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O SOLFATARACH BOCZNYCH. 
(Wyjątek z podróży gieologicznych r/gnacego 

~omeyki po iJndach 'hilijskich ). 

Z objawów w przyrodzie, najbardziej po· 
ciągających ku sobie ciekawość podróżnika, 
a w,ielkiej wagi dla badacza, są te mia
nowicie, w których ukazują się działania 

sił wewnętrznych naszej planety, działania 

ognia, pary i gazów na skorupę ziemi. Naj
okazalsze z nich, groźne, przerażające, a ma
lownicze, powszechnie znajome, są wybu
chy wulkaniczne, potężne kolumny pary 
wodnej wyrywające się z kraterów, wirują
ce w powietrzu, ogniste law strumienie i tu
many popiołu. 

Mniej znanemi, Lo spokojniejszemi, mo
gącemi się nazwać niejako klapami bespie
czeństwa dla gór wulkanicznych, a więc 
użyteczneroi są tak zwane solfatary (siarko
wice), biorące swą nazwę od Solfatary Poz
zuoli (forum volcani), w okolicach Neapolu 
położonej. 

Charakterem solfatar, tern, co je odróż
nia od wulkanów czynnych, jest niegwał
towne, lecz ciągłe ulatnianie podziemnej 
siarki, której część zgęszcza się w szparach 
i otworach skały, część gorzeje w zetknię
ciu się z powietrzem, część zaś tylko doby
wa się w postaci gazu siarczanego (dwu
tlenku siarki S02), obok znacznej ilości pa
ry wodnćj, przesiąkłej· pospolicie zapachem 
tegoż gazu, a często siarko- i chlorowodoru; 
skała zaś, w której łonie tworzą się i temi 
gazami oddychają solfatary, przeistacza się 
w gliniaste, kaolinowe masy z ziemistym 
odlnmem. 

Dwa rodzaje solfatar spotykamy w przy
rodzie: jedne, mogące się nazwać kratero
wemi, mają swoje łożyskn na szczytach gór 
wulkrmicznych, w wydrążeniach i gardłach, 
w których po wiekowych wybuchach i wy
rzutach stopionej lawy, żuzli, popiotu, po
zostały jakby niedogasłe ogniska po wiel
kich pożarach. Taką jest naprzyktnd, wspo
mniana Solfntara Pozzuoli i mówi się po
spolicie, że wulkan pt·zeszedt w stan solfa-

tary, kiedy w kt-aterze jego ponawiają się 
tylko spokojne wyziewy pary i gazów, nie. 
przerywane żadnem gwałtownem wstt·zą
śnieniem. Drugie tworzą się na bokach, na 
grzbietach i u podnóży tychże gór wulka
nicznych, częstokroć .w pobliżu zdrojowisk 
ciepłych, mineralnych i bogatych w siarkę 
pokŁadów; wydają one z siebie te same pa
ry i gazy co i kraterowe; powstnją nie bez 
wstrząśnień i gruchotanin wierzchnićj sko
rupy, która pokrywa górę wulkaniczną, ale 
ogniska ich nie zdają się być głęboko zapa
dłemi. Są one raczej niby zaskórnem dzia
łaniem sprężystych żywiołów, gasną powo
li, zostawiając po sobie skałę przeistoczoną 
w pewien właści wy im sposób i pewnego ro
dzaju zlepieńce (konglomeraty). 

Ze względu na położenie tych drugiego 
rzędu solfatar, w stosunku do popt·zednich, 
nazwać je należy solfatarami boczneroi (Sol
fatares laterales). Oto są wzniesienia, na 
jakich leżą trzy boczne solfatat·y wzglę

dnie do wysokości kraterów wulkanicznych, 
pod któreroi zostały otwarte: 

Góra i jej szer. 
g'eogr. 

Tinguil'irica 
34° 50' 

Descabezado 
35° 301 

Chillan 
36° jQ1 

wzniesienie kra
teru (szczyt) nad 
poziom morza 

4476 m 

3883 
" 

2876 
" 

wzniesienie sol· 
fatliry nad p1z. 

morza 

2716 m 

1640 ,, 

1500 tl 

Drugą z tych solfatar, żnaną u okolicz
nych mieszkańców pod imieniem Volcan del 
Cerro Azul, o 500 do 600 kilometrów dt·o
gi mnićj więcćj położoną od stolicy Santia
go, w Kordylijerach prowincyi Maule, trzy 
razy zwiedziłem; pierwszy raz we dwa mie
siące po jej powstaniu w r. 1847, druf{i raz 
w dziesięć lat później, kiedy gasnąć poczy
nała, a ostatni raz w roku 1875, kiedy już 
nie było na niej znaku wyziewów. O niej 
więc mogę dać szczegółową wiadomość 
z moich ówczesnych notatek podróżnych. 
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SOLFATARA BOCZNA CERRO AZUL. 
(Wyjfłtek z· dziennika podróży, odbytej w miesifł· 
cach letnich Styczniu i Lutym 1842 roku po Kor

dylijerach Chilijskich w prowincyi Maule). 

Kończył się rok odczytów uniwet·sytec
kich w Santiago, zbliżało się święto Bożego 
Narodzenia, naj piękniejsza pora letnia w tym 
kraju, a z myśli nie schodziło mi postano
wienie rychłego powrotu do stron ojczy
stych, kiedym wyczytał w dzienniku Alfa, 
wydawanym w Talca, mieście, położonem 

o jakie 200 kilometrów na zachód od dwu 
gór wulkanicznych Descabezado i Cel'l'O 
Azul w Kordylijerach Andyjskich Chilij
skich, co następuj e: 

"Dnia 26 Listo :pada 184 7 r. deszcz padał 
od rana, z wnętrza Kordylijerów dochodzi
ły huki, jakby od wystt·załów działowych. 

Między 4-tą. a 5-tą. po południu, usłyszano 
wybuch silniejszy, huk roschodził się na 60 
kilometrów po całej równinie, na której stoi 
miasto. Mieszkańcy folwarku Cumpeo, le
żącego mniej więcej o 35 kilom. od Desca
bezado, u stóp łm'lcucha Andów, zapewnia· 
ją., że nie było trzęsienia ziemi i w całej pro
wincyi, której stolicą jest Talca, nikt naj
mniejszego nie czuł pol'Uszenia. W tern 
jednak zgodne jest świadectwo ludu, że 

w chwili, kiedy się dał słyszeć ów wybuch, 
cały szczyt Cerro Azul od strony północ
nej, ukazał się w ogniu i na obłokach, uno
szących się ponad górą, odbijała się łuna 

jakby od pożaru. W tymże czasie napełni
ło się powietrze swędem palącej się siarki 
i tenże sam swąd czuli mieszkańcy szero
kiej międzykordylijerowej doliny (Valle 
In termedio), o sto kilometrów w kierunku 
wiatru, który wiał z południa. Deszcz przez 
całą. noc nie przestawał padać i od czasu do 
~zasu ukazywały się wielkie błyskawice 
nad Kordylijerą. Descabezado. W net też 
ze wszech stron potwierdziła się wiado
mość, że nowy wulkan utworzył się w 
Anuach. Przez trzy dni ponawiały się, 
chociaż coraz słabsze, huki wybuchowe, 
swąd gazu siarczanego dochodził do miasta 
Talca". 

Jakże więc myśleć o wyjeździe z Chili, 
ni:obaczywszy owego zjawiska? Co za szczę
ścte być obecnym, rzekłbyś, pt·zy narodze-

niu się nowego wulkanu, zwłaszcza w tej 
części Kordylijerów, gdzie od niepamię
tnych czasów oniemiały były wszystkie 
szczyty wulkaniczne i sam nawet Descabe
zado znaku życia nie dawał. 

Zaledwo więc ukończyły się popisy 
uczniów moich, już przed końcem Gmdnia, 
mając gotowe do podróży konie i muly, pu
ściłem się o sto mil konno szukać nowego 
wulkanu. 

Droga z Santiago do Talca przechodzi 
przez najpiękniejszą część Chili, bogatą. 

w ludność, zboża i winnice. Z Talca, kie
rując się na wschód, w trzy godziny doje
chaJem do polożonego u stóp Andów fol
warku Cumpeo, gdzie gościnny gospodarz 
dał mi d w u młodych, silnych przewodników 
i lepiej jeszcze od nich obeznanego z temi 
górami starego stróża trzód swoich, aby 
mi towarzyszyli i strzegli jak własnego 
pana. 
Ponieważ w pouróży tej miałem na celu 

nietylko zwiedzenie nowego wulkanu, ale 
jednocześnie zbadanie jego położenia, oraz 
stosunku do linii rozdziału wód na grzbie
cie kordylijerowyrn, obmłem drogę, chociaż 
dłuższą., idącą w górę poza brzegami rzeki 
Rio Claro, doliną, pt·zecinającą Andy po
przeczme. 

Piękną tę malowniczą. dolinę, aż do ·wy
sokości tysiąca pięciuset metrów nad poziom 
mot·za, pokrywają. lasy bukowe, pnące się 

z obu jej stron po stromych pochyleniach 
skał trachitowych, miejscami pionowo w ko
lumny pociętych. Tam gdzie się dolina 
rosszerzą, ukazują się małe osady górali, 
miejscami zaś, gdzie się ona zacieśnia i czę
stokroć w wąskie przechodzi wąwozy, ocie
nia ją przeważnie najużyteczniejsze z drzew 
chilijskich, r.oble (buk, Fagus obliqua), 
ukazują się trudne do przebycia gęstwiny 
z bambusówquilei coligue (Chusquea quila) 
poplątane spuszczającemi się z wierzchoł

ków drzew lianami. Na brzegach lasu 
i gdzie się gęstwina rozrzedza, rosną. mirty 
(M. luma), śliczne o srebrzystych liściach 

(z familii, jeśli się nie mylę, magnolii) ca
nelo, drimis chilensis i jego nieodstępny to
warzysz aveliano (guevina), ozdoba gajów 
tej części Amet·yki. 

Ileż to razy żałowałem w mych podró
żach, żem nie botanik: nie przejeżdżQ.łbym 
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dziś tak szybko doliną ową, zatrzymując się 
chwilowo jedynie przy najmnićj pięknych 
jej utworach, jakieroi są cznrne, podziu
rawione lawy, kryjące się na jej dnie, przy 
strumieniach, pod sążnistym paprociowym 
liściem. 

