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DRUGI ZJAZD PRZYRODNIKÓW I LEKARZY  

C Z E S K I C H .

W e wtorek 30 Maja zakończył swe prace 
Il-g i Zjazd Przyrodników i Lekarzy czeskich. 
W  liczbie kilkudziesięciu Polaków, biorących 
udział w tćj uroczystości naukowej, znajdo
wał się wydawca naszego pisma, oraz p. 
Bronisław Rajchman, nasz współpracownik. 
Zanim od nich otrzymamy szczegółowe spra
wozdanie o naukowych czynnościach Zjazdu, 
niech nam wolno będzie w krótkiem stre
szczeniu i z pewną zmianą w sposobie widze
nia rzeczy podać kilka ustępów z publiczne
go przemówienia na jednem z posiedzeń ogól
nych, w którem D-r hr. Krasiński wykazy
wał ożywioną i płodną w następstwa łączność 
naukową między Polską a Czechami w da
wnych wiekach.

Sąsiednie granicami, spokrewnione obycza
jem, w nieustannych stosunkach politycznych 
zostające, dwie te gałęzi słowiańskiej rodziny 
już w pierwszych chwilach swego istnienia po
łączyły się ze sobą jaknaj ściślej we względzie 
cywilizacyjnym, przyjmując zachodnią oświa
tę i wyznanie rzymskie. Ze zaś języki nie ró
żniły się prawie między sobą, a Czechy da
wniej były ochrzczone i bliższe zachodu,

w pierwszój więc dobie chrześcijaństwa w Pol
sce szerzyli księża czescy pojęcia religijne 
śród Polaków, a zarazem jak wszędzie w owych 
czasach, byli krzewicielami nauki i stróżami 
jćj dobytku. Ksiądz musiał być lekarzem, a 
więc potrosze botanikiem, chemikiem i mine
ralogiem, musiał także znać się na kalendarzu, 
a więc na matematyce i astronomii. Stosunki 
te przyjmują cechę stałćj wzajemności od 
czasu, kiedy Kazimierz W ielki u nas (1347), 
a Karol IV  w Czechach (1348) pomyśleli o za
łożeniu szkół najwyższych, na wzór tego, co 
już posiadał Paryż, Oxford, Padwa i Bononi- 
ja. Przez pół wieku jeszcze po swem założe
niu uniwersytet krakowski urządzić się nie 
mógł i młodzież nasza w „złotej “ Pradze nau
ki szukała ; ale odpłaciła się Czechom szkoła 
krakowska, kiedy wojny husyckie praskie 
muzy do milczenia zmusiły. Nietylko ucznio
wie, lecz i wykładający niejednokrotnie z je- 
dnćj do drugićj przechodzili stolicy, a wiele 
gwiazd nauki dla obu szkół było wspól
nych. Zdarzało się nieraz, że mężowie wy
bitni i zasłużeni w nauce, z jednej po
chodząc narodowości, drugiej służyli z całą 
miłością i zapałem. I  nie będziemy się spierali 
między sobą, ani wywyższenia szukali w do
wodach, że Oczko był Czechem lub Zaluziński 
Polakiem, że „Liber magnusK jest dziełem na
szego Twardowskiego, lub czeskiego Zidka,
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że Sędziwój „polonus" był praskim mieszcza
ninem lub Amos Komeński śród nas znalazł 
gościnność i spokój.

Tak bezwątpienia rozumiano w owych cza
sach, kiedy zarówno nad W ełtaw ą jak  nad 
W isłą prądy oświaty szerokiem płynęły kory
tem, a sławiona na dzisiejszym praskim i prze- 
szłorocznym krakowskim Zjeździe „czesko- 
polska wzajemność11, bodaj, nie jest pomysłem 
dni naszych, przynajmniej w zakresie dążeń 
naukowych i cywilizacyjnych.

Tak więc mieliśmy w historyi wspólnych 
królów i wodzów, wspólnych przewodników 
oświaty i krzewicieli wolności ducha, w je 
dnych uczyliśmy się szkołach i w jednych dru
karniach księgi tłoczyli. Dzisiejsze wspólne 
zjazdy naukowe są więc dalszym ciągiem tego 
umysłowego przymierza, które trw a od po
czątku naszych dziejów pomimo potężnych 
przeszkód, a zarazem są jeszcze jednym  środ
kiem bliższego poznania się i zbratania na 
otwartem dla wszystkich polu pracy nau
ko wój. Zn.

G w i a z d y  z m i e n n e
przez

S ta n is ła w a  K ram s zty ka .

(Dokończenie.)

IY.

Im  więcój zawiłem wydaje się nam zjawi
sko, im bardziój utajoną jest dla nas praw i
dłowość jego, tem  też trudniejszą do uchwy
cenia jest jego przyczyna. Wobec zwłaszcza 
różnorodności objawów, jaką  nam zmienność 
gwiazd przedstawia, pytać się nam przede- 
wszystldem przychodzi, czy wszystkie szcze
gółowe przypadki dadzą się pod jednę podcią
gnąć kategoryją, czy też raczój mamy tu  do 
czynienia ze zjawiskami pozornie tylko zbli- 
żonemi, a rzeczywiście powodowanemi przez 
przyczyny zgoła różne. Nietrudno w istocie 
przejść od gwiazd o blasku statecznym do 
gwiazd nowych przez stopniowania niemal 
nieznaczne, przytaczając najpierw gwiazdy 
o słabych zmianach peryjodycznych, dalój 
o okresach nieregularnych, następnie znów

gwiazdy, które w naj mniej szóści swego świa
tła gasną niemal zupełnie i takie, co ukry
wają się zupełnie przed wzrokiem naszym, 
rozpłomieniając się nagle w znacznych odstę
pach czasu.

Przy takiem rozważaniu rzeczy możnaby 
ogół gwiazd zmiennych objąć jedną wspólną 
teoryją; pogląd taki wypowiada Faye, wogóle 
jednak astronomowie zapatrywania tego nie 
podzielają i wolą oddzielne kategoryje gwiazd 
zmiennych. Astronom amerykański Pickering 
zestawńa je  w pięć następujących klas:

1) Gwiazdy nowe czyli czasowe, jak  gwia
zda Tychona, albo gwiazdy z r- 1866 i 1876.

2) Gwiazdy o znacznych i nieprawidło
wych zmianach blasku, w okresach kilkomie- 
sięcznych lub kilkoletnich, jak  „cudowna11 
W  ieloryba.

