilości gatun
ków nowych dla fauny, całość jest bardzo 
ważna dla gieografii zoologicznej, kraj bo
wiem nie był pod tym względem badany; 
przybywa więc nauee oznaczenie nowych 
stanowisk dla wszystkich gatunków, a dla 
mojej pracy nad fauną sybirską niemalG 
cennego bardzo materyjału. 

Zwierząt ssących jest kilka gatunków. 
Na szczególną uwagę zasługuje kot dziki 
Felis eupsilm·a Elliot, rzadki i mało znany 
dotąd gatunek. Znajduje się on - także w po
łudniowo-ussuryjskim kraju, lecz go dotąd 
wcale w Warszawie nie posiaJamy; była 

wprawdzie skóra od dra Dybowskiego, lecz 
bardzo zła i niezdatna na okaz zoologiczny. 
Sarn dwie skóry i pewna liczba czaszek, 
odmiennych od czaszek sarny europejskićj 
i od sarny sybirskiej. Tchórz prawdopo
dobnie nieznany, wiewiórka ezarna, zupeł
nie podobna do odmiany sybirskiej (popie
licy) i tatrzańskiej, para burunduków (Ta
mias striatus ), niedoperz duzy, mysz i szczur. 

vV ężów są trzy gatunki, jaszczurki je
den, zab, ropuch i żabki 5 lub 6. Rybek 
drobnych kilka z wód słodkich, a mianowi
eie z rodzaju piskot·zy, rodzaju Phoxinus, 
rodzaju pałoszów i pat·ę białorybów. 

Raczków kilka gatunków i kilka musze
lek, pająków bardzo słaba kolekcyj a. 

Rept·ezentacyja owaJów tej przesyłki do
tąd nie jest jeszcze należycie pt·zej rzana, 
nie można przeto dać o ich wartości dokła-

dnego wyobrażenia. Jedne tylko owady 
pszczołowate przejrzał specyj a lista, gieneral 
Radoszkowski i znalazł, że prawie wszyst
kie gatunki są nowe i nauce nieznane, 
a wkt-ótce je opracuje. Między żukami 

zwróciła moję uwagę bardzo piękna szczy
pawka (Carabus z działu Coptolabrus). Zna
nych jest dotąd osiem 1-'!:atunków, rozmiesz
czonych w Danryi, w kraju Ussuryjskim, 
w Chinach i Japonii. Wszystkie są świe

tnie zielone z czerwonym thoraxem, prócz 
japońskiego, który jest całkowicie czarny; 
karejski zaś jest świetnie czenvony i wy
różniający się od wszystkich innych kształ
tem thoraxu. Jest także bardzo piękna lw
lekcyja motyli starannie zachowanych, mię
dzy którerui znajdzie się zapewne duży pro
cent nieznanych. Zbiór ten będzie komu
nikowany p. Oberthur, w Rennes, specyja
liście znanemu z pięknych publikacyj mo
tyli kraju Ussuryjskiego, dostawionych mu 
przez pana Jankowskiego, peruwijańskich 

przez p. Sztolcmana i wielu innych podróż
ników. 

W ogóle przedmioty tego całego transpor
tu są wzorowo zebrane, urządzone i upako
wane, przedstawiają też całość bardzo po
kaźną. Kolekcyja t.a byłaby nierównie ob
fitsza, gdyby nie była nastąpiła długa przer
wa w pt·acach p. K. z powodu cholery, któ
ra przez trzy miesiące przeszło zrządzała 

wielkie spustoszenie w stolicy Korei i w jej 
okolicach. Po kilkaset ludzi wymierało 

dziennie w mieście samem, przerażenie by
ło straszne, a przy niedbalstwie ludności 
tamtejszej i przy niedołęstwie władz rządo
wych zaledwie połowę ciał zmarłych grze
bano, resztę wyrzucano na pola za miasto. 
Cała okolica w koło stolicy tak przez to by
ła zapowietrzona, że niepodobna było wy
chodzić z miasta i cały prawie czas tt·wania 
zarazy podróżnik nasz musiał spędzić bes
czynme. 