Z tćj leśnej doliny Rio Clnro wychodzi 
droga na otwal'tą, w półkole skałami oto
czoną kotlinę Valle de los Leones i tu już 
znikajt~ lasy andyjskie na wysokości nie
dochodzącej do 1 600 metrów nad poziomem 
morza. 
Jadąc dalej w tymże samym kierunku 

na wschód, znalazłem pierwsze pokłady 

źlodowaciałego, nietopniejącego latem śnie
gu na południowej pochyłości góry Cuesta 
de lns Animas, na wysokości 2 200 metrów 
nad poz. mol'za, a nieco dalej na wschód, 
Dft lodowcu Cuesta de las Cruces, baro· 
metr mój wskazywał 567 mm w samo połu
dnie przy temp. +240 C. 

Wysokości tych brać nie na leży za gm
nicę stale utrzymujących się lodów w tej 
części Chilijskich Andów (szet·. poł. 33-35°), 
gdyż w tym c1.asie (w Styczniu) wszystkie 
pólnocne i zachodnie pochyłości tychże sa
mych gór, nawet na wyżynach przechodzą
cych 3000 metrów nad poz. m., były zupeł
nie ogołocone ze śniegu. 

Ze śnieżnego szczytu Cuesta de las Cru
ces, stromo po żwirach i odłamach z obsy
dyjanu, schodzi droga do rozległego jezio
ra Mondaca, osłoniętego od północy pt·zez 
podnoszące się na kilkaset metrów wulka
niczne skały, od południa zaś przez niefo
remne masy granitu, z pod których wytry
skają. gorące źródl':t wód minemlnych. 

Od tego jeziora Mondaca, tt·zymając się 

na wschód, dojechałem nft drugi dzień 

do. grzbietu śt·odkowego ła1'lcucha Andów, 
w miejscu zwanem Puel'ta del Jeso, wznie
sienem na 2 400 metrów nad poz. morza. 
Przejście tu na drugą stronę Kordylijerów 
znalazłem zupełnie odkryte ze śniegu. Jest 
tu wklęsłość między górami łatwa w tćj po
rze roku do przebycia. Przebiegłem też 

jeszcze kilka kilometl'ÓW po argentyńskiej 
zachodniej pochylości Andów obfitćj w pa
stwiska, ale zupełnie ogołoconej z lasów. 
Było to już piąte przejście przez Kordy

lijery; tt·zy pienvsze w północnych Andach 
(między 290 a 330 szer. gieogr.) na 

Come Cnballo (4426 m nad poz. m.), pro
wincyja Copiapó. 

V acas Ilelada s ( 4 7 4 7 m nad poz. m ), pro· 
wincyja Coqnimbo. 

Uspallata (4500 m nn1l poz. m.), prowin
cyja San Felipe. 

Czwarte i piąte (między 33 - 35° szet·. 
gieogt·.) w południowych: 

Puerta del Jeso (2 400 m nad poz. m.), 
prowincyja Talca. 

Pichachen (2043 m nad por.. m.), prowin
cyja Concepcion. 

Kol'dylijery na dwu ostatnich przejściach 
mnićj niż o połowę są niższe od północnych, 
a ich naj wyższe szczyty nie znaj dują. się na 
linii rozdziału wód, lecz, bardziej posunię
te ku zachodowi, twol'zą osobną. liniją, spo
radycznie uszykowanych gót· wullmnicz
nych. Żadna z nich nie dochodzi do wyso
kości czterech tysięcy metrów nad poz. m. 
i kiedy najwyższe z tych połuclniowych, 
Descabezado, Chillan, nie mają. więcej nad 
3 800 do 3 900 metrów wysokości, położona 

o tt·zy stopnie szer. gieogr. bardziej od nich 
na północ Aconcagua przedstawia, według 

ostatnich pomiarów gieodezycznych p. Pis
sis około 6 834 metrów wzniesienia nad poz. 
morza. 

Z Puet-ta del Jeso, kierując się prosto do 
miejsca, gdzie się miał nowy wytworzyć wul
kan, spuściłem się na szet·oką dolinę Vallc 
de losJironez (2200-2300 m nad poz. m.) 
mahcą. do 15 kilometl'Ów długości. .Test 
ona podnóżem dwu gót· wulkanicznych Des
cabezndo i Ceno Azul, od nicpamiętnych 
czasów niewy1lających z siebie najmniej
szego wybuchu. Między temi dwiema góra
mi, według tego co mi powiadali moi pt'ze
wodnicy, jest szeroki parów zwany Porte
zuelo del Viento, po którym przed cztere
ma miesiącami szła wyborna choga. Miesz
kańcy z dalekich na·wet stron, pędzili t«;ldy 
trzody swoje na obfite pastwiska doliny 
Jironez, gdzie nawet pt·zez zim«;l mógł doby
tek ich pt·zebywać baspiecznie bez obawy 
wielkich ml·ozów i śniegu. 

,, Tam na owym Pot·tezuelo del Viento, 
między dwiema górami, zawalił nam drogę 
ten pt·zeklęty wulkan", były słowa najstar
szego z moich przewodników. Jakoż, zda
leka już zza Descabezado ukazywały się 
wychodzące ogromne kłęby dymu, które po-
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kt·ywały znaczną część spadzistości Cet-ro 
Azul, n. spomiędzy dwu gór wysuwał się 
i schodził na dolinę, na wspomniane Vegas 
de San Juan (pastwiska S-to Jańskie), po
tężny wał jakby forteczny, chwilami gęstą, 
chwilami rozjaśniającą się mglą, przykryty 
i dymiący. 

Tu już był cel mojej podróży, noc nad
chodziła. Obrałem miejsce dogodne na no
cleg na uolinie Jironez, nazajutrz o świcie 
z dwoma silniejszymi, młodszymi przewo
dnikami puściłem się konno do zwiedzenia 
tak nazwanego przez nich nowego wulkanu. 

Nietrudny był do niego przystęp. Wbród 
przebywszy bystry szeroki strumień, spada
jący ze zlodowaciałych wyżyn Descabezado, 
zatrzymałem się u stóp rzeczonego wału 
i niemało zdziwiłem się, spostrzegłszy na 
nim zamiast lawy, żuzli, popiołu lub innych 
materyj wybuchowych, stosy brył kamien
nych, popękanych, pozwalanych jedne na 
drugie, tworzących ów wal więcej może niż 
na sto metrów wysoki. Zajmował on do 
30 hektarów powierzchni na samej dolinie, 
która w tern miejscu ma 1650 metrów wy
sokości nad poz. m. i podnosił się w miat·ę, 
jak zachodził między d wie przyległe góry. 
Jego boki i spauzistości były niezbyt stro
me, miejscami dobywała się z nich ze świ· 
stem para wodna, niekiedy w kurzawie sta
czały się z góry kamienie, a powietrze mia
ło nieprzyjemny zapach palącej się siarki. 

Nietracąc czasu, zostaw i wszy konie na 
brzegu strumienia, począłem z moimi prze· 
wodnikami piąć się po wystygłych bryłach, 
po częścijuż działaniem pat·y i gorąca prze
tworzonych na proch i gliniastą materyją. 
Kiedyśmy weszli na wierzch wału, uka

zał mi się widok, jakby świeżo od trzęsienia 
ziemi czy straszniejszego jakiego katakliz
mu rozwalonej góry. Na dwieście do trzech
set metrów rosszerzary się plac i widownia 
owego spustoszenia, począwszy od Ceno 
Azul do Descabezado j jak okiem zaj t•zeć 
tonęły w ciężko zadymionem powietrzu. 
Dziwacznych kształtów i kolorów były na 
calćj tej przestrzeni porozwalane bryły ka
mienne. Niektóre z nich już zbielałe, grzę
zły zaokrąglone w zwietrzałych okruchach, 
a naokoło nich spokojnie dobywała się pa
ra, jak dym przy gasnąccm ognisku; inne 
czarne, miejscami pożółkłe, gorą.ce były od 

palącej się pod niemi siarki; innych zaś wiel
ka ilość, jakgdyby świeżo spadła, zdawała 

się być w stanie naturalnym, o nietknię
tych kątach i krawędziach odłamów. Naj
gorsze do przebycia były głębokie doły syp
ką materyją. przysypane, z pod której tu 
i owdzie wybiegały w powietrze smugi 
wrącej pat·y, wil'llją.ce u góry, a niektóre 
tak gwałtowne, że z niemi niejeden kamień 
wylatywał z hukiem niby wystrzału dzia
łowego. 

Oatrożnie obchodzić trzeba było te nie
bespieczne doły, trzymając się raczej poza 
brzegiem wału od strony Descabezado, gdzie 
było nieco zaciszniej i powietrze mniej du· 
szą.ce. I tu nie znalazłem naj mniejszego 
śladu materyj stopionych, ani świeżo wy
rzuconych ziarn żuzlowatych, pumeksu czy 
popiołu, które pospolicie wyrzucają czynne 
wulkany chilijskie. Bryły kamienne skła

dające ten wał, były wszystkie tegoż same
go skladu co i trachitowe skały ukazują.ce 
się na całćj powierzchni gór ościennych, 
mianowicie tejże Cet'l'O Azul, o którą głó
wnie wał ów był oparty. 

Rzecz też godna uwagi, że pomimo silnej 
woni gazu siarkowego, któt·ym napełnione 
było powietrze, miejscami tylko i w małej 
ilości tworzył się osad zgęszczonej siarki. 
Pt·zyczyną tego mogły być gwałtowne wia
try, które, jakem już nadmienił panują. w 
tym wąwozie i nadały mu imię Portezuelo 
de! Viento. Za każdym silniejszym powie
wem wichl'll silniej też dawał się:czuć swąd 
gazu plonącej siarki i pomnażały się wybu
chy pary wodnej, wydającej też z siebie 
nieco woni chlorowodoru (HCl). Nic dzi
wnego, że działanie pary zakwaszonej owe· 
mi gazami wpływało na prędki roskład 

i wietrzenie brył kamiennych, jako też na 
tworzenie się siarczanów glinu, żelaza, a na
stępnie i ich przemiany; niejednakowy sto
pień utlenienia żelaza i manganu, były przy
czyną wielkiej rozmaitości kolorów, które
mi się okrywały wystygłe nad powierzch
nią głazy, z których niemało widać było 
sterczących, niby wieżyczki na krawędzi 
wału. 