3) Gwiazdy o zmienności słabej, którój 
przebieg wszakże jest nam wogóle nieznany, 
jak  np. a Oryjona.

4) Gwriazdy jednostajnie zmienne o okre
sach krótkich, (3 Liry np.

5) Zmienne, o okresie również krótkim  i 
prawidłowym, ale wyróżniające się tem, że 
sama zmiana, to jest słabnięcie i przyrost bla
sku ogranicza się do kilku godzin zaledwie; 
tu  właśnie należy Algol i pięć innych, podo
bnież zachowujących się ciał niebieskich.

Każda z tych grup stanowi dla nas oddziel
ną zagadkę, a dla ułatwienia sobie ich rozwią
zania wezwiemy w pomoc analogiją. Analo- 
gija bowiem, zestawiając i łącząc zjawiska 
odległe, dzielną pomoc nieraz badaniu nauko
wemu daje; ona to przenosi myśl Newtona od 
jabłka spadającego do księżyca biegnącego 
koło ziemi, a zjawiska wywoływane przez 
światło mieści obok zjawisk dźwięku. Nieraz 
nadużywana, gdy wzywa się jój jako drogi 
dowodzenia, nieocenioną jest zawsze, gdy 
myśl badacza na wrłaściwe tory prowadzi.

W  zadaniu, które nas teraz zajmuje, zja
wiska analogiczne przedstawiają nam się 
w naszym układzie słonecznym, gdzie i sama 
bryła naczelna i krążące dokoła niój planety 
i ich księżyce również pewne zmienności bla
sku okazują. W prawdzie i tu  nie wszystko 
jasnem jest dla nas, owszem nieraz badania 
nowe więcój mnożą trudności, aniżeli ich usu
wają, niemniój jednak bryły te są nam lepiój 
znane, aniżeli owe słońca odległe, są bardziój 
dostępne teleskopowi i spektroskopowi; są one
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oddalone na milijony tylko, a nie na trylijo- 
ny mil.

Jeżeli tedy przypomnieć sobie mamy, gdzie 
to dostrzegamy zmienności blasku w naszym 
świecie słonecznym, to najpierw wymienić 
należy zaćmienia. To jedno przynajmniej do
brze jest znanem i zupełnie zrozumiałem. Nie 
tak ma się rzecz z objawami, które nam przed
stawiają księżyce Jowisza i Saturna. Najwy- 
raźnićj okazuje je  ostatni księżyc Saturna, 
Japet. Światło jego ulega nader stałemu i 
znacznemu wzmaganiu się i słabnięciu; gdy 
znajduje się na zachód swćj planety, jes t j a 
sny, tak, że należy do najjaśniejszych spomię
dzy ośmiu satelitów Saturna i daje się do- 
strzedz przy pomocy slabćj nawet lunety; 
gdy natomiast ma położenie wschodnie, jest 
słabszy o 1 '/a wielkości i wymaga silnćj już 
lunety. Dla wytłumaczenia osobliwćj tej roz
maitości blasku, odwołać się wypada do dwu 
przypuszczeń; raz, że jedna strona tego księ
życa jest jasna, a druga ciemna, czyli raczćj, 
że posiada daleko mniejszą zdolność odbijania 
światła, powtóre, że podobnie jak  to ma miej
sce z naszym księżycem i u Japeta czas jego 
obiegu około planety schodzi się z czasem 
obrotu około osi, czyli, że ku planecie zawsze 
jedną zwraca się stroną. Drugie to przypu
szczenie może być bardzo prawdopodobnem, 
trudnićj zgodzić się na pierwsze, podobnćj bo
wiem różnicy w sile świecenia dwu półkul 
swoich nie okazuje żadna z planet słonecznych; 
w ten tylko jednak sposób możemy zdać sobie 
sprawę z tych należycie zaobserwowanych fak
tów. Podobnież zresztą zachowuje się i czwarty, 
najdalszy księżyc Jowisza; trzy bliższe oka
zują również zmiany światła, już nie tak 
wszakże prawidłowe, co każe się domyślać pe
wnych przeobrażeń na ich powierzchni zacho
dzących, tworzenia się plam np., jak  na wielu 
planetach.

Najwspanialszy wszakże rozwój plam wystę
puje na samem słońcu. Na nieszczęście bardzo 
nam jeszcze daleko do dokładnćj ich znajomo
ści, jak  wogóle do teoryi, któraby należycie 
obejmowała cały ustrój słońca i wszystkie na 
powierzchni jego i nad nią zachodzące objawy; 
odbieglibyśmy zanadto od rzeczy, gdybyśmy 
tu  rozwijać chcieli wszystkie poglądy, które 
dotąd o istocie plam słonecznych wypowie
dziano, ale jakiekolwiek o ich naturze mieć 
będziemy pojęcie, — czyto będą chmury, uno

szące się nad jaśniejącą powierzchnią jądra 
słonecznego (Kirchhoff), czy stygnące i krze
pnące żużle na ognisto płynnej bryle słone
cznej (Zoellner), czy masy par pochłaniają
cych, wyrzucone z wnętrza słońca i rozlewa
jące się nad fotosferą (Secchi), czy wiry ścią
gające do głębi słońca zimniejsze materyje 
z górnych jego stref i powodujące przytłu
mienie jego światła i ciepła (Faye, Langley), 
czy zagłębienia fotosfery, których przycie
mnienie tłumaczy się działaniem pochłania- 
jącem wypełniających je  par i gazów (Young), 
czy jakiekolwiek zi-esztą inne o istocie ich po
jęcie mamy, to zawsze pojmujemy, że epoce 
największój obfitości plam odpowiada najsłab
sza jasność słońca, a największy blask jego 
przypada na chwilę najmniejszego ich rozwo
ju. Wprawdzie chwiejność ta światła słone
cznego jest tak nieznaczna, że nietylko do- 
strzedzjćj nie możemy, ale nawet wszystkie 
dotychczasowe metody fotometryczne ująć jej 
nie zdołały, ale w każdym razie musimy zgo
dzić się na taką zależność jasności słońca od 
rozwoju plam, chybaby silniejszy rozwój świa
tła  w epoce ich największój obfitości wyna
gradzał ubytek przez nie wywołany. Powięk
szenie zaś to blasku słonecznego możie być na
stępstwem wzmożonej działalności procesów 
słonecznych; w czasie bowiem silniejszego roz
przestrzeniania się plam, częstszemi są też i wy
skoki czyli protuberancyje, niewątpliwie wy
buchy warstw głębszych, rozjaśniające górne, 
ciemniejsze okolice słońca. Na ogólną wszakże 
świetność słońca mają one wpływ ró
wnie nieznaczny, jak  i plamy, a związek je 
dnych i drugich jest nam również słabo zna
ny jak  i natura samych plam i to tylko twier
dzić możemy, że między protuberancyjami 
a plamami ścisła istnieje zależność.