Zbiory nadesłane są własnością. hr. Ksa
werego Branickiego, którego głównie kosz
tem podrózuje p. K. i stanowią bardzo cen
ny nabytek do zbiorów muzeum Branic
kich, które się dzielnie zaczęło rozwijać 

i którego przyszłość jest bardzo obiecująca. 
Wkrótce po wyprawieniu tego transportu 

donosi podróżnik o świeżych nabytkach, 
między któreroi znaczny jest procent gatun-
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ków, jakich nie było w poprzednim. Po
zostanie on w Korei tylko do jesieni, a w 
Lipcu r. p. powróci do kraju, ską.d po kil
kumiesięcznym wypoczynku po pracach 
i trudach dziewięcioletnich i przygotowaniu 
się do przyszłych podróży uda się w inną. 
zupełnie stronę, to jest do Ameryki połu
dniowej, z eksploracyją. której tak silnie je
steśmy związani. Tam to dzielny nasz po
dróżnik znajdzie pole do działania o wiele 
wdzięczniejsze, ornis tamtejsza dostarczy 
mu materyjału nierównie obfitszego; mamy 
przeto wszelką. nadzieję, że poprowadzi da
lej badania tak dzielnie i z tak pomyślnym 
skutkiem, jak były przez pp. Jelsk~ego 

i Sztolcmana rospoczęte. 
Jakkol wiek badanie Korei wielce jest dla 

nauki ważne, tyle jednak trudności i nie· 
bespieczeństw przedstawia, że otrzymane 
rezultaty nie wynagradzają. przebytych prze
ciwności, a mianowicie też dla nowo po
wstającego muzeum, gdzie głównie idzie 
o zyskanie jaknajwiększej liczby gatunków, 
nowych dla tej kolekcyi, a między niemi 
nowych i dla nauki. Tym więc sposobem 
nowe to muzeum zyskać może pewien pro
cent typów, z których będą. opisane nowo
ści, a posiadanie takich naj więcej nadaje 
ważności kolekcyjom. 

O los tej posyłki była wielka obawa, mia
no ją. bowiem oddać na statek Kostr·omę, 
który rozbił się przy Sachalinie. Wiado
mość o tej katastrofie mocno zaniepokoiła 
p. K., a następnie nas, lecz w kor'lcu poka
zało się, że posyłka dostała się z niewiado
mych -przyczyn nie na Kostromę, lecz na 
statek Jarosław, który właśnie przybył na 
ratunek rozbitego kolegi, a następnie od
wiózł nasze paki do Odesy. 

Podróż po Korei wogóle jest bardzo ucią.
żli w a, a niemały kłopot sprawiają. pienią

dze korejskie; są. one tak ciężkie, że na sto 
rubli idzie ich około sześciu pudów. O ko
rejczykach zresztą. wyraża się p. K. bardzo 
nieprzychylnie, jak to widzimy z listu, któ
rego treść zamieszczoną. była na str. 175 
r. b. naszego pisma. 

Władysław Taczanowski. 

Listy do Redakcyi. 

W dziale tym Redakcyj a zamieszcza otrzy
mane od korespondentów listy, mogące dla 
ogółu czytelników zajęcie przedstawiać. Li
sty te - przynajmniej dla wiadomości Re
dakcyi - winny być pr·zez autorów podpi
sane, a za wyrażane w nich poglądy Redak
cyj a na siebie odpowiedzialności nie przyj
muje. 

Dnia 18 Września miałem sposobność obserwowa· 
nia ciekawego meteoru. Bylem wówczas na jeziorze 
Firlej pod miasteczkiem tegoż nazwiska, w pow. 
Lubartowskim. O godz. 6 minut 35 po poludniu 
w stronie polnocno-wschodniej nieba ukazała sil) 
świetna ognista kula, nie pojedyńcza, ale zlożona 
najmniej z 10-ciu mniejBzych kul, które wkrótce 
zlaly się w jednę. Tracąc powoli na świetności, ku· 
la ta posuwała się ku pólnocy, aż w końcu blask 
zginął, a jeazcze przez chwilę było widać słabe 
żółtawe światło, które zuiklo już blisko horyzontu. 
Światło meteoru przypominało silą i kolorem pa· 
lącą się wstążki) magnezyj ową. Cale zjawisko trwać 
moglo około 30 sekund. B. Gepner. 