Z tego, com widział, mogłem już był się 
pt·zckonać, że tu nie było wybuchu z jakie
goś nowo utworzonego wulkanicznego kra
teru, ale raczej wielka solfatara, świeźo roz. 
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warta u podnóża dwu ogromnych gór wul
kanicznych, które mając swoje kratery na 
szczytach do czterech tysięcy metrów wznie
sienia nad poz. m. dochodzącego, od wie
ków wygasłe, lodami zabite, szukają tu, 
rzekłby ja ki gieolog-poeta, oddechu, pod 
niższą słabszą skorupą u dołu. 

Z tern przypuszczeniem warto już było 

iść dalej, dotrzeć do ś!'odka solfatary, zmie
rzyć okiem jej rozległość i poznać o b ja wy. 

Już była dziesiąta, wiatr się natężał i ch wi
Jami coraz bardziej rozniecał ogniska fuma
roli, coraz częściej wylatywaly na jakie 20 
do 30 metrów wysoko slupy parowe. Je
den z moich przewodników oddawna był 
już zemknął ze strachu, z drugim, odważ
niejszym nieco, szedłem w górę niezatrzy
mując się, tylko o tyle, o ile ostrożność wy
magała. 

"'V miarę, jakeśmy się zbliżali do owego 
Portezuelo, gdzie się ścieśnia przestrzel'! 
między dwiema górami, bardziej stromo 
podnosił się, nieokazując bynajmniej w swo
im układzie i zjawiskach wielkiej zmiany, 
co1;az szerszy i groźniejszy wał solfatary. 
Coraz wyraźniej dawaly się spostrzegać, 

w miarę jak się podnosił, poprzeczne gra
Jusy, a podłużnie, oprócz wymienionych 
dołów, głębsze nieco rowy i szeregi sterczą
cych brył kamiennych. 

Wyziewy gazu sial'lwwego, ta.k nazwane 
fumarole, miały glówne siedliska w szczeli
nach między stosami nagromadzonych ka
mieni; z niektórych widaó było dobywający 
się błękitnawy plomień płonącej siarki, wy
strzały zaś pary wychodziły i w wyższej 
części solfatary jedynie z dołów przysypa
nych ziemną, zwietrzałą masą kamienną. 

Coraz trudniej było obchodzić te niebespie
czne doły i szczeliny,-trzeba było przeska
kiwać z bryły na bryłę, co znacznie utru
dzało nogi i wiele zabierało czasu. 

Niebo od czasu do czasu chmurneroi po
krywało się obłokami, a gdy się rozjaśniało, 
słońce niemniej gorącym jak kamienie do
grzewało skwarem. Mój drugi przewodnik 
i jedyny towarzysz coraz niechętniej szedł 
za mną, powoli za.trzymywał się, oglądał na 
wszystkie strony i w końcu znikł zostawi
wszy mnie samego. 

Już było poludnie i zdawało mi się, że 
niedaleko jestem od śt·odkowej części solfa
tary, gdzie spodziewałem się znaleśó coś no
wego. Szedłem jeszcze przez dwie godzi
ny, szczeblując jak pierwej z kamienia na 
kamień, chociaż z większą trudnością i wy
siłkiem. 

Gdym już był o jakie dwieście metrów od 
owego Portezuelo del Viento, gdzie się bar
dziej zbliżają do siebie Cet'l'o Azul i Desca
bezado, spostt·ze~łem, że caly ten ogrom 
stosów kamiennych, stanowiący solfatarę, 
opierał się przeważnie o boczną powierzch
ni ę Cel'l'O Azul, a głębokim jarem oddzie
lony był od Descabezady i że o sto do dwu
stu metrów wyżej nad nim, na spadzistości 

Cerro Azul, na dwu mało od siebie odda
lonych punktach, dobywała się spokojnie, 
jakby z otwartych kotłów, obfita para wo
dna; poniżej zaś tych miejsc, wielka część 
powiel'zchni ziemi poszarpaną i ogołoconą 
była ze swojej skorupy; z pl'zeciwnej stro
ny, powiel'zchnia Descabezady była nic
tknięta. 

Lecz i w tej środkowej, naj wyżej podnie
sionej części solfatat·y, nie znalazłem naj
mniejszego śladu krateru, ani materyj wy
buchowych. Bryły kamienne składały się 

z tychże samych skał trachitowych, co i w 
dolnej części solfatary, ja ki e ukazują się na 
całej po wierzchni Cerro Azul, a w których 
skład wchodzi kwas krzemny w większej 
stosunkowo ilości, niż w bazaltowych, 
w mniejszej zaś nieco niżeli w owych, które 
Bunsen uważa za typ właściwy trachitom 
najmniej topliwym. Na niektórych bt·ylach 
widzialem rysy i pręgi powstałe od tarcia 
się jednych o drugie, kiedy były gruchota
ne i parte ciśnieniem wewnętrznem. 

Patt·zyłem jeszcze czas niejaki na wszy
stko, co w tern miejscu zwracało na siebie 
moję uwagę, ale nie mogłem przewidzieć, 
jak daleko ten wał t·osciąga się jeszcze da
lej na zachód, na drugą stronę obu gór przy· 
ległych. Z tego jednak com już był rozwa
żył, przychodziłem do wniosku, że była ta 
solfatara na podługowatej szczelinie u spo· 
du góry Cerro Azul, na linii słabszego opo· 
ru wierzchniej trachitowej skorupy utwo· 
rzona, a wypart.e z niej ciśnieniem spręży· 
stych, lotnych materyj, popękane skały, 
sprawi.ty, że się. z ich brył uformował wał 
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ów niezmiernej wielkości; przyłożyła się zaś 
teZ do budowy jego część nieco wyższa po
szarpanej Cerro Azul. 

(dok. nast.). 
Ignacy Domeyko. 

LAMPA ELEKTRYCZNA 
POLLAKA. 

W laboratoryjum profesora fizyki Lip
mana w Sorbonnie, rodak nasz, Karol Pol
lak, zbudował regulator elektryczny kon
strukcyi tak oryginalnej, że współpracują

cy z nim w lnboratoryjum dopiero wtedy 
u wierzyli, że jest on w stanie regulować 
światło elektryczne, gdy je obaczyli. Po
wodem tego powątpiewania było, że mecha
nizm wydał im się zbyt prosty. 

Nie potrzebujemy przypominać tu zasad, 
na których polega wytwarzanie światła elek
trycznego łukowego, oraz regulowanie go 
w lampach dotychczas urządzonych; są, to 
bowiem rzeczy znane powszechnie, może
my zresżtą · odesłać czytelnika do pracy 
p. E. Dziewulskiego "Światło elektryczne" 
(Wszechświat z r. 1883, str. l, 25, 55). Re
gulowanie światła w lampach dotychczaso
wych polega na użyciu elektromagnesów 
lub solenoidów, a budowa tych regulatorów 
jest w ogólności dosyć jeszcze zawiłą,.

Otóż p Pollak postanowił uprościć kon
strukcyją, regulatora tak, aby każdy, obe
znany z elementarneroi zasadami fizyki 
i z użyciem najprostszych narzędzi, był 
w stanie sam go sobie zbudować. 

I rzeczywiście w regulatorze jego niema 
ani żadnego mechanizmu, ani elektroma
gnesów; aby go zbudować, dosyć mieć de
seczkę drewnianą i cztery druty mosiężne 1). 

Regulacyja oparta tu jest na działaniu, 
jakie ciepło wywiera na druty, podnosząc 
ich temperaturę i zwiększając ich długość. 

1
) Comptes Rendus de J'Academie des Sciences 

ile Paris, 16 Avril, 1888. "Regulateur de lumif: re 
electrique fonde sur la dilatation thermique des 
lils conducteurs", 

Ponieważ prąd ze swej strony, zamienia się 
częściowo na ciepło, a zatem może być uży
tym jako źródło wytwarzania ciepła w dru
tach, doprowadzających prąd do elektro
dów i wpływania przez to na ich wydłuża
nie się lub skracanie. Uczyni wszy zaś dłu
gość łuku zależną od zmian długości drutu, 
będziemy mieli sposób jego regulowania. 
Na tej to podstawie Pollak oparł regulacy-
ją, swej lampy. . 

Rospatrzmy na załączonym rysunku bli
żej jej budowę i grę jej części składo
wych. 

Po obu stronach deszczułki A wiuzimy 
Jwa druty mosiężne a a1 na dwa metry 

b 

długie, o średnicy 0,4 do 0,5 milimetra. Są 
to druty regulujące. Dl'Uty te są przyluto
wane jednym końcem do języczka c sprę
żyny; drugi koniec, po odpowiedniem na
ciągnięciu sprężyny przymocowuje się do 
ćwieczka, wbitego u szczytu deszczułki, któ
ry się łączy ze źródłem, dostarczającero 
prądu elektrycznego. Sama sprężyna jest 
zrobiona z drutu, mosiężnego również, ale 
o większym przekroju niż drut regulujący. 
Drut, tworzący sprężynę, wbity jest u pod
stawy deszczułki, zwija się potem w cztel"y 
pierścienie b, zl'ączone z sobą za pomocą ję
zyczka c, potem wypl"ostowuje się na dłu
gosć t"amienia d i kończy się spil"alnie skrę
coną. cewką e, służą-c~ do tl"zymania węgla. 
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Po przylutowaniu drutu regulującego do 
języczka c, naciąga się nim sprężynę tak, 
aby długość między dwiema cewkami e e 
wynosiła trzy i pół cęntymetra. Jeżeli te
raz do tych cewek włożymy węgle, dodatni 
dwa razy większy niż ujemny (jeżeli uży

wamy prądu, płynącego w jednym kierun
ku), to lampa jest gotową do wstawienia 
w obwód elektryczny. 