Dla przedmiotu, który nas tu  zajmuje, nie- 
małćj jest i to wagi, że staranne obserwacyje 
plam słonecznych w ciągu ubiegłego stulecia 
wykazały niewątpliwą ich peryjodyczność. 
Przez dwa lub trzy lata są one większe i czę
stsze, następnie maleją i w sześć lub siedm 
la t dochodzą swćj najmniej szóści; przerwy te 
nie są zupełnie stateczne, ale w każdym razie 
czas ich przyrostu trw a krócćj znacznie, ani
żeli słabnięcia. Samo nawet trwanie całego 
okresu dostatecznie znanem nie je s t; wedle 
najściślejszych poszukiwań Wolfa w Zurichu 
wynosi przecięciowo lat 11 '/9, oprócz czego,
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zdaje się, że przyjąć należy i okres dłuższy 
55-letni.

A gdy już sama znajomość okresu la t jest 
niedostateczną, łatwo pojąć, że gorzćj jest 
z rozumieniem przyczyny tój peryjodyczności. 
W  braku innego tłumaczenia przypomniano 
sobie, że czas obiegu Jowisza wynosi niespeł
na lat dwanaście, że zatem odbiega niewiele 
od jedenastoletniego z górą okresu plam; ła
two było tedy powiedzieć sobie, że olbrzymia 
ta  planeta wywierać musi wpływ zakłócający 
na masy słoneczne i że wpływ ten jest silniej
szym w przysłonecznym aniżeli w odsłone- 
cznym punkcie jój drogi. W ypływająca stąd 
wszakże różnica odległości planety od słońca 
zbyt jest nieznaczna, aby nią wyjaśniać mo
żna było tak  znaczną we wpływach różnicę, 
a co ważniejsza, między obu tem i okresami 
nie masz zupełnój zgodności; peryjod plam 
słonecznych je s t o trzy miesiące krótszy od 
roku jowiszowego. Zapewne tedy, jak  wogóle 
źródła samych plam, tak  i powodu ich peryjo
dyczności w samem słońcu szukać należy, nie 
odwołując się do wpływów zewnętrznych. 
W  epoce naj większości plam potężne zaburze
nia zachodzą na całej powierzchni słonecznój; 
znaczy to, że w  czasie tym  w atmosferze sło
necznój występują znaczne różnice w warun
kach ciśnienia i tem peratury. Okres przeto je 
denastoletni jes t następstwem ogólnego przy
wracania równowagi w bryle słonecznój, uje
dnostajniania się ciśnienia i tem peratury. Po
dobny objaw na ziemi, na drobną oczywiście 
skalę, przedstawiają peryjodyczne wybuchy 
gejzerów, a zestawienie to posłużyło nawet 
niedawno p. von der Groeben za punkt wyj
ścia do ogólnój teoryi peryjodycznych prze
wrotów na słońcu.

Wogóle tedy w naszym układzie słone
cznym napotykam y cztery źródła zmienności 
blasku, — zaćmienia, obroty brył niejedno
stajnego z różnych stron swoich blasku, pra
wdopodobnie zaciemnienie przez rozwój plam 
i możliwe rozjaśnienie przez wybuchy pro- 
tuberancyj.

Y.

Odwołaliśmy się do zjawisk w układzie sło
necznym zachodzących, aby znaleść nić prze
wodnią w tak  mało dostępnćj dziedzinie gwiazd 
stałych; w istocie dla wyjaśnienia ich zmien

ności odwołano się w ogólności do tychże sa
mych czterech powodów.

Oo się przedewszystkiem zaćmień tyczy, to 
tą  tylko drogą wytłumaczyć można zmienność 
sześciu gwiazd z grupy algolowój. Secchi ba
dał widmo Algola w różnych stopniach jego 
świetności i nie zdołał w naturze światła naj
mniejszej wykryć różnicy; gwiazda ta należy 
stale do typu gwiazd białych. Jeżeli fakt ten 
zestawimy z tym  szczegółem charakterysty
cznym, że cały przebieg jój zmienności ogra
nicza się do kilku zaledwie godzin, pojmiemy 
łatwo, że niejednostajność blasku tój gwiazdy 
najlepiój da się wytłumaczyć, gdy przyjmie
my, że dokoła niój krąży ciemny towarzysz, 
zakrywający ją  w stałych odstępach czasu 
i powodujący tym  sposobem częściowe jej 
zaćmienie. Rozumie się, że towarzysz ten cie
mny, aby w takiej od nas odległości powodo
wać mógł zaćmienie gwiazdy, musiałby w sto
sunku do samój gwiazdy posiadać wielkość 
bez porównania znaczniejszą, niż planety sło
neczne względem swój gwiazdy naczelnój; 
przypuszczenie to wszakże trudności nie może 
przedstawiać istotnych, odkąd wiemy, że z Sy- 
ryjuszem związana jest ciemna gwiazda, prze
widywana przez Bessla, obliczona przez Pe
tersa, a dostrzeżona nakoniec przez Clarka 
w Styczniu 1862 r.; ciemność tę zresztą w zna
czeniu tylko względnem rozumieć tu  należy, 
według Auyersa bowiem tov. arzysz ten Syry- 
jusza, przy masie dwa razy mniejszój świeci 
przeszło 5000 razy słabiój. Podobnegoż ro
dzaju gwiazdą podwójną jest prawdopodobnie 
i Procyjon.

Otóż takiegoż samego rodzaju ma być ów 
towarzysz Algola. Aby zaćmienia te następo
wać mogły, droga tój ciemnój gwiazdy prze
chodzić winna przez liniją od nas do niój wio
dącą. Pickering nawet zadał sobie pracę obli
czenia drogi tój podwójnej gwiazdy zmiennój: 
ciemny satelita, którego średnica wyrówny
wałaby trzem czwartym średnicy gwiazdy głó- 
wnój, po tój drodze biegnąc, powodowałby te 
właśnie zmiany jasności, które nam obserwa- 
cyja wykazuje. Obliczenie to najzupełnićj jest 
hipotetyczne, a nawet niezupełnie zgodne 
z danemi, z obserwacyi osiągniętemi, bo pe
ryjod zmienności Algola jest bezwzględnie sta
łym; chcąc przeto przy tłumaczeniu tem ob
stawać, trzeba przypuszczać jakieś zakłócenia,
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wywoływane np. przez inne ciemne tój gwia
zdy satelity.