P1·z. Red. Pojedyńcza napozór bryła meteoryczna, 
widziana przez teleskop, okazuje się często rojem, 
złożonym ze znacznej liczby brył mniejszych, jak to 
p. G. mial rzadką sposobność obserwować ol<iem 
nieuzbrojonem. Obecnie coraz więcej utrwala sil) 
pogląd, że bryłki meteoryczne, spadające na ziemię 
w postaci deszczu kamienistego, jak ze slynuego 
meteoru pułtuskiego, nie powstają z rozbicia jednej 
wielkiej bryly, jak dotąd przyjmowano, ale że bo· 
lid taki przybywa już z przestrzeni światowej jako 
rój z drobnych tych ciał złożony. Mniemane piJ· 
kanie bolidu w powietrzu jest więc prawdonodo· 
bnie tylko pozorne, a powodujący złudzenie huk 
tłumaczy się dostatecznie gwałtownem wstrząśnie· 
niem powietrza. 

Towarzystwo Ogrodnicze. 

P o s i e d z e n i e trzynaste Komisyi te o· 
ryi ogrodnictwa i nauk przyrodniczych 
pomocniczych odbyło sil) dnia. 6 Paźdtiernika 
1887 roku, o godzinie 8 wieczorem, w lokalu To
warzystwa, Chmielna Nr 14. 

l. Protokut posiedzenia poprzedniego został od
czytany i przyjęty. 

2. P Jan Sztolcman mówił o muzeum zoolo· 
gicznem, urządzonero staraniem hr. Ksawerego 
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Branickiego, w posesyi zwaneJ ogrodem Fraskati, 
a bl)dącej własnością hr. Władysława Branickiego. 
P. S. skreślił pr2edewszystkiem działalność ś. p. hr. 
Konstantego Branickiego na polu zoologicznem, 
który nie szczl)dził kosztów na wyprawy zoologiczne 
do Egiptu i Algieryi, w których sam brał czynny 
udział, ale także dostarczył funduszów pp. K. Je!· 
skiemu i J. Sztolcmanowi do badania pod wzgll)dem 
zoologicznym południowej A mery ki, a właściwie 
Kajeuny, Peru i Ekwadoru. Załoiyciel muzeum, 
hr. Ksawery Branicki, działa według gorących ży · 

czeń ś. p. ojca swego hr. Konstantego i nie szczl)dzi 
starań i kosztów w celu zapewnienia pomyślnego 
wzrostu i rozwoju muzeum zoologicznego. Zawiąz

kiem muzeum są nas tl)pujące kolekcyje: l ) Kolek
cyja zebrana przez p. Sztolcmaną. w Ekwadorze 
w ostatnim roku podróży po Ameryce Płd. 2) Zna
czna część dubletów z podróży peruwijańskich. 3) 
Znac:r.na część dubletów z wyprawy dra Dybowekie
go i Kalinowskiego na Kamczatki). 4) Kolekcyja 
ptaków zebrana w Sidemi (kraj Nadamurski) przez 
Kalinowskiego. 5) Kolekcyja ptaków zebrana przez 
Jankowskiego w tejże samej .miejscowości. 6) Ko
lekcyje zebrane przez dwa lat.a przez Kalinowskiego 
na Korei (bardzo ważne). 7) Partyja ptaków zaku
pionych przez hr. Ksaw. Branickiego w Paryżu. 8) 
Kolekcyja owadów krajowych (najkompletniejsza) 
po ś. p. Janie Wańkowiczu. 9) Kolekcyja muszli 
po ś. p. księciu Władysławie Lubomirskim (ta osta
tnia jako depozyt). Pt"zeszl:o 8 000 gat. muszli. 