Skoro tylko zamkniemy obwód, prąd, 

przebiegając po drutach regulujących, roz
grzeje je; druty się wydłużą i zwolnią sprę
żynę. Sprężyna dzięki swej sprężystości, 
stara się zwrócić do swego pierwotnego po
łożenia; końce jej się oddalają, a wraz z nie
mi węgle, łuk się zapala. w· ęgle się u pa· 
lają, łuk się wydłuża, opór w nim wzrasta, 
zaczero prąd słabnie. Za osłabieniem natę
żenia prądu idzie zmniejszenie ilości ciepła 
w drutach regulujących, co powoduje ich 
skrócenie; skracając się zaś, naciągają one 
nanowo sprężynę, która posuwa ku sobie 
węgle: łuk się skraca. 

Lampa ta, przy podanych wymiarach, 
może świecić trzy godziny. Siła jej światła 
słabnie bardzo wolno w miarę upalania się 
węgli. 

Model, powyżej opisany może ulegać 
rozmaitym przetworzeniom. Można skra
cać jego długość, używać drutów z innego 
materyj ału, zmieniać ich średnicę i t. d. 

Rzecz oczywista, że długość drutów, a za
tem i lampy całej, jest rzeczą nadzwyczaj 
ważną. Ponieważ temperatura, do jakićj 
druty ogrzewać należy, nie powinna o wie· 
le przewyższać 120° ')mniej więcej, bo, jak 
doświadczenie wykazało, poza tą granicą 
elastyczność drutów znacznie się zmniejsza, 
tak, że nie wracają po ochłodzeniu do po
przedniej długości, należy brać drut tak dłu
gi, aby jego wydłużenie przy 120° dało żą
dany odstęp między węglami. 
Wydłużenie się drutu regulującego wy

wołuje rossunięcie węgli pięć razy większe 
w modelu opisanym. Rezultat ten otrzy
muje się przez odpowiedni stosunek ramie
nia d do ramienia, jakie należy sobie wy-

1) Przy temperaturze o wiele niżBzej niż 1200 
wskutek niedość wielkiej nadwyżki temperatury 
drutu nad temperatur~! otaczaji!CI! - ochladz1mie 
drutu jest zbyt powolne. 

obrazić od języczka c, punktu przyczepie
nia siły do osi obrotu sprężyny b.. Zwięk
szając ten stosunek, można odpowiednio 
zmniejszać długość drutów regulujących. 

Przy obiemniu drutów należy uwzglę
dnić, aby miały i współczynnik rosszerzal
ności, jak można największy i wytrzyma
łość znaczną. Mosiądz (współczynnik ros
szerzaluości =0,00001859) posiada oba te 
przymioty, przytem można go wszędzie do
stać, dlatego został użytym do wyż opisa
nego regulatora. 

Powiedzieliśmy wyżej , że nie należy 

ogrzewać drutu o wiele wyżej niż do 120o. 
Cóż więc zrobić, jeżeli mamy prąd o natęże
niu znacznie silniejazero niż do ogrzania dru
tu do 120° potrzeba? Tu pozwolimy sobie 
uciec się do porównania prądu ze strumie
niem wody. Jeżeli strumień porusza swym 
spadkiem koło młyna, a na wiosnę ilość wo
dy tak w nim wezbrała, że spadając nako
ło całą swą masą, połamałby je-:- przezor
ny młynarz odprowadza część wody do ubo
cznego koryta, tak, aby nadwyżka wody 
wlewała się do głównego koryta pod kołem. 

Podobnie działać można z nadwyżką prą
du w regulatorze Pollaka. Na dwu krań
cach lampy, gdzie główny prąd przypływa, 
wstawia się kawałek drutu i łączy się go ze 
sprężyną w punkcie c. W ów czas prąd dzie· 
li się na dwa, że tak powiem, strumienie; 
natężenie każdego z tych strumieni, zgodnie 
z prawe m Kirchhoffa, będzie zależeć od 
oporu każdego z p1·zewodników. A zatem, 
dając drut dodatkowy o odpowiednim 
oporze, możemy posyłać przez drut regulu
jący prąd o takiero natężeniu, jakie nam 
jest potrzebne. 

Grubość drutu jest inną jeszcze daną, 
którą można zmieniać. Że zaś za zmianą 
grubości drutu, idzie zmiana jego oporu, 
a zatem i ciepła, wytwarzanego pod wpły
wem prądu, należy- zmieniając grubość 

dmtu - przedewszystkiem zmienić natęże
nie prądu. Przekrój drutu p1·zy danem na
tężeniu można obliczyć na podstawie skoro· 
binowanych praw Joulea, Ohma, oraz New
tona o promieniowaniu ciepła. 

Oto są dane tyczące się regulatora Polla
ka, wzbudzającego prawdziwy podziw pro-
stotą swej budowy. M. w. 
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ŻYWOTNOSĆ PĄCZKÓW 

PŁYVVACZA POSPOLITEGO 
(UTRICULARIA VULGARIS L). 

W ostatnich dopiero czasach zbadano, że 

pływacz pospolity pozbawiony jest zupełnie 
korzeni i to nietylko w epoce swej dojrza
łości, ale na wet i w okresie zarodkowym. 
Pomimo braku tych organów należy do ro
ślin trwałych, gdyż corocznie odradza się 
z pączków rozwijających się na wiosnę 

w nowe osobniki. Rzeczone pą.czki ukazu
ją. się w końcu lata na wierzchołk~ch łodyg, 
które zarazem w owym czasie lub wkrót0e 
potem zaczynają obumierać. Niszczenie ro
śliny rospoczyna się od dołu i postępuje sto
pniowo ku górze. 

Liście wskutek roskładu prędko znikają, 
podobnież jak i zewnętrzna warstwa łodygi, 
tylko jej oś środkowa pozostaje najczęściej 
przy pączku, wlokąc się za nim na kształt 
czarnej cienkiej nici (patt·z rysunek). 

w takim stanie pływacz albo raczej pą- ' 
czek jego opada na dno i pozostaje tam po
grą,żony w letargu przez czas trwania zimy. 
Utajone w nim życie rozbudza się dopiero 
z chwilą. nastania wiosennego ciepła. Pod 
jego to wpływem zaczyna się rozwijać, opu
szcza miejsce spoczynku i wznosi się ku po
wierzchni wody, z pod którćj jednakże wy
nurza tylko swe kwiaty. 
Dojrzałe okazy pływacza po wyjęciu z wo

dy pręd~o więdną i tracą bespowrotnie swą 
żywotność, ale pączki jego, o których po
wyżej była mowa, mogą. pozostawać przez 
kilka miesięcy w suchem miejscu bez nara
żenia się na utratę życia. Fakt ten godny 
uwagi dwukrotnie już sprawdziłem. Naj
pierw w roku 1886 w pocz~tkach Paździer
nika trzy takie pączki, pQ. wyjęciu z wody 
odokładnem wysuszeniu na otwartem po

Wietrzu, przechowałem w zamkniętem pu
dełku. Zaświeża były one, jak zawsze, 
}ll'zeniknięte wewnątrz i okryte zewnątrz 
~ezbarwną śluzowatą materyją., chroniącą. 
J~ bezwątpienia od nieprzyjaznych czyn
ntków, 

W cztery miesiące potem, t. j. 3 Lutego 
roku następnego wspomniane pączki po wy· 
jęciu okazały się z powiel'zchowności mało 
zmienionemi, stały się jednak nader twarde 
i tak suche, że można je było na proszek 
rozcierać. Pomimo takiego wysuszenia, mu
siały jednak zawierać pewną dozę wilgoci 
niezbędną do podtrzymania zawieszonego 
w nich życia. Przeszkodą do zupełnego 

ulotnienia się płynów, zawartych w komór
kach roślin, była śluzowata materyja, która 
po utracie swej wody, otoczyła pączki bar
dzo nieznaczną szklistą powłoką. W po-

Pączek Pływacza pospo· 
litego (Utricularia vul· 
garis L.) z częścią łady· 
gi,pozbawionej waratwy 
zewnętrznej, która u le· 

g ta roskłado w i. 

wyższym stanie dwa z 
pozostałych mi pącz

ków, gdyż jeden ros· 
kruszony został przy 
sprawdzaniu jego su
chości, włożyłem do 
słoika z wodą. Po dwu 
dniach pobytu w niej 
przybrały ciemną bar
wę, wskutek tego, że 

końce listków najbat·
dziej ku zewnątrz 

zwróconych, a przeto 
i naj mniej zabespie
czonych ulegty us
clmięciu, a następnie 
roskładowi przez ze· 
tknięcie z wodą. Ta 
ostatnia równocześnie 
zaczęła mętnieć z przy
czyny pojawienia się 

bakteryj, które nader 
obficie w niej się roz-
radzały. Początkowo 

więc zmuszony byłem 
często zmieniać wodę, 

aby uchronić młodo

ciane rośliny od zbyt 
przeważnego wpły

wu rzeczonych grzyb
ków. 

Dopiero po dzie-
więciu dniach, t. j. 
li Lutego z przyje
mnością zauważyłem, 

że jeden z pączków za
czął się rozwijać i na
stępnie rozrastać szyb
ko w jednakowym 
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stopniu na całl'j tltugości swej podłużnej 
osi, tak, że 

16 Lutego przyl'Ost wynosił już 14 mm 
19 

" " " " 35 
23 " " " " 87 " 6 Marca doszedł do 174 " 
czy li że średni przyrost w ciągu 22 dni wy-
nosił na dobę 7,5 mm. Nie był to jednak 
przyrost maximalny, gdyż wiadomo, że lo
dygi pływacza pospolitego miewają, niekie
dy pod koniec lata p1·zeszło 2 m długości. 

Dt"Ugi pączek nie objawiał długo żadne
go znaku życia z przyczyny, że dolna jego 
połowa była zbutwiałą i dopiero po j ej 
odjęciu góma pozostałość zaczęła się rozwi
jać i wzrastać. 

W roku bieżącym otrzymałem te same 
rezultaty z pączkami pływacza pospolitego, 
które przeszło cztery miesiące pozbawione 
były wody. Jeśli nie wszystkie powróciły 
do życia 1o dlatego, że pocZ[!tkowo zanim 
dokładnie obeschły złożone zostały do pu
dełka, pewna więc ich liczba uległa zbu
twieniu. 

B. Eichlm·. 

O PRACY 

WYKONYWANEJ W LOCIE PTAKÓW. 

(Doko1'tczenie). 