Inne gwiazdy, również prawidłowo zmien
ne, należące do czwartój grupy według zesta
wienia Pickeringa, nie dają się już wytłuma
czyć przez przypuszczenie krążących dokoła 
nich ciemnych towarzyszy. Do tego przypad
ku odnieść się daje hipoteza, pomyślana je
szcze w wieku siedemnastym, obrotu gwiazd 
niejednakowo ze wszech stron jasnych; gwia
zda taka, obracając się dokoła osi, przedsta
wia nam jużto świetniejszą, już ciemniejszą 
swą stronę, skąd wypływa zmienność peryjo- 
dyczna o okresach krótszych. Hipotezę tę naj- 
dokładniój rozwinął również Pickering; przy
puszczając, że gwiazda po różnych swych 
stronach niejednakićj jest jasności, że dalój 
posiada postać elipsoidalną i przyjmując oś jój 
najkrótszą za oś obrotu, wyprowadził wzory, 
okazujące dostateczną zgodność z prawami 
zmienności kilku gwiazd (P Liry, S Cefeusza i 
innych); tą  drogą przypuszczenie to, dawniój 
nader luźne, nabrało pewnego prawdopodo
bieństwa.

Co do innych, nie tak  prawidłowo zmien
nych gwiazd, analogija do zjawisk słoneczńych 
nasuwa łatwo hipotezę plam, rozwijających 
się silniój w więcój lub mniój statecznych od
stępach czasu. W  1667 r. tłoma- 
czył już tą  drogą Bouillaud zmien
ność „cudownej “ W ieloryba, a nie
można powiedzieć, iżby od tego 
czasu rzecz ta  ściślój uzasadnioną 
została. Jedynie tylko analiza spek
tralna mogłaby nas nauczyć, czy 
światło tych gwiazd ulega zmianom 
tylko ilościowym, czy też widmo w różnych 
ich stanach zgoła odmienne przedstawia ce
chy; badania te wszakże wymagają dłuż
szego czasu, aniżeli upłynął od początku 
badań spektralnych. Wspomnieliśmy już wy- 
żój, że znaczna większość gwiazd zmiennych 
należy do typu gwiazd czerwonych, prawdo
podobnie zimniejszych, aniżeli gwiazdy nale
żące do typu białych i żółtych. Badania Sec- 
chiego wykazały, że niektóre przynajmniój, 
jak  a Oriona np., w epoce największój swój 
jasności okazują widmo zbliżone do typu 
gwiazd żółtych, t. j. przecięte wąskiemi lini- 
jam i ciemnemi, jak  widmo słoneczne; przy 
zmniejszaniu się blasku gwiazdy, linije te roz
szerzają się i przechodzą w smugi, cechujące

widma gwiazd czerwonych; widmo wszakże 
„cudownój“ Wieloryba nie okazuje przeobra
żeń tak dobitnych, lubo barwa samój gwiazdy 
przez różne przechodzi odcienie.

Hipoteza plam znajduje silne poparcie w tój 
okoliczności, że przejście od najsłabszego do 
najsilniejszego blasku dokonywa się w ogól
ności prędzój, aniżeli słabnięcie światła; tenże 
sam szczegół przedstawia nam rozwój plam 
na słońcu, a chociaż wytłumaczyć go nie umie
my, to zawsze prawdopodobna jest tu wspól
ność przyczyny. W yobraźmy sobie słońce 
przeniesione na odległość choćby najbliższój 
gwiazdy, a przedstawi się nam ono jako gwia
zda niezbyt jasna, słabo zmienna o okresie 
jedenastoletnim; okres rozwoju plam mógłby 
się nam przedstawić w okresie jej zmienności, 
bylebyśmy uchwycić mogli drobne różnice jój 
blasku. A  ileż to może świeci gwiazd na nie
bie, na których rozwijające się plamy wywo
łują zmiany, ale tak  nieznaczne, że ich dotąd 
dostrzedz nie zdołano.

Najistotniejsze niewątpliwie usługi w spra
wie gwiazd zmiennych oddał nam spektro
skop co do gwiazd „n o w y c h J a k k o lw ie k  
w czasach, gdy nauka posługiwała się tym 
przyrządem, dwie tylko ukazały się gwiazdy 
nowe, wyniki badań są tu  niewątpliwe. W i

dmo gwiazdy z r. 1866 rozpatrywał Iluggins 
(fig. 1), przedstawia ono jakby kombinacyją 
dwu widm: znajdujemy tu  przedewszystkiem 
zwykłe widmo absorbcyjne, przecięte linijami 
ciemnemi, jakie okazuje słońce i przeważna 
część innych gwiazd, ale na tle jego wybija 
się kilka linij jasnych, stanowiących widmo 
rozpalonego gazu; położenie ich wskazuje, że 
mamy tu  do czynienia z płonącym wodorem. 
Analogij a do protuberancyj słonecznych sama 
nam się tu  narzuca i śmiało tu  przyjąć może
my, że na gwieździe tój nastąpił wybuch pło
nącego wodoru, wybuch tak olbrzymi, że po
wierzchnię tój słabo świecącój gwiazdy nagle 
rozpalił i rozjaśnił. Olbrzymiemi tylko roz
miarami góruje to zjawisko nad zwykłemi

Fig. 1. Widmo gwiazdy nowój z r. 1866 według Hugginsa.
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objawami słonecznemi, a w miarę, jak  nikły 
ślady tego niepojętego zaburzenia, gwiazda 
bladła i wróciła nakoniec do zwykłego swego 
skromnego blasku.

Podobnem było i widmo gwiazdy z 1876 r.. 
Yogel, Lobse, Comu i Copeland przekonali 
się, że było ono przecięte zarówno silnemi 
smugami eiemnemi, jak  i kilku linijami jasne- 
mi, z których trzy niewątpliwie pochodziły 
od wodoru. Fig. 2 przedstawia to widmo we
dług Lohsego 5 Grudnia 1876, fig. 3 zaś 1-go 
Stycznia 1877; C i F  oznaczają linije wodoru, 
2, 3, 4 i 5 linije najsilniejsze, które można było 
rozróżniać jeszcze w Marcu.