3. Następnie p. J. I. Boguski mówił o szybkości 
działania kwasów na marmur, a w szczególności 

o szybkości działania wodnego rostworu chlorowo
doru na marmur, w związku z pracami pr.W. Sprin
ga (Ze1tschrift fiir PhysiknliAche Chemie I, Bd. str. 
209), który powtarzał dawne doświadczenia Bogu
skiego i stwierdził podane przezeń prawidłowości, 
a mianowicie: l) że szybkość działania jest propor
cyjonalną do stężenia kwasu i 2) że przy rozmaitych 
kwasach szybkość działania jest odwrotnie propor
cyjonalną do wagi cząstki kwasu dzial:ającego. Ten 
ostatni fakt, p. który Boguski podal dla kwasów C !H, 
N03H, BrH, p. Spring rosciągnął jeszcze na kwasy 
lH i HC104 • 

P .• Spring nadto badał wpływ temperatury na 
szybkość rea.kcyi i znalazł, że podniesienie tempe
ratury o 200 C powiększa szybkość reakcyi 2 razy, 
i znalazl przytem, że i przy temperaturach niższych 
od 200 C, równie jak i przy temperaturach wyższych 
od 200 C, szybkość działania jest proporcyjanalną 
do stężenia. Ten ostatni . wniosek z prac Springa 
nie zgadza sitl z daneroi otrzymaneroi przez p. B., 
który znalazl, że powyżej 20° C szybkość wzrasta 
prędzej niż koncentr .. uyja, a poniżej 200 C- wzra
sta powolniej niż koncentracyja. Różnic\) t\) w wy
nikach p. B. objaśnia różnicami w metodzie badań 
p. Springa i swoich. Pan Spring badał szybkość 

pod koniec reakcyi, p. B. przy samym początku 
i stąd różnica. 

Szybki wzrost prl)dkości reakcyi wraz z podnie
sieniem temperatury p. B. objaśnia działaniem dwu 
przyczyn; 

I. Powiększeniem prędkości ruchu cząstek ClH 
w rostworze. 

II. Zmniejs~eniem lepkości rospuszczalnika. 
Wpływ tego drugiego czynnika p. B. wykazał, 

przygotowując jednakowo stężone rostwory ClH 
w glicerynie, wodzie i alkoholu. Glicerynowy ros
twór dziala 4 razy wolniej niż wodny, a wodny dwa 
razy wolniej niż alkoholowy. . 

Porównywanie rezultatów otrzymanych przy roz
maitych temperaturach p. B . uważa za niemoźebne, 
ze w&gll)du na zmiany, jakim· ulega powierzchnia 
marmuru. 

4. W końcu prof. Berdau wypowiedział swoje spo 
strz eżenia nad różn i cami pomiędzy aklimatyzują,

cemi sil) drzewami w lasach. Spostrzeżenia swo
je prof. B. robił nad sosną amerykańską (Pinus 
strobus) i akacyją zwyczajną czyli grochownikiem 
(Robinia pseudo-acacia), które obserwował w po
wiecie Garwolińskim, gub. Siedleckiej, ubiegłych 

wakacyj. Wspomniane drzewa rosly tam jako la
sy; las akacyjowy wynosił 10 morgów, sosny zaś 
amerykańskiej roslo kilkadziesiąt pięknych okazów. 
Jedne i drugie drzewa byly sadzone ręką ludzką. 
W lesie akacyjowym nie było młodych okazów 
z nasienia wyrosłych, tylko odbitki przy korzeniach, 
pomimo tego, źe akacyja dojrzewa i owocuje obfi
cie. Stąd sil) pokazuje, że akacyja (Robinia) nie 
przyswoiła się~, nie rozsiewa się bowiem z nasienia, 
choć już od dawna do nas jest sprowadzona. Przeci
wnie zaś sosna amerykanska, któt"ej kilkadziesiąt 

pięknych okazów widział prof. B. w tej samej 
miejscowości, zaczęla rodzić obficie i rozsiewać na
siona, z których wyrosło mnóstwo młodzieży, na 
prze~trzeni sześciu morgów, tak że przestrzeń ta 
robi wrażenie lasu sianego ręką ludzką. Jest to 
według prof. B. najlepszy dowód, że sosna amery
kańska dobrze się przyswoiła, chociaż daleko pó
źniej do nas została z Ameryki pó!nocnej (z Kana
dy) sprawdzona niż Robinia. Z początku sosna 
amerykańska wydawała nasiona niekielkujące, po 
kilkunastu jednak latach przyswoiła się i zaczl)la 
rodzi ć nasiona normalne. 