Anatomija uczy, że wszystkie prawie mn
sy mięśniowe, dzinl'ają.ce na skrzydła, służą 
do poruszania go ku dołowi. Z drugiej 
stl'Ony widzimy z kolejno po sobie idących 
obrazów fotograficznych, że ptak nie doko
nywa wyraźnych kołysań w ki~runku pio
nowym, a powierzchnia skrzydla przy po
dnoszeniu z kierunkiem lotu tworzy kąt ta
ki, że powietrze działać może tylko na jego 
stronę dolną, z czego wnieść wolno, że cię

żar ptaka na wzór latawca podtrzymywany 
jest przez opór powietrza pod skrzydłami. 
Z drugiej strony ptak, posuwając się na
przód, walczy z oporem powietrza, przy
czem ginie część prędkości zyskiwanej przy 
opuszcżaniu skrzydeł. 

Opuszczanie zatem skrzydła wywiera 
działanie dwojakie: podtrzymuje ptaka 

wbrew działaniu ciężkości i posuwa go po
ziomo przeciw oporowi powietrza, obie 
te przeto składowe rospatrzeć należy od
dzielnie. 

Składou·a pionowa. Z tego, cośmy po
wiedzieli wyżej, wypada, że środek ciężko

śqi ptaka przy locie po su w a się prawie 
w kierunku poziomym; gdy zatem nie za
chodzi zmiana wysokości lotu, ciśnienie po
wietrza na dolną powierzchnię skrzydła wy
równywa zupełnie ciężarowi ptaka. Co do 
mewy w szczególności, ponieważ ciężar 'jej 

wynosi 0,623 kg, przeto i składowa piono
wa sil w locie działających czyni także 

0,623 kg. Twierdzenie to zresztą potwier
dził prof. Marey doświadczalnie. 

Składou;a pozioma. Gdyby ptak w pła
szczyźnie . poziomej po su wal się z prędko
ścią jednostajną, to siła, utrzymująca ten 
ruch, mając do przezwyciężenia jedynie 
opór powietrza, byłaby oporowi temu ró
wną i względem niego wprost przeciwną; 
z fotografij okazuje się wszakże, że pręd

kość ta zmienia się przy różnych fazach 
obiegu skrzydła, wzrasta przy jego opusz
czaniu a maleje przy podnoszeniu. Opusz
czanie skrzydła u mewy trwa przez 1/ 10 se
kundy, a przez ten czas przyspieszenie pta
ka wynosi, jak znów ocenić można z foto· 
grafij, 0,035 m. Siła, która przyspieszenie 
to wywołuje, oznaczyć się daje na tej zasa
dzie, że siły działające na jednakie ma· 
sy proporcyj onalne są do wywoływanych 
przez nie przyspieszeń, zatem z proporcyi 
F: a = P : '(, gdzie l!' oznacza siłę· szukaną. , 

a spowodowane przez nią, wyżej wskazane 
przyspieszenie w ciągu 1/ 10 sekundy, P cię
żar mewy, a '( przyspieszenie siły ciężkości, 
zredukowane do 1

/ 10 sekundy. Z pro por· 
cyi tej wypada F = 0,449 kg. Przy kai
dem przeto opuszczeniu skrzydła rozwija 
mewa w kierunku poziomym średnią siłę 
0,449 kg, która ciału jej nadaje pewne przy
spieszenie. 

Oprócz tego jednak ptak wytwarza 
w tymże samym kierunku siłę, potrzebną, 
do przezwyciężenia oporu powietrza. ·wiel
kość tego oporu ocenić się daje stąd, .że 
przy podnoszeniu skrzydla znosi on przt 
spieszenie, jakie powstało przy opuszczaniU 
skrzydła. Przyjąć zatem można, że pod
czas opuszczania skrzydła powstaje siła po-
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ruszająca 0,898 kg, z czego 449 grnmów 
przypada na przezwyciężenie oporu powie
trza, a drugie 449 gramów na nadanie pta
kowi przyspieszenia, które fotografije uja
wniają. 

Obie przeto składowe siły, któt·a porusza 
ptaka przy opuszczaniu . skrzydeł, mają wi1l·
tości 0,623 kg i 0,898 kg; na zasadzie ró
wnoległoboku sił znajdujemy wypadkową 
1,080 kg; jestto zatem ogólna wartość sily, 
która przy opuszczaniu skt:zydeł mewę pod
trzymuje i naprzód ją pędzi. 

Opór powietrza, któ1·y siła ta ma poko
nywać, wyobrazić sobie można jako skupio
ny w jednym punkcie skrzydła, a punkt ten 
pl'zypada dosyć daleko od stawu czyli od 
punktu przyczepienia skrzydła; natomiast 
mięśnie piersiowe, które służą do opuszcza
nia skrzydła, przyczepiają się do niego bar
dzo blisko, działają zatem na krótkie ra
mię drążka; stąd zaś wypływa, że siła, jaką 

mięśnie łożyć muszą na pokonanie oporu 
powietrza, jest od tego oporu znacznie wię
ksza; rachunek, na wymiarach skrzydła i je
go budowie anatomicznej oparty, uczy, że 

mięśnie piersiowe mewy działają z silą. 19 
kilogramów. Aby znów z tych danych 
otrzymać liczbę, mogącą służyć do poró
wnania siły mięśni innych zwierząt, obli
czyć należy silę właściwą tych mięśni, to 
jest siłę przypadającą na wiązkę włókien 
mięśniowych, mających za przecięcie jeden 
centymetr kwadratowy. U mewy, która 
służyła do tych doświadczeń, przeetęcte 
mięśni piersiowych, prostopadle do kierun· 
ku włókien, miało około 11 cm2 powierzch
ni, z powyższych przeto 19 kg na jeden cen
tymetr kwadratowy wypada 1,6 kg. Jestto 
liczba niewiele odstępująca od rezultatów. 
jakie inną drogą otrzymano co do niektó
rych innych ptaków; tak np. właściwa siła 
mięśni myszołowa wynosi 1,2 kg, golębia-
1,4 kg. 

Niektórzy wynalascy myśleli o zbudowa
niu maszyny, . która by umożebniła wznosze
nie się człowieka w powietrze na wzór lotu 
ptaków, nasuwała się wszakże wątp li w ość:, 
czy siła ptaków nie przenosi znacznie sily 
znanych motorów. Doświadczenia powyż
sze wszakże tę przynajmniej wątp li w ość 
usuwają, jeżeli bowiem porównamy silę 
mięśniową ptaków z siłą pary, widzimy, że 

mięsień zestawić można z maszyną o ni
skiem bardzo ciśnieniu; para bowiem, wy
wierająca na centymetr kwadratowy dzia
łanie 1,6 kg nie przenosiłaby ciśnienia pół
torej atmosfery. 

Należyte jednak porównanie, jakie prze
prowadzić można między motorami żyweroi 
a inneroi mnszynami, polega na mierzeniu 
pracy, jaką każdy z tych motorów dostar
czyć może, przyjednakowym ciężarze, w cią
gu jednostki czasu. Aby otrzymać wiel
kość pracy danego motoru, pomnożyć trze
ba silę przezeń wywiązaną przez drogę, ja
ką przebiega punkt przyczepienia tej siły. 
Z fotografij wyczytać można drogi przebie
gane w każdej chwili przez ptaka; siły: ja
kie przy tern wykonywn, obliczyliśmy wy
żej, mamy więc dane, potrzebne do oceny 
pracy, a rachunek tak przeprowadzony 
wskazuje, że przy każdem uderzeniu skrzy
dła wykonywa mewa pracę 0,7336 kilo
gramometra. W początkach swego lotu, 
w chwili, gdy wzlata w górę, mewa d11je 
pięć uderzeń skrzydeł na sekundę, praca za
tem wyłożona przez nią w ciągu sekundy 
wynosi 3,668 kilogramometra. Względnie 
do ciężaru ptaka, jestto liczba bardzo zna
czna, odpowiada bowiem pracy, jaką by mo
tor jakikolwiek wykonał, wznosząc wlasny 
swój ciężar na sześć blisko metrów w górę 
w ciągu sekundy. 

Jestto wszakże praca największa, jaką. 

ptak sprawia jedynie w ch wili wzlotu, w lo
cie dalszym droga jego staje się łatwiejszą., 
w miarę bowiem, jak ptak z większą unosi 
się szybkością, powiett·ze pod skrzydłami 
jego stanowi wytrzymalszy punkt poupory. 
Gdy ptak dopiero do wzlotu się zrywa, po
wietrze, które skrzydłami sweroi uuet·zn, 
przedstawia w pierwszej ch wili opór, za
leżny od swej bezwładności, ale następnie 

przechodzi w ruch i uchodzi zpod skrzydł11, 
niedostarczając mu oparcia. Gdy nato
miast w dalszym locie ptak posiada już peł
ną swą szybkość, wspiera się cocbwila o co
raz nowe slupy powietrza, a każdy z nich 
przedstawia opór początkowy, zależny od 
bezwładności. Ogół tych oporów stanowi 
dla skrzydla oparcie daleko pewniejsze, 
a wraz z tern zmniejsza się i obszerność 
uderzeń skrzydeł i ich częstość. Obserwa
cyja uczy, że w pełnym biegu mewy wyko-
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nywają tylko trzy uderzenia skrzydeł na 
sekunuę; gdyby więc przy każdem uderze
niu skrzydła praca pozostawała taką, jak 
poprzednio, praca wykonywana w ciągu se· 
kundy zeszłaby do 3/s wartości wyżej ozna
czonej. Ale, juk powiedzieliśmy i obszer
ność każdego uderzenia staj e się mniejszą, 
w pełnym biegu jest tt·zy razy mniejszą, · 
aniżeli w początku, a że ciężar ptaka pozo
staje niezmiennym, to wskutek tego praca 
spl'Owadza się tylko uo trzeciej części war
tości pierwotnej. Mewa zatem, która przy 
wzlocie wykonywała w ciągu sekundy pra
cę 3,668 kilogramometrów, w pełnym biegu 
łoży tylko 3,668X ~x+ =0,733 kilogramo
metra. 