C F

Fig. 2 i 3. Widmo gwiazdy z r. 1876 według Lohsego.

Wspaniałość tego olbrzymiego zjawiska 
grozą nas przejmuje. W yobraźmy sobie pla
netę krążącą dokoła słońca, które się nagle 
tak dalece rozpłomienia, że jasność jego sto
krotnie się wzmaga; przypuśćmy, że na pla
necie tój, jak  na drobnój naszój ziemi, w całój 
pełni kwitło życie organiczne, a pojmiemy, że 
jedna chwila takiego niesłychanego podsyce
nia żaru sprowadza nieuniknioną zagładę by
tu. Ale i gwiazdy w szczuplejszym zakresie 
zmienne stanowią także słońca o nader nieje- 
dnostajnój temperaturze, a czy pod wpływem 
ich promieni życie rozwijać się i utrzymywać 
może, jest rzeczą więcój niż wątpliwą. Nie 
każde z tych słońc olbrzymich, które nam się 
gwiazdkami tylko wydają, rozlewa dokoła 
siebie tak  dobroczynne światło i ciepło, jak  
nasza gwiazda dzienna. N ik t dziś zapewne 
utrzymywać nie będzie, aby nasza tylko zie
mia była siedliskiem życia i działalności, ale 
podobnież twierdzić nie możemy, aby każda 
planeta była zamieszkałą, aby promieniami 
każdego słońca życie się karmiło.

VI.

Hipotezy powyższe, oparte na analogii do 
objawów układu słonecznego, nie wyczerpu

ją  wszystkich dróg, które dla wytłumaczenia 
zmienności gwiazd obmyślono. Uderzony uka
zaniem się nowój gwiazdy, Tycho wygłosił 
śmiałą teoryją tworzenia się ciał niebieskich. 
Mniema on, że wszechświat cały wypełniony 
jest pierwotną substancyją, mgłą kosmiczną, 
która przez zagęszczenie staje się świecącą i 
zbija się w gwiazdy. Droga mleczna, według 
niego, stanowi już pewne skupienie tój mgły 
światowój i połyska już łagodnem, srebrzy- 
stem światłem. Nowa gwiazda ukazała się 
właśnie w drodze mlecznój jako objaw dalsze
go jćj zagęszczania.

Zapewne, Aviemy dziś, dzięki teleskopowi, że 
droga mleczna nie jest zgoła mgła
wicą, że blask jój pochodzi z nagro
madzenia milijonów gwiazd, których 
oko nieuzbrojone rozróżnić nie może; 
ale śmiałój myśli Tychona niemożna 
odmówić gienijalności, — widzimy 
w niój jakby pierwszy połysk teoryi 
Laplacea tworzenia się światów, na 
którój opiera się obecna nasza kosmo- 
gonija. A olbrzymie owe przeobraże

nia gwiazd, które się nam w ich zmienności 
ujawniają, nie mają zapewne charakteru ja 
kiejś przypadkowości, nie są to wyjątkowe 
zdarzenia; domyślamy się, przeczuwamy ra- 
czój, że tak  ogólne i rozległe przewroty ściśle 
łączyć się muszą z ogólnemi warunkami bytu 
i rozwoju światów. Z tego stanowiska rozpa
tru je  je  p. Ritter, wiążąc je  z kosmogoniją 
Laplacea; należy nam tedy jeszcze pokrótce 
poglądy jego rozejrzeć.

Byłoby zapewne rzeczą zbyteczną przypo
minać tu  ogólne zasady teoryi Laplaceowój, 
jak  ze skupienia pierwotnój mgławicy wytwo
rzyła się bryła słoneczna i inne światy. Ja k 
kolwiek daleko w danój bryle słonecznój po
sunął się proces tego skupiania, cząsteczki jój 
substancyi, pierwotnie gazowój, zostają pod 
spółdziałaniem dwu równoważących się sił: 
ciążenia, które je  usiłuje sprowadzić do środ
ka i ciepła, które dążeniu temu przeciwdziała; 
ciepło, przez samo to skupianie wytworzone 
w każdój chwili właśnie wystarcza do zró
wnoważenia siły ciężkości. Proces ten zagęsz
czania się masy gazowój kiedyś skończyć się 
musi; gwiazda przez promieniowanie stygnie, 
ale ciążenie nie wytwarza już nowego zasobu 
ciepła; powierzchnia jój pokrywa się żużlami, 
skorupą, słońce zastyga i przebiega drogę, po
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którój wyprzedziły ją  drobniejsze planety, 
którą przebyła i ziemia nasza w stopniowym 
swym rozwoju.

W  przestrzeniach niebieskich snuć się tedy 
może mnóstwo gwiazd napół, lub zupełnie 
wygasłych, ciemnych, a rozpłomienienie ta
kiego słońca zamarłego stanowi dla mieszkań
ców światów dalekich zjawisko nowój gwia
zdy. Idzie tylko o to, jakim  sposobem bryła 
ta wygasła na nowo rozpłomienić się może? 
Gdy na nią inne ciało niebieskie spada, odpo
wiada Ritter. W skutek bowiem oporu, jak i 
ciałom niebieskim w ich biegu stawia eter, 
czas obiegu planet maleje, planeta okrąża dro
gę coraz bliższą swego słońca, spada na nie 
nakoniec, łącząc się znów z bryłą, od którćj 
się pierwotnie oddzieliła. Jeżeli budowa na
szego układu słonecznego wydaje nam się nie
zachwianą, to dlatego tylko, że obserwacyje 
nasze obejmują okres niesłychanie krótki.

Przyj ąwszy raz możliwość takiego uderze
nia się dwu brył niebieskich, pojmiemy łatwo, 
jak  nowe słońce do życia powołanem zostaje. 
Ruch całych mas przechodzi w ruch najdro
bniejszych ich cząstek, uderzenie wytwarza 
ciepło, na grobie dawnych światów nowy pło
mień się wzbudza. W skutek niesłychanego 
rozwoju ciepła zrywa się równowaga utrzy
mująca objętość gwiazdy, a olbrzymie masy 
oddalają się od środka; przy takim rozroście 
tem peratura wewnętrzna obniża się i docho
dzi kresu, gdy się znów ustala równowaga mię
dzy ciążeniem a działaniem ciepła. Ruch czą
stek wszakże tu  się nie zatrzymuje, wskutek 
bowiem bezwładności masa słoneczna posuwa 
się dalój, a tem peratura jój dalój słabnie. Ale 
wtedy ciążenie odzyskuje swą władzę, osłabia 
i znosi ruch rozbieżny, masa zatrzymuje się, 
aby biegiem najpierw przyspieszonym, a na
stępnie opóźnionym znów odwrót swój rozpo
cząć, a po peryj odzie skupiania znów rozsze
rzanie następuje. Jestto jakby olbrzymi ruch 
wahadłowy, wywołany rozpętanemi żywioła
mi, co długo w uśpieniu w starym, zeskoru- 
piałym kryły  się świecie. W  rytmicznym tym 
ruchu tem peratura tego tworzącego się słońca 
rośnie i słabnie naprzemian, rozjaśnia się ono 
i zaciemnia kolejno, a my dostrzegamy gwia
zdę zmienną.