P1zemówienie swoje prof. B. zakończyl przewi· 
dywaniem, że lasy sosny amerykańskiej oddadzą 

kiedyś wielkie usługi, albowiem sosna ta posiada 
wiele przymiotów cen~ych, które ją wywyższ~ją 
ponad sosnę zwyczajną. 

Na tern posiedzenie ukończone zootalo. 

KRONfKA NAUKOWA. 

FIZYJOLOGIJA. 

- Działanie fizyjologiczne soli niklowych jest do
tąd mało znane, a w przypuszczeniu, że sole te mo
gą szkodliwie na organizm ludzki oddziaływać, ra
da hygijeniczna w Austryi zaproponowała, aby za
broniono wyrobu naczyń kuchennych z niklu. Nie
dawno jednak prowadzone doświadczenia w Ho· 
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landyi przez p. Van Hamel Roos przemawiają, za nie
szkodliwością, związków niklowych. Pies np. wa
żący 4856 gramów przyjął w ciągu 34 dni 17 g octa· 
nu niklu, co odpowiada 5,65 g niklu metalicznego, 
bez żadnej dla siebie ujmy; nie okazywał żadnego 
wsti·\)tu do pokarmów zawierających rostwory tych 
soli, a ciężar jego w ciągu powyższego okresu wzrosł 
o 7 odsetek. Rozbiór chemiczny w wątrobie i ner
kach wykazał leclwie ślady niklu. Przed kilim la
ty p. Schulz zadawal również psu ważącemu G 550 g 
codziennie aż do 5 dr; octanu niklu, a przez ciąg dni 
dwudziestu zwicnę zyskało na cil)żarze 950 g. Wobec 
coraz bardziej rozprzestrzeniającego sil) użycia ni
klu na różne wyroby badania powyższe godne są 
zaznaczenia. (Rev. Scient.) 4. 

.MINERALOGIJ A. 
- Przyczyna giętkości itakolumitu. Wiadomo, że 

płyty krystalicznego piaskowca brazylijskiego, zwa
nego itakolumitem, dają się z łatwością zginać jak 
tektura, nieokazując wszakże żadnych śladów sprę

żystości. Zginanie to ma jednak swoje granice, 
poza któreroi piaskowiec opór znaczny sile zgina
jącej stawia. Sądzono dawniej, że przyczyny tego 
zjawiska w obecności_ blaszek białej miki szukać 

należy, która ziarnka kwarcowe jakby pochwą ota
czała; nowe badania przeprowadzone świeżo przez 
dra .Miigge w Hamburgu zupełnie inną, zjawiska te
go wyka?ują, przyczynę. Itakolurnit z okolic Delhi 
w lndyjach wschodnich, posi~dając wszystkie ce
chy itakolurnitu z Minas Geraes i bardzo znaczny 
stopień gi!)tkości, składasię wyłącznie niemal z kwar
cu, a zrzadka rossiane ziarnka substancyi gliniastćj 
i miki są, tak nieliczne, że roli lepiszcza odegrywać 
nie mogą. Zwykły piaskowiec przy takich warun
kach byłby sil) więc na piasek rossypal, itakolurnit 
jednak sil) nie rospada, dzil)ki kształtowi ziarnek 
kwarcu składających go. W piaskowcach zwykłych 
ziarnka te są okrągłe, w itakolurnicie zaś, tak samo 
jak w gnejsach i granitach, z któreroi w bliskiero 
pozostaje pokrewieństwie, ziarnka te mają kształ
ty najrozmaitsze, najeżone mnóstwem wypuklośui 
i dołeczków, zdradzają,cych przytern symetryją kry
stalicznej budowy. Ściśle zatem mówiąc, itako
lumit jest piaskiem kwarcowym, spojonym jedy
nie nierównościami powierzchni swych ziarnek. Po
wstanie jego objaśnia Miigge w ten sposób, że ze 
:~:wykłego piaskowca zostało wyługowanem ilaste 
lepiszcze, a ziarnka kwarcu niegdyś okrągłe, zasi
lane przez rostwór krzemionkowy, rozrosły się, wy
pełniając próżnie po ziarnkach gliny pozostałe, nie
wypełniwszy ich jadnak całkowicie (przez co po· 
watalby kwarcyt), wskutek ustania dopływu krze
mionki z jakiejkolwiek przyczyny. Do wniosku 
podobnego doszed-ł na zupełnie innej drodze zna
komity gieolog amerykański Dana. (N. J. f . .Min., 
1887, t. I). J. S. 