Przy szybszym zatem locie ptak ma do 
wykonania pracę coraz lżejszą. Dzieje się 

tu toż samo, co z człowiekiem, który z tru
dnością posuw a się po gmncie piaszczy
stym, gdy nogi jego ustawicznie w rucho
my piasek zapadają; ale w miarę, jak postę
puje dalej, napotyka grunt coraz wytrzy
malszy, który coraz mniej z pod nóg jego 
się usuw a, chodzi zatem coraz prędzej i co
raz mniej się męczy. Tak samo i wzrost 
oporności powietrza zmniejsza nakład pra
cy, uderzenia skrzydeł stają się rzadszemi 
i mniej obszernemi. 

W powietrzu spokojnem mewa, zyskaw
szy pełną swą prędkość, wydatkuje zale
dwie piątą część pra,·y łożonej w począt
kach lotu. Gdy ptak leci przeciw wiatro
wi, znajduje się w warunkach korzystniej
szych jeszcze, ponieważ odnawiające się 

ustawicznie masy powietrza same sprowa
uzają. pod jego skrzydła pierwotny swój 
opór bezwładności. W zlot zatem stano w i 
najmozolniejszą fazę w ruchach ptaka. Do
strzeżono też dawno, że ptaki posługują się 
różnemi wybiegami, by zyskać pewną pręd
kość początkową, zanim zaczynają uderzać 
skrzydłami, prędkość ta bowiem wpływa 
na zmniejszenie pracy potrzebnej; jedne 
przed rzuceniem się w po wietrze biegną po 
ziemi, lub podskakują gwałtownie w kie
runku, jaki pragną w locie utrzymać; inne 
rzucają się z wysokośoi ze skrzydłami ros
postartemi · i suną po powietrzu z prędko
ścią przyspieszoną., zanim zaczynają, skrzy
dłami poruszać; wszystkie zaś w ch wili 
wzlotu dziób swój pod wiatr zwracają. Do· 

świadczenia wskazały też, że ptaki po czte
ro- lub pięciokrotnym wzlocie są, już bar
dzo zmęczone; gołębie np., które na swobo. 
dzie przez pół godziny przelatują, znaczne 
pl·zcstrzenie, po pięciu lub sześciu doświad
czeniach nie dawały się już do wzlotu na
kronić; dyszały z otwartemi uziobkami, 
a gdy je do nowego wzlotu znaglano, sia
dały po ubieżeniu kilku metrów. 

Teoryja zatem, zarówno jak i doświad
czenie wykazują. zgodnie, że praca ptaków 
przy opuszczaniu skrzydeł staje się tern 
mniejszą., im prędzej się posuwają. Do
tychczasowe badania nie wystarczają jednak 
jeszcze do oznaczenia najmniejszej pracy 
przez ptaki łożonej, potrzeba, by dalsze 
doświadczenia wskazały dokladniej, jak 
zmniejsza się częstość uderzeń skrzydeł 

i ich obszemość przy locie coraz szyb· 
szym. 
Dodać h1 wreszcie należy, co zresztą wy· 

pada i z calego toku rzeczy, że obliczenia 
powyższe tyczą się jedynie pracy, jaka za
chodzi przy opuszczaniu skrzydeł; stosunki, 
jakie mają, miejsce przy ich podnoszeniu, 
p1·zyczem następuje także ich składanie, są 
bardziej zawile i wymagają poszukiwań 

staranniejszych. Do ich p1·zeprowadzenia 
nadarzyła się prof. Mareyowi okoliczność 
szczęśliwa, p. Eiffel bowiem, konstruktor 
oibrzymiej wieży paryskiej, którą Francyja 
upamiętnić pragnie stuletnią rocznicę swej 
rewolucyi, ofiarował mu tam stanowisko dla 
jego uostrzeżeń. z punktu tak wzniesio
nego fotochronografij e dadzą obrazy pta
ków przez ciąg długiego przebiegu ich lotu 
i doprowadzą. do wniosków dokładniejszych 
i bardziej na uczaj ąc.yc h. 

A. 

Towarzystwo Ogrodnicze. 

P o s i e d z e n i e d z i e w i ą t e K o m i s y i t eo
ryi ogrodnictwa i nauk przyrodniczych 
p o m o c n i c z y c h odbyło sil! d. 7 Czerwca 1888 
roku, o godzinie 8 wieczorem, w lokalu Towarzy
stwa, Chmielna Nr 14. 

l. ł'!:otokul posiedzenia poprzedniego został od
czytany i przyj~:ty. 
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2. P. Eug. Dziewulski komunikuje Komisyi, że 

Szanowny nestor na~zych mineralogów i gieolo
gów Jg. Domeyko, w przejeździe przez Warszaw!), 
przesyła członkom Komisyi pozdrowienie, żałując, 
że z powodu braku czasu nie może przybyć na 
posiedzenie. Jako dowód żywego zajl)cia sil) ru
chem umysłowym wśród przyrodników wa!"SZRW
skich, p. rektor Domeyko złożył nadto w redak· 
cyi Wszechświata swojl) prac!) O solfatarach bocz
nyr h, napisaną umyślnie dla tego czasopisma. 

;!. P. H. Cybulski pokazywal rzadką cieplarnia
ną roślinę Hura crepitans L. z rodziny ostromle
czowatych (Euphorbiaceae). Ojczyzną tej rośliny 
jest Ameryka południowa, gdzie wyrasta w dość 
duże drzewo, o kwiatReb jednodomowych (monoecia), 
owocach torebkowatych, otwierających sil) z sil
nym hukiem. Liście ma pojedyńcze, sercowate na 
długich ogonkach, o nerwacyi pierzastej, bardzo 
prawidłowej, Nasiona, podobnie jak i sok tej ro
śliny mają własności silnie trujące. W cieplarni 
ogrodu Botanicznego Hura crepita.ns jest ulubio
nym przysmakiem ślimaków, które jej liście chę
tnie objadają. 

4. P .. Jan Sztolcma.n mówił "o wędrówkach pu
stynnika, Syrrha.ptes paradoxus". Rospoczął od wy
ka?ania stanowiska, jakie pustynnik zajmuje w sy
stemacie ptaków, opisał następnie jego budowę, 
właściwe miejsce zamieszkania tego ptaka, oraz 
rozmieszczenie gieograficzne mniej więcej przy
padkowe. W dalszym ciągu wspomniał, że Syr
rbaptes paradoxus by l odkryty pierwszy raz przez 
Pallasa, a następnie obyczaje jego poznano bliżej 
wskutek podróży Raddego, księdm Davida i jen. 
Przewalskiego, oraz wskutek hodowli w klatkach 
(Brehm) po wędrówce 1863 r. Następnie p. S. 
opisał szczegółowo obyczaje pustynnika: lot, glos, 
sposób gnieżdżenia się, przeszedł do wl)ilrówek, za· 
stanawiając sil) bliżej na<l wędrówką 1863 oraz 
1888 r., wskazując kolejne daty pojawienin. sil) te
go ptaka w różnych krajach Europy (n nas 20 
Kwietnia r. b. w Anglii 20 Maja r. b.). W końcu 
zaś rozebrał szczegółowo pytanie, czy Syrrhaptes 
mógłby się u nas i wogóle w Europie osiedlić 
i przyszedł do wniosku, że pustynnik mógłby się 
zaaklimatyzować, tak ze względu na pożywienie, 
jakoteż i warunki klimatyczne, gdyby go tylko 
nie tępiono. 

Na poparcie swego przypuszczenia, p. S. przyto
czył ciekawy fakt osiedlenia sil) u nas dwu form 
południowych, a mianowicie "kulczyka" i "ortola
na". Kulczyka (Serinus meridionalis) przed 35 la
ty spotkał p. Wł. Taczanawski w O;cowie. Obe
cnie jest jnż ptakiem pospolitym w okolicach War
szawy i gnieździ sil) w wielkiej ilości na Biela
nach. Ortolana (Emberiza hortulana) przed 40 la
ty, według Fenatora K. Stronczyńskiego, nie było 
~ nas wcale, dziś znajduje sil) wszędzie aż do 
~czuczyna. Szczegółowy opis . w"drówek pustyn-

nik "b · ·' ~ a ljdz1e drukowany we Wszechświecie. 

dł 5· P. A. Ślósarski mówi l o owadzie błonkoskrzy
Ym (Bymenoptera), który niszczy agrest i po

rzeczki b' · 
lezącego roku i nosi nażwl) Nematus ven-

tricasus (wnaroślik brzęczek). Szkódnik t.en został 
przysłany do redakcyi Ogrodnika Polskiego przez 
p. Piędzickiego ze Śliwnik; p. S. pokazywal gąsie
nice trgo szkóclnika, poczwarki oraz noroale owa
dy pnechowane w spirytusie i żywe. Szczegóto· 
wy opis Nematus ventricosus biJozie podany w Ogro · 
dniku Polskim. 

Na tern posiedzenie ukończonem zos1alo. 

AKADEMIJA UMIEJĘTNOSCI 
W KRAKOWIE. 

Posiedzenie naukowe Komisyi fizyjograficznej 

z d. 4 Czerwca 1888 r. 

Przewodniczący dr Rostafiński. Obecni człon· 
kowie: Bieniasz, Borhm, Jaworowski, Jelski, Kreutz, 
Ossowski, Raciborski. W za,stl)pstwie sekretarza 
p. Raciborski. 

Po przyjęciu protokulu z poprzedniego posiedze
nia zawiadamia przewodniczący Komisyją, że w d. 30 
Maja odbyło sit;: posiedzenie sekcyi gieologicznej, 
na którem, między innemi, załatwiono ostatecznie 
rozdział prac mil)dzy członków sekcyi na rok bie· 
żący, wyrażono dalej życzenie, aby p. Teisseyre 
mógł zdjąć jeszcze karte Skalatu, wreszcie poru
szono kwestyją zbierania kopalin i minerałów. 

W tej ostatniej sprawie musi sil) przewodniczący 
odwołać do wszystkich jej członków, aby pod tym 
wzgll)dem przysr.li Komisyi z chl)tną pomocą, już
to wprost, jużto pośrednio zachl)cając jaknajszarszo 
koła publiczności do nadsyłania do zbiorów Komi
syi fizyjograficznej krajowych mineralów i kopa
lin. l(ażdy dar bl)dzie mile przyjl)ty i źa<len nie 
obojętny, bo tylko przez liczne nadsyłki ze wszy · 
stkieh okolic ł'olski może ten dzial zbiorów I\o
misyi, który dotychezas był prawie w zaniedbaniu, 
należycie się rozwinąć. 