Gwałtowne te zmiany światła znamionują 
tylko młodzieńczy okres bytu gwiazdy, w mia
rę jak  dalej skupienie jój postępuje, kołysania

stają się słabsze, a drobna zmienność jój ledwo 
dopatrzeć się daje.

Jakież znaczenie rozległój tój hipotezie przy
pisać możemy, jakie prawdopodobieństwo za 
nią przemawia? Potwierdzenie mogłaby zna- 
leść jedynie w zgodności z faktami zaobserwo- 
wanemi; R itter wyprowadza wprawdzie twier
dzenia, okazujące zależność okresu zmienno
ści od gęstości gwiazdy, ale gdy gęstość ta 
jest nam nieznaną, nie mamy też możności 
potwierdzenia wywodów jego i zestawienia 
ich z rezultatami obserwacyi; hipoteza ta prze
to pozostaje jedynie ciekawym przykładem, 
jak  teoryja mechaniczna ciepła zastosować się 
daje do olbrzymich objawów kosmologicznych, 
do ostatecznych zagadnień bytu wszechświata.

Widzieliśmy, ile zagadek kryje się jeszcze 
w objawach własnego naszego świata słonecz
nego, tem trudniejszym jest każdy krok śród 
zjawisk, które nam niebo gwiaździste przed
stawia. Dwie niepokonane przeszkody na dro
dze nam stoją — czas i odległość; wobec tój 
odległości przestrzeń od słońca nas dzieląca, 
punktem jest tylko, a wobec okresów roz
woju brył niebieskich byt całych pokoleń na 
ziemi — chwilką nikłą zaledwie.

W S P O M N I E N I A  Z P O D R Ó Ż Y
P O  P E R U  

II.

K R A ]  I P R Z Y R O D A ,  

przez

JANA SZTO LC M A N A .

(Dokończenie.)

Zdaje się, że dolina rzeki Chicama (Trujil- 
lo ) stanowi południową granicę gieograficzne- 
go rozprzestrzenienia tego ciekawego drzewa. 
Spotkać je więc można w kilku dolinach pół
nocnego Peru, jakoto w dolinie rzeki Zańa, 
ucbodzącój do morza przy małym porcie Je- 
tequepeque, oraz w dolinach rzek Lambaye- 
que i Tumbezu. W  górę nie sięga wiele wyżój 
1000 stóp.

Każda okolica ma swe ptaki, których głos 
charakteryzuje ją, stanowiąc niejako część jój
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kolorytu. Gdy słuch otrzymuje często w a ż e 
nie tego głosu, gdy zaś j ednocześnie oko przy- 
wylsa do pewnych krajobrazów, tak  te dwa 
wrażenia ze sobą się łączą w naszój pamięci, 
że dość jest potem jedno z nich przywołać, 
aby niezwłocznie i drugie pojawiło się w na
szćj wyobraźni. Do takich ptaków niewątpli
wie należy dla dolin pomorskich północnego 
Peru ciekawy, niewielki, rudy o białym brzu
chu garncarz (Furnarius cinnamomeus). P tak  
ten lepi sferyczne gniazda z gliny, umieszcza
jąc je  na drzewach w nieznacznój od ziemi 
wysokości. W  Tumbezie niewiele jest drzew, 
któreby podobnych gniazd nie nosiły. Jedne, 
świeże, zajęte są przez prawych właścicieli; 
inne — opuszczone zajmują niekiedy małe 
papużki (Psittacula coełestis).

Garncarz, 'a  jak  go miejscowi odpowiednio 
nazywają „ollero“ ‘) należy do najpospolitszych 
ptaszków dolin pomorskich. Trzymając się pa
rami, daje co chwila słyszeć swój donośny głos, 
składający się z szeregu nut spadających w ga
mie chromatycznój. P ary  tych ptaków, butnie 
spacerujące po ziemi, nietrudno spotkać po 
zaroślach. Często zlatują tóż do miasteczka, 
gdzie się wśród śmietnisk pompatycznie prze
chadzają. P taszka tego brak w dolinach, po
łożonych na południe rzeki Chicama.

Do bardzo charakterystycznych ptaszków 
należy jeszcze „negro“ (Aphobus Chopi), da
leki krewny naszych szpaków. Stada tych 
ptaków trzym ają się w zaroślach przy rzecz
nych, zachowując się w ciągu dnia dość cicho. 
Skoro jednak słońce zaczyna się już  chylić 
ku horyzontowi, rozpoczynają ogłuszający 
prawdziwie koncert, niepozbawiony jednak 
harmonii. Każdy ptak śpiewa czy krzyczy 
na swoją rękę, trudno jednak  dojść pojedyn
czych motywów wśród ogólnego zamięszania.

W  gęstych trzcinach wędruje stadkami 
mały prześliczny ptaszek, przypominający 
nieco naszego mysiego królika (Cyanotis Aza- 
rae). Z głębi tych gąszczy dochodzi nas głos 
wodnika (Rallus caesius), przypominający 
jakby ryczenie osła. Gdy o wschodzie słońca 
pójdziemy brzegiem trzcin, zobaczymy te 
ptaki wybiegające z ulubionego gąszcza na ma
łe błotka i polanki, okalające zarośla trzcino
we. Skoro nas tylko zobaczą, zdaleka do swój 
kryjówki uciekają.

>) Olla — garnek.