BOTANIKA. 
- Naśladowanie ziarn pyłkowych u storczyków. Na 

wardze (labellum) storczyków amerykańskich, Ma
xillaria Lebmanni i M. venusta, znalazł p. M. Jause 
14 mm długą i lO mm szeroką zgrubiałość pionowo 
wznosz~cej sil) jej czvści, O.[>atrz m~ szczególnę mi 

włoskami, których komórki (w liczbie około 40) 
luźno ze sobą, spojone bardzo łatwo sil) rospadają 
i do złudzenia naśladują pylek kwiatowy. Podo· 
bieństwo to, a również i obecność .w tych włoskach 
krochmalu, którego trichomy nigdy nie zawierają, 
naprowadza p. Janaego na domysł, że cale to urzą

dzenie ma na celu zatrzymywanie owadów, zbie
rających i zjadających ziarna pyłkowe, na wardze 
i uczynienie ich pośrednikami przy zapłodnieniu. 
Krochmal jest przytern rzeczą konieczną, albowiem 
mądre pszczoły i inne owady, raz spostrzegłszy, że 

owe pseudopyłkowe r.iarna nie mogą służyć jako 
pożywienie, już nie zjawiłyby sil) wil)cej na kwia
tach. (Bot. Centr.) 

J. St. 
BAKTERYJOLOGIJA . 

Wpływ solenia (peklowania) mięsa na jadowi· 
tość zarazków w niem zawartych świeżo badanym był 
we F'ran~yi przez p. F. Peucha, który szcze pił kar
bunkuł (anthrax) wieprzom i prosiętom i przeko· 
nał się o wysokiej zjadliwości soku mil)snego, wy
ciśniętego ze świeżego miesa padłych na karbunkul 
zwierząt. Świnki morskie, którym sok, wyciśniety 
z podobnej wieprzowiny, zaszczepiono, zapadały na 
gwaltowpy i typowy karbunkuł. Skoro jednak 
wieprzowina poddaną została zupełnemu, t. j. pół

toramiesil)cznemu soleniu (peklowanie, jak zwykle 
we Francyi, dokonywanem było w czystej soli mor
skiej), sok wyciśnięty z wyługowanego dobrze ka
wałka mi!)sa wl:asności trujących nie okazywał, nie 
zarażał bowiem ani świnek morskich ani królików. 
Ażeby wszakże bakteryje karbunkulowe straciły 

w mil)sie s w!) zjadliwość, musi być ono dokładnie, 
t. j. w dostat·ecznym stopniu i przez czas dostatecz
nie ulugi poddanem soleniu. (Comp. rend. CV, 5). 

J. N. 

Nekrologij a. 

L: boleścią przychodzi nam dziś zaznaczyć dwie 
dotkliwe straty, jakie nauka nasza poniosła współ

cześnie. Dnia 8 b. m. zmarl w Krakowie Stcfim 
Ludwik Knczyi1ski, długoletni profesor fizyki na 
wszechnicy Jagiellońskiej, członek akademii umie
jętności, gorliwy przewodnik komisyi fizyjograficz
nej. Tegoż samego doia w Lipsku, dokąd sil) udał 
dla poratowania zdrowia, zakończył życie Leon 
(.'ienlwwski, znakomity badacz najniższych orga· 
nizmów, profesor botaniki w uniwersytecie peters· 
burskim, odeskim, a ostatnio charkowskim, nomi
nat na podobną,ż katedr\) w.Szkole Głównej war
szawskiej. 

Opis żywota i działalności obu zmarłych uczo
nych wkrótce w pismie naszero podamy. 

Posiedzenie 14-te Komisyi stałej Teoryi 
ogrodnictwa i Nauk przyrodniczych pomo
cniczych odbędzie się we czwartek cl. 20 Paź
dziernika r. b., o godz. 8 wieczorem, w lo
kalu Towat·zystwa Ogrodniczego (Chmiel
na, 14). 
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:Suletyn :meteorologiczny 
za tydzieri od 5 do 11 Paidziernika 1887 r. 