Następnie przedstawił p. R11.ciborski wspaniale 
okazy odcisków paproci i sagowców z glinek OJnio
trwałych krako_wskich. Oznaczywszy charaktery
styczne gatunki tych skamieniałości, doszedł pre
legent do przekonania, że dotychczasowe przypu· 
szczenia gieologów: Zeisznera, Suessa, Roemera, 
Fallauxa i Stura co do wieku tych glinek są myl
ne. Warstwy te są młodsze od kejpru, a starsze 
od brunatnego jura. Flora ich odpowiada poczęści 
florze dolnego liasu ze Steyerdorf, Halberstadt 
i Hettanges; poczęści zaś przypomina florę retyck·ą 
okolicy Beyruthu. 

Nadto zwrócił uwagi) p. R., przy omawianiu 
przekroju gieologioznego w Grojcu, na znajdujące 
się tam ponad warstwami wapienneroi o Ammo· 
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nites (Stephanoceras) macrocephalus warstwy iłów 
żółtych i ciemno szarych obfituj ących w amonity 
i belemnity, odpowiadające górnym piętrom Kel
lowflyu tak zwanym iłom ornatowym. 

W dyskusyi zabierali głos pp. Kreutz, Bieniasz 
i Rostafiński. 

p oczem przewodniCZi!CY zamknl!l posiedzenie. 
J. R. 

Koresponaenc~ja W srec~~wiata. 

Od p. prezE:sa Sekcyi przyrvdnic1.ej Piotrowskie
go Towarzystwa badaczów kraju Astrachańskirgo 

otrzymujemy list nast~pujl!cy: 

Szanowny Fanie Redaktorze! 

Z powodu wiadomości, zamieszczonej przez pana 
Taczanowskiego w Nr 18 Wszechświata r. b., o po• 
nownej wędrówce przez Europę pustynnika (Syr· 
rhaptes paradoxus) i wskutek prośby tegoż pana 
o dostarczenie wszelkich wiadomości o tym pta
ku, mam honor zakomunikować Sz. Panu, do Jego 
rosporządzenia, co nastęr uje: 

Na posiedzeniu Sekcyi przyrodników Piotrow· 
skiego Towarzystwa badaczy kraju Astrachańskie· 
go, 17 (5) Maja r. b. sekretarz tejże Sekcyi, Wło· 
dzimierz Arszynow, zawiadomił, że tutejszy kole
ktor Michał Andriejew 8 Kwietnia n. s. r. b. spot
kał duże stado ,,Syrrhaptes paradoxus" w odle
głości około siedmiu wiorst od Astrachania i za
bił kilka tych ptaków; w innym znowu punkcie 
powiatu Astrachańskiego mniej więcej tegoż dnia, 
myśliwi zabili około 25 okazów "Syrrhaptes p>l.· 
radoxus", dnia 13 i 14 Kwietnia n. s. stada tych 
ptaków przelatywały nad Astrachanicm, a w oko· 
licach tegoż miasta widziano je na stepie w ilości 
kilkuset okazów; wiadomości o przelocie tych pta· 
ków nad powiatem Astrachańskim sięgaj'! prawie 
pierwszych dni Maja star. stylu; ptak ten, jak za· 
uważył członek tejże Sekcyi p. Pacukiewicz, poje· 
dyńczerni okazami i po kHka sztuk trafia się w gu· 
bernii Astrachańskiej prawie co rok, l€cz w tak 
znacznych ilościach jak w tym roku, zwykle tutaj 
się nie znajduje. W tych stronach znany jest pod 
różnemi nazwami: .,stiepnoj riabók", "kopytka", 
"biuldieriuk'', "sodża" etc. Swoje sprawozdanie 
p. Arszynow ilustrował wypchaneroi okazami sam
ca i samiczki, niedawno zabitych koło Astracha
nia, oraz śladami ich łapek wyciśnięterui na gli
nie, a podobneroi bardziej do śladów zwierzęcia 
czworonogiego, aniżeli do ptasich. 

.Adnlj Kossowski. 

KRONłKA NAUKOWA. 

FIZYKA. 

Ter;nomelr gazowy Caillelela. Oznaczanie tem
peratury zapomocą termometrów gazowych wyma
ga, d~ugich manipulacyj i rachunków, w których 
zachodzi wysokość słupa barometrycznego, zaob
serwowana w poczl!tku i w końcu doświadczenia. 
Pomimo wielu ulepszeń zaprowadzonych przez 
różnych uczonych, jak Berthelota i Craftsa, zadanie 
t o przedstawiało jeszcze znaczne trudności, które 
obecnie usun11ł p. Cailłetet. Termometr jego sta
nowi przyrząd o stałej objętości, w takim zaś ra
zie, jak wiadomo, zmiana temperatury oznacza si~ 
przez zmianę ciśnienia wywoływanego przez gaz. 
Gdyby więc ciśnienie zewnętrzne na słup rtęci 

w manometrze· nie ulegalo zmianie, dana tempe· 
ratura odpowiada~aby zawsze jednej i tejże samej 
wysokości stupa rtęci w manometrze, dla usuni~J· 
cia tedy ciśnienia atmosferycznego p. Cailletet 
wprowadza próżni\l ponad słupem manomE:trycz
nym rtęci, usuwa go zatem od zmienno§ci ciśnie
nia zP.wnętrznego, co upraszcza manipulacyje i zno
si zupełnie potrzeb~ rachunków. Ponieważ ter· 
mometr ten służy wynalascy do mierzenia niskich 
bardzo temperatu~, wypełniając!} go snbstancyją, 

gazową stanowi wodór. Czułość termometru Cail· 
leteta jest dosyć ~naczna, zmiana bowiem tempa· 
ratury o l o powoduje różnic§ .2.36 mm w wysoko· 
ści słupa rtęci. Dotąd termometr ten oka>ał sill 
bardzo przydatnym pr~y dochodzeniach przewo· 
dnietwa elektrycznego metali w bardzo niskich 
temperaturach, które to doświadczenia p. Cailletet 
od lat kilku prowadzi wespół z p. Bout.y. (Comp· 
tes rendus). S. K. 

- Sposób wykonania doświadczenia Boulignyego 
(Leidenfrosla). Znanem jeGt powszechnie doświRd· 
czenie Leidenfrosta, t. j. że kropla np. wody, pu· 
szczona na dno rospalonej miseczki platynowej, 
krąży po niem odbijając się o ściany naczynia 
pewien czas, aż ostatecznie pryska i znika z sła· 
bym szelestem.- Otóż podobne doświadczenie zro· 
bić można z etertm zwykłym lub inni! cieCZ!! bar• 
dzo lotni!, jeżeli krople jej puszczamy na powierz· 
chnię innej cieczy, mającej wysoki punkt wrzenia 
np. olejku terpentynow ego, ogrzanego do wysokiej 
temperatury. Krople małe łączą się stybko w je· 
dnę wi~ksz11 , która pływa coraz szybciej w lini· 
jach prostych po tej cieczy, odbijając się o ściany 
naczynia, aż naresztJie po dłuższym czasie co~az 
bardziej malejl!c, pryska i znika. Jeżelibyśmy WI\l" 

cej nieco nalali eteru na powierzchnię mocno roz· 
grzanego olejku tlrpentyuowego, to w okamgnie· 
niu ten eter zawre i zniknie. 

Tutaj, również jak i w zwykłem doświadczen_iu 
Leidenfrosta jest jedna i ta sama przyczyna. zJa: 
wiska. Kropla eteru, tocz11ca sil) po powierzchni 
mocno ogrzanego olejku terpentynowego, otoczona. 
jest bezustannie par'! eteru szybko. ulatujlicego 
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i dlatego może utrzymać si~J dłuższy czas na jego 
powierzchni, mimo swego bardzo niskiego punktu 
wrzenia (35° C). 

P. Giermmlski. 

TECHNOLOGIJ A. 

_ Olej bawełniany. Od lat kilku krzew baweł
niany stał si~j w Stanach Zjednoczonych . źród~e~ 
nowej gał~jzi przemysłu; mÓwimy tu mlaDO~ICle 

0 oleju, który si~J otrzymuje z ziarn iej cenneJ ro· 
śliny. Olej ten , jest bardzo ciemny, prawie czar
ny w stanie surowym i ~tanowi wyborną do zmy
dlania subs~ancyją li:ustą. Należycie jednak oczt 
szczany staje si~J jasnożółtym i nie posiada praw1e 
żadnego smaku; z tego względu używa si~j obecnie 
jako wylączny prawie środek fłlłszowania oliwy, 
z którą posiada prawie jednaką g~jstość, punkt 
krzepni~j cia i takąż samą zawartość gliceryny. 
Przechowuje si~J wszakże z trunnością, dlatego też 
mięszanica oleju bawelniar!ego z oliwą, jakkulwiek 
ma z początku smak dobry, staje si~j po niedłu
gim czasie bardzo zlą,- a to na nieszcz~jście sta
nowi jedyny sposób ro~poznania fałszerstwa.- Fa
hrykacyja oleju baweln;anrgo w Ameryce siln~e 
jest już rozwiniljta, a jedna z fabryk przerabia 
dziennie 120 ton ziarn, wydających !10 barylek 
oleju i 40 ton wytłoczyn, materyjat zaś opałowy 
stanowią, łupiny samych ż e ziarn. 'Vytłoczyny, 

składające si~J z miazgi oswobodzonej od oleju są· 
poszukiwane na pokarm dl~< bydła, zwłaszcza dla 
krów mlecznych. Co do ceny produktów, to olej 
placi si~j po 60 franków za 100 kg, wytłoczyny po 
Só fr. za ton~J, łnp'ny ziarn, używane na opał, do
chodzą ceny l O do 15 fr. za ton~J; popiół ich na
wet jest poszukiwany ze w1gl~jdu na użyzniające 
jego własności. (Rev. Scient.). 