Na rżyskach ryżowych, przy kopach zebra
nego ryżu zbierają się stada gołębi (Zenaida 
auriculata i Columba meloda), a razem z nie
mi i drobniejsze ptastwo z familii wróblowa- 
tych Skoro się gołębie najedzą, odlatują do 
gęstych zarośli, gdzie w nieruchomości odda
ją  się sjeście, pozwalając od czasu do czasu 
słyszeć swój głos, jakby ku-ku-li. I  inne 
ptastwo niewiele się kręci w czasie skwar
nych godzin dnia, odpoczywając gdzie w gę- 
stój koronie drzewa. Pod wieczór dopiero, 
gdy skwar osłabnie trochę, rozpoczyna się no
we życie. Stado jaskółek (Atticora cyanole- 
uca), unoszą się nad rzeką, gdzie łatwiój mogą 
sobie karm zdobyć. Na suchych kołkach za
siadł pyszny czerwony tyran (Myiarcłras co- 
ronatus). Zrazu wydaje nam się być kwiat
kiem, dopiero gdy w górę za owadem wyleci 
i wróci na swe dawne miejsce, rozpoznajemy, 
że to ptaszek. Na pastwiskach wśród bydła 
i koni kręcą się guardacaballos (Crotophaga 
sulcirostris). Dziwny ten ptak, spokrewniony 
blisko z naszą kukułką, posiada oryginalny 
zwyczaj towarzyszenia koniom lub bydłu ro
gatemu, posuwając swą śmiałość do tego sto
pnia, że im na grzbiecie siada i pasorzyty spo
między sierści wyjada. Obyczaj ten dzieli 
on z innym zupełnie ptakiem, podobnym 
do wyżój wspomnianego negra (Molothrus 
purpurascens), który nadto jak  nasza ku 
kułka nie robi gniazda, lecz niesie jaja 
do gniazd innych ptaków. liaz widziałem 
maluteńką muchołówkę (Eupsilostoma pusil- 
lum), karmiącą dwa razy większego od sie
bie pasorzyta — i po co? Oto dlatego, by ten 
sam pasorzyt zniósł jój może w przyszłości 
jajo do gniazda. O! ludzkość w przyrodzie 
jak  w zwierciadle się odbija. Poszukajmy 
tylko dobrze, a znajdziemy wśród tych istot 
bezmyślnych nasze zwyczaje, nasze słabości, 
nasze instytucyje społeczne. Czyż i ten paso
rzyt ptasiego rodu nie jest obrazem pasorzyta, 
którego ludzkość karmi na to, aby ją  nowym 
pasorzytem obdarzył.

Co krok spotykamy na czubkach niewy
sokich krzaków siedzące przedrzeźniacze pe- 
ruwijańskie (Mimus longicaudatus). Zdolno
ściami muzykalnemi nie dorównywają wpraw
dzie sławnemu przedrzeźniaczowi kalifornij
skiemu (Mimus orpheus), posiadają niemniój 
głos przyjemny, bardzo przez krajowców ce
niony. Śpiew ich dochcdzi nas ze wszech
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stron. Widać to pora lęgowa i samiec uprzy
jemnia w ten sposób samicy długie i nudne 
chwile wysiadywania jaj. Opowiem wam pe
wne zdarzenie, jakie miałem z tym ptaszkiem, 
może bowiem niejednój matce za przykład 
posłużyć.

Przyniesiono mi raz w Tumbez gniazdo, 
zawierające troje piskląt, należących do tego 
gatunku. Gniazdo umieściłem w klatce i z nią 
wystawiłem na galeryją, otaczającą dom cały 
do koła na wysokości pierwszego piętra. W i
dać matka i ojciec towarzyszyły chłopcu, k ra 
dnącemu ich skarb, gdyż skorom tylko klatkę 
na zewnątrz wystawił, pojawili się oboje na 
dachu sąsiedniego domu, wydając swój głos 
alarmujący. Odszedłem nieco, aby się przeko
nać, co robić nadal będą, jakoż, ku memu zdzi
wieniu, samica, pomimo naszój obecności 
usiadła na klatce, samiec zaś pozostał na d a 
chu. Widząc to zaufanie, jakie do mnie miał 
ptak, otworzyłem drzwiczki, a oczekiwania 
moje nie zostały" zawiedzione: biedna matka 
zaczęła karmić swe uwięzione potomstwo, 
wchodząc do klatki z pożywieniem. Samiec 
pozostał i nadal niedowierzającym, a siedząc 
na dachu sąsiedniego domu. uprzyjemniał mi 
chwile mych zajęć domowych swym śpiewem.

Pewnój niedzieli siedziałem na galeryi, czy
tając książkę, klatkę zaś postawiłem od stro
ny przeciwnej, aby samica w spokoju mo
gła się oddawać swym macierzyńskim obo
wiązkom. Nie zwróciłem zrazu uwagi, że bie
daczka czemśeiś zaniepokojona, skakała po 
poręczy galeryi, zbliżając się ku mnie i wy
dając -głośne krzyki; spostrzegłem to dopie
ro, gdy znajdowała się w nieznacznój ode- 
mnie odległości, w końcu zbliżyła się le
dwie na odległość wyciągniętej ręki. Musiała 
mieć ważną do tego przyczynę, skoro przeła
mała swą wrodzoną bojaźń i odważyła się na 
ten krok śmiały. Poszedłem do klatki i oto 
spostrzegłem, że w iatr zatrzasnął drzwiczki, 
pozbawiając biedną matkę możności karmie
nia swych dzieci. Skąd jednak ten dziki p ta
szek mógł wiedzieć, że ja  mu jedynie w po
moc przyjść mogę? Sądzę, że tu  inny czynnik, 
niż instynkt grał rolę. Z drugiój strony jak 
że piękną jest ta  miłość macierzyńska, która 
gardząc niebezpieczeństwem, każe matkom 
widzieć tylko dobro swego potomstwa.

Lecz wróćmy do naszego opisu. Zmierzch 
zapada i cisza zupełna w powietrzu nastała,

a gdy z jednój strony słońce niedawno się 
skry ło , z drugiój wrznosi się powoli czerwony, 
wielki księżyc. W yleciały z gąszczy lelaki 
i szybują w powietrzu, goniąc owady; wraz 
z niemi pojawiły się też i nietoperze. Jeden 
z nich, maleńki, prawdziwy kolibr nietope
rzowego rodu, lata z niezwykłą szybkością. 
Przyjemnie patrzeć na jego gwałtowne zwro
ty, jakie w powietrzu wyprawia. I  sowy 
opuściły także swe kryjówki: jedna z nich 
(Strix perlata) dzień przepędza na wieży ko
ścielnej; druga (Athena cunicularia) na sąsie
dnich wzgórzach kopie nory, u wejścia których 
spędza dzień cały; teraz zaś oddaje się łowom, 
zapadając na śmietniska, gdzie skaczą wielkie 
ropuchy (Bufo transandeanus). stanowiący 
ulubiony, a może jedyny ich pokarm.