Nr 42. 

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

J Barometr .e.~ l Suma 
700 mm+ Temperatura w st. C. o~ l ~~ Kierunek wiatru Uwagi. 

opadu "' O l 7 r . l l P· l 9 w. 7 r. l l p. [9 w. fNajw. fNajn. i?- '"' .-

l l l l s) 13,3 \ s,2 l 13,5 l 7,4 , 78 l WNW,WNW.NNE l O,u 5 49,2 50,4 52,5 1 
6 50,8 49,4 47,a 7.2 14,4 11 ,4 15,5 6,0 74 s,wsw.wsw G,O Rano mgła 
7 4f> ,6 45,4 45,fl 9 ,2 1 11 .4 9,8 12,0 8,8 85 WSW,W,WS\V 0,0 Rano deszcz kropil 
8 4li, l 45,9 45,7 9,4 12,8 10,2 1il,O 9,s j H2 wsw,w;;w,wsw 0,0 
9 48,6 4\),3 50,6 

7,0 l'"·' 5,3 IO,li 5,1 73 N . NJ<.: , ł:NE 0,0 
10 48,2 45,5 37,8 4,0 5,2 8,4 il ,S 3,2 78 E,E,"-81<.: 7,4 Deszcz cią~ly od 2 po pol 
11 i 33,7 33,7 l 38,3 9,2 9,8 7,6 10,5 7,5 1 90 SSE,WNW,Wt:lW 7,4 

1
D. ciąg. od 7 r. do 4 po pol 

~..........._.__ 

Średnia 45,6 9,2 80 14,8 
. UWAGI. Kierunek wiatrn dany jest dla trzech godzin obserwacyj: 7-ej rano, l-ej po południu i 9·ej 

w1eczorem. b. znaczy burza, d. - deszcz. 

VII TOJY-C 
PAMIĘTNIKA ~ FIZY JOGRA·FICZNEGO 

za r o k lSS7" 

co <lo treści, objętości i ilustracyj zupełnie odpowiadają.cy szescm tomom poprzednim, 
wyjdzie z druku w roku b i eżącym w terminie wcześniejszym niż lat u biegłych. 

Prze d płata w i lości rs. 5 (z przesyłką, rs . 5 kop. 50) może być nadsyłana pod adresem: 
·vVyd. Pam. Fiz., Krak. Przedm. 66. 

BIBLIJOTEKA PRZYRODNICZA WSZECHŚWIATA. 

OPUŚCIŁ PRASĘ 

Krótki Przewonnik no z aj ~ć praktycznych z Botaniki mikroskopowej 
przez dra Edwarda Strasburgera, 

prof. uniw. w Bonn, 

wydany staraniem redakcyi Wszechświata z zapomogi Kasy pomocy dla osób pracuj ących 
na polu naukowem im. dra J. Mianowskiego. 

8° str. X, 368, VI i 115 drzeworytów w tekscie. Warszawa, 1887, druk E. Skiwskiego. 
cenfJ, r s. 2. 

Prenumeratorowie W azechświata, wnoszący przedpłatę wprost w redakcyi, za nadesłaniem 
ra. 2 mieć będą uzieło powyższe przesłane pod op~ską. pocztową. 

TREŚÓ. Elektryczność n.tmosferyczna, przez S. K. - Najnowsze podró?;e i próby koloniz~t.cyjne w Af· 
rye~ .. , przez dra NHdmor•kiego.- Pobyt trzydniowy na srczycie Montblanc, opisał T. R.- Bogactwa. ko
palne o~olic Kielc i Chęcin, podal Józef t:liemir~dzki. - \Viad"m?ść o działalności p. Jan~ Kalinowsklego 
w Kore1, podal , Władysław· Taczanowski. -L laty .do Redakcy1. - Towarzystwo Ogrodmcze. - Kromka 

naukowa. - Nekrologij a. - Buletyn meteorologiczny.- Ogłoszenia. 

WydawiJa E. Dziewulski. Redaktor Br. Znatowicz. 

)];oJsonao IJ;eaaypom. Bapruasa 2 0aTJr6pa l887 r. Druk Emila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna N 26. 
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