T. R. 
GIEOLOGIJA. 

Rzekome bryły źelaza meteorycznego. W r. 1870 
odkrył Nordenskjold na. grenlandzkiej wyspie Di
sko kilka. olbrzymich brył żelaza. rodzimego, z któ
rych jedne rozrzucone były na równinie, inne 
uwi~zione w bazalcie. Naturalista szwedzki nie 
wahał się przypisać im pochodzenia meteoryczne
go, utrzymując, że spadly one na ziemi\) w cza
sach, gdy bazalt z głębi ziemi się wydobywat
Natomiast gieol· g duński Steenstrup, zbadawszy 
tameczne bazalty podczas kilkakrotnych wycieczek 
do Grenlandyi, przekonał się, że bryły te są po
chodzenia ziemskiego; napotkał on mianowicie ba
zalty zawierające brylki żelaza. rodzimego, skom
biuowanrgo z kobaltem i niklem, okazujące znane 
figury Widmanstiitten9. Szczegóły podane są w urzę
dowem wydawnictwie duńskiero "Meddelelser om 
Gronland· ', zawierającero rerultaty bRd a ń dokony
wanych przez wyprawy naukowe, coroczn'e kosz
tł'm rządu do Greulandyi wysyłane. Wydawni
ctwa tego ukazało si~J dotąd sześć tomów. (Rev. 
Scient.). S. K. 

GIEOGRAFJJA. 

Klimat w Massaua. Stanowisko Włochów nad 
Inorzem Czerwonem nie przestało dotl}d budzić za-

j~Jcia., b~jdąc w ści~łym związku z przyszleroi wy
padkami w Europie, stąd nie b~:dzie od rzeczy, je
żt-li podzielimy się z czytelnikami kilku danemi, 
które dokladniej charakteryzują klimat, a. zatem 
i trudności z jakiemi muszą włosi walczyć w Mas
saua, niż to miało miejsce w artykule o Na.jnow· 
szych podróżach po Afryce w Nr 45 Wszechświa
ta. 1887 r., str. 714. Wyjmujemy te liczby z arty
kułu wiedeńskiego meteorologa Hanna., umieszczo
nego w kwietniowym zeszycie "~eteorologische 
Zeitschrift" str. 155u, Hann zaś czerpał swe wia
domości z urz~:dowPgo S?rawozda.nia w "Annali 
delia Meteorologia. ltaliana". 

Zapiski meteorologiczne włoskie w :\1Rss au~ obej
mują przeciąg 21/ 2 roku, Hann roeszerzyl je przez 
dodanie średnich temperatur mi si~j~znych, zapi
sanych dawniej przez Riippela do okresu trzyle
tniego. W okresie t) m była średnia. temperatura 
zimy w stopniach Cels.: 26, 10, wiosny 28,9°, lata. 
3.J,lO, jesieni 31,6o, roku :30,20. Średnie max'mum 
roczne było 41,50, minimum 19,00, 

N aj gorętszym miesiącem jest Sierpień 34,70, nie 
dosięga en wprawdzie tak wysokiej temperatury, 
jaką ma Lipiec w innych okolicach pólkuli pól· 
nocnej, np. w ł'11ndżab, Mesopotamii, pólnocnej A f· 
ryce środkowej, ale co na.jba.rdz:ej wyróżnia. c'e· 
płot~J w Massaua, jest jej stała wysokość, nawet 
nocy tylko nieznaczne powodują ochłodzenia, z wy· 
jątkiem rzadkich wahań nadzwyczajnych, a najzi· 
mniejszy miesiąc Styczeń ma. średnią tempera.tur~J 

2f1,40; dla tej pnyczyny Massaua ma. najwyższl} 
średnią terneperaturę roczną,, jaką dotąd na ziemi, 
na podstawie ścisłych badań rapisano. 

Dr N. 

WIADOMOŚCI BIEŻĄUE. 

- Mmeum zoolog-iczne hr. Branickich we Fra.
scati wzbogacanem zostało astatniemi czasy dwo
ma bardzo cennami darami. Pierwszy z nich, ofia
r.:wany przez p. Kazimierza Drzyniewicza., oficera 
marynarki rossy.iski&j, sk~ada się z 14 gatunków 
ptaków, pochodzących z wysp Filipińskich, gdzie 
rodHk nasz widocznie nabył je w zoologicznym 
magazynie Hernandeza. Z tych U gatunków tyl
ko jeden (Otomela lucionensis) znajdowal si~: już 
w Muzeom. Wkrótce potem p. Wachowicz, dra
goman ambasady w Pekinie, nadesłał przepyszny 
okaz bażanta. (Phasianus veneratus), odznaczający 

się niepomiPrnie długim, bo na 2 1h ~ukcia, ogo
nem. Administracyja Muzeum w imieniu właści
cieli skta.da. niniejazem swe podziękowanie obu 
tym panom, ma.ją,c nadzieję, że przykład ich za· 
chęci nirjednego z rosproszonych po świecie 

ziomków do wzbogacania naukowych instytucyj 
w kraju. 

J. S;, 
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R O Z M A l T O Ś C I. 

- Nazwa Ameryki. Gieolog i gieograf Julijnsz 
Mareon przedstawił akademii nauk w Paryżu cit>
kawą, wiadomość o pochodzeniu nazwy Ameryki. 
Wbrew powszechnie przyjmowanemu mniemaniu , 
jakoby nazwa ta pochodziła on Ameryka Vespuc
cio, p. Mareon twierdzi, że wziętą. ona została od 
krajowców Nowego lą,du. W języku bowiem nie
których plemion środkowej Ameryki wyraz ten 
znaczy "kraj wiatru" i służy hm do oznaczenia 
pewnego pasma gór, znanego już Kolumbowi z bo
gatych kopalń złota , oraz pewnego plemienia czer
wonoskórców- los Amerriques. Imię Wespecy
jusza było Albert i Alberico i zostało zmienione 
na Americus, .Amerigo i inne waryjacyje dopiero 
wtedy, gdy pewien kanonik, członek gimnazyjum 
wosgijskiego r. Saint-Die popełnił trzy błędy: I ) ze 
na odkrycie nowego świata wysłal flotę król por· 
tugalski, 2) ze to Wespecyjusz odkrył nowy świat 

i 3) ze nazwał go Ameryką, na cześć swoję. Jan 
Basiu, slyszą,c nazwę Ameryki, jako kraju bogate· 
go w złoto, umieścił w kalendarzu nowego świę
tego Americus czyli Amerigo, aby pogodzić tak 
przekształcone imię Alberyka ńa nazwę indyjską, 

Ameryki. (Comptes rendus). T. R.· 

Nekrologija.. 

Dnia 15 l\laja r. b. zmarł w Paryżu Karol Her
H; Jl;mgon, profesor inżynieryi rolniczej w konser
watoryju m sztuk i nemiosl, wiceprezydent aka
demii nauk, ur. 1821 r. Zasłużył się pracami nad 
nawadnianiem gruntów oraz udziałem w zaprowa
dzeniu służby meteorologicznej we Francyi. Wo
góle przyczynił sil) znacznie do postępu rolnictwa 
w swej ojczyźnie. 

Posiedzenie 11-te (ostatnie przed wa
kacyjami) Komisyi stałej Teoryi. ogrodni· 
c twa i Nauk przyrodniczych pomocniczych 
odbędzie się we czwartek dnia 21 Czerwca 
1888 roku, o godz. 8 wieczorem, w lokalu 
Towarzystwa Ogrodniczego (Chmielna, 14). 
Porządek posiedzenia: 

l. Odczytanie protokułu posiedzenia po
przedniego. 

2. P. M. Flaum: "0 fermentach nieorga· 
nizowanych". 

3. P. A. Slósarski; "0 komarze ogrodo
wym (Bibio hortulanus)". 

Euletyn :r.neteorologiozny 
za tydzień od 6 do 12 Czcrwca1888 r. 

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

- ~-~ 1 Barometr 
Temperatura w st. C. Suma 

·>1 700 mm+ o >1 1 Kierunek wiatru bJ)"C U w a g i. 
.~ -<O opadu ., ·~ ... 
o 7 r. l l p. l ~ w. 7 r. l l p. !,9 w. INajw. ll\ajn. ~ •oo 

6 54,0 l 53,2 l 15,6 , 12,2 , 17,0 1 R,5 , 44 l NW,NW,N l 0,0 53,4 14,0 

l 
7 54,6 53,1 51,6 10.6 15,0 1 13, 1:1 16,0 5,9 45 N.NEE c .. o 
8 51,5 51,4 51,4 11 ,8 1~,0 15,8 1!!,4 9,4 1 53 E ,E,iSE 0,0 
!l 51 ,3 49,8 49.0 15,8 20,8 17,8 2:!,2 10,3 1 1)2 ES,~~,!<; 0,0 

lO 483 47,1 48,5 20,0 23,1 18,8 24,6 12,7 56 ES,KN o,o 
11 50,5 52,2 5~.2 16,4 14,6 15,7 19,9 13,5 J G\J NW,N,W 0,1 

121 53,6 52,9 1 51,3 16,8 ', 17,8 17,8 19,7 10,5 1 47 N,~,NE 0,0 
l 

~~ 

Średnia 751,5 16,2 0,1 

UW,<\.GI. Kierunek wiatru dany jest dla trzech godzin obserwacyj: 7 ej rano, 1-ej po poludniu i 9-ej 
wieczorem. b. znaczy burza, d. - deszcz 

TREŚĆ. O solfatarach bocznych. (Wyją,tek z podróży gieologicznych Ignacego Dpmeyki po Anda?h 
Chilij~kich), przez Ignacego Domeyko.-Lampa elektryczna PollakB, opisał M. W.- Zywotncść pą,czkow 
pływacza pospolitego lUtricularia vulga.ris L), podal B. Eichler. --O pracy wykonywanej w locie pta.· 
ków, opisał A. - Towarzystwo Ogrodmcze. - Akademija Umiejętności w Krakowie. PosiedzPnie na.uko
we Komisyi fizyjograficznej z dnia 4 Czerwca 1~88 r.- Korespondencyja Wszechświata.- Kronika nan· 

kowa. - Wiadomości bieżą,ce. - Rozma1tości, - Nekrologija.- Buletyn meteorologiczny . .. 
====~~~=======================================================================~ 

Wydawca E. Dziewulski. Redaktor Br. Znatowicz. 

AosBOll€BO IJ.eBSjpOIO, BapmaBa S lroHx 1888 r. Druk Emila Skiwskiego, Warszawa, ChmielDaM 26. 
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