Ten sam księżyc, któryśmy widzieli kąpią
cy swe promienie w spokojnych toniach ocea
nu, oblewa swem światłem krajobraz doliny 
pomorskiój. Cisza panuje w powietrzu, które 
najmniejszym nawet prądem nie zdradza swćj 
obecności, lizeka zlekka szumi wśx-ód kamieni, 
mięszając szum swój z cichem brzęczeniem 
cykad. Zdaleka dochodzi nas smętny głos 
lelaka (Chordeiles pruinosus), jakby ki-liuuu, 
lub ostry, donośny, chromatyczny krzyk ku
lona (Oedicnemus superciliaris). Nocny ton 
ptak o wielkich, białawych oczach i długich 
nogach, trzyma się na miejscach piaszczystych 
zupełnie jałowych, lub rzadkim krzakiem po
rosłych. Gdy w dzień nieruchomie stoi na 
piasku, z pewnój odległości tylko doświadczo
ne oko wypatrzeć go może, tak kolor jego do
skonale go zbliża do otaczających przed
miotów.

Jeżeli fauna ornitologiczna dość jest uroz
maicona w dolinie pomorskiój, za to ssących 
bardzo się tu  niewiele spotyka. Oprócz kilku 
gatunków' myszy, do pospolitszych ssących 
należy mały lisek pomorski (Canis sp?) do
tychczas jeszcze nieopisany. Posiada on cie
kawy zwyczaj przystawania i oglądania się, 
gdy się na niego gwizdnie, o czem sam mo
głem się przekonać. Nieraz na ekskursyjach 
zdarzyło mi się go spłoszyć. Na rżyskach ry 
żowych widzimy krzyżujące się, gwiazdko- 
wate ślady dydelfa (Didelphys cancrivorus). 
W idać go tu  ściągają gołębie, które w krza
kach okalających pola ryżowe lubią nocować. 
W  miejscach bardziój odludnych przebywa 
sarna (Cervus nemoriyagus). Do tych kilku
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ssących ogranicza się fauna therologiczna do
liny pomorskićj.

Typ ten okolic posiada jeszcze jedno cha
rakterystyczne stworzenie, a mianowicie sal- 
yadora — wielką jaszczurkę (Teyovaranus 
Branickii). Trzyma się ona po naj większej 
części miejsc piaszczystych, suchych, rzadkim 
krzakiem porosłych, najczęściej zaś wśród 
czołgających się krzaków zopote (Capparis) 
lub kaktusów. Tam robi wielkie nory, do któ
rych spłoszona ucieka. Zwykle za zbliżeniem 
się człowieka pozostaje cicho, nieruchomie, 
jakby z kamienia wyciosana, a my nie podej
rzewając jój obecności, przestraszeni zosta
jemy, gdy nagle puści się szybko z ogonem 
do góry zadartym ku swój norze. Zabiłem 
jedną z nich, mającą kilka nor wśród pełzają
cych kaktusów. Ogon był naszpikowany po- 
łamanemi kolcami tój rośliny. Miejscowi nie 
lubią tój jaszczurki, podkrada się bowiem pod 
domostwa, gdzie łowi młode kurczęta, indyki 
lub wypatrując, gdzie ku ry  jaja  niosą, wyjada 
je  pokryjomu.

L a s  L o m a s  (Wzgórza). W  odległości 
kilkunastu do kilkudziesięciu wiorst od brze
gu morskiego, ciągnie się równolegle do niego 
pas, zajmujące najniższe rozgałęzienia Kordy
lijerów i nawet na pierwszy rzut oka nadzwy
czaj charakterystyczny. Miejscowi, którzy 
wogóle niezbyt zwracają uwagę na to, co im 
materyjalnój korzyści nie przynosi, odróżnili 
ten typ od jałowego pasu przymorskiego i do
liny pomorskiój, chrzcząc go nazwą Lomas, 
co dosłownie znaczy „wzgórza". W  szeroko
ści Chiclayo (Cziklajo) pas ten jest odsunięty 
na kilkadziesiąt kilometrów od morza, gdy ku 
północy, w Tumbez mianowicie, dochodzi po 
sam brzeg morski.

W ystawm y sobie falistą powierzchnię, po- 
przerzynaną mniój lub więcój głębokiemi jara
mi i parowami, powierzchnię żwirowatą, ko
loru czerwonawego, a na niój pojedynczo sto
jąco w odległości kilkudziesięciu kroków nie
wysokie drzewa bezlistne, przeważnie należące 
do rodzaju palo-santo, czyli drzewo święte 
(Guaiacum sanctum), lub do świeczników po
dobne kaktusy (Cereus), a będziemy mieli 
w najogólniejszych zarysach ten ciekawy typ 
okolic. Przyjrzyjm y się jednak bliżój.

W parowach i jarach roślinność nieco bo
gatsza, miejscami tworząca jakby dolinki na 
małą skalę. Szczególniej bywa to po brze

gach tak  zwanych rios secos, co dosłownie 
znaczy suche rzeki, gdyż rzeczywiście są to 
koryta, w których wodę piasek zastępuje. 
Konserwuje się tu  widać z pory dżdżystój 
nieco wilgoci, która daje życie tym  krzakom 
mimozowym, tym  drzewom zapote del perro 
(Capparis), mającym pień krzywy, a koronę 
złożoną z trochy grubych i suchych liści. 
W  każdym razie weselój tu nieco, gdyż ta  
słaba roślinność sprowadza za sobą i nieco 
ptaków, a te krajobraz ożywiają.

Miejscami przecina wzgórza obszerna doli
na, o poziomie nieco niższym od ogólnego po
ziomu okolicy; dolina niestety! bez rzeki. Spo
tykam y tu szare powierzchnie mułu, popęka
ne i otoczone suchemi badylami wodnych 
roślin; są to miejsca kałuż, jakie się w porze 
dżdżystój tworzą. Taka dolina bez rzeki po
siada roślinność nieco bogatszą, składającą się 
z drzew algarrobowych, z guarangów (Aca- 
cia), Capparis i innych drzew charakterysty
cznych dla dolin pomorskich. B rak tu  tylko 
stanowczo trzciny i „pajaro-bobo“, które tyl
ko po brzegach stałych, a nie efemerycznych 
wód rosnąć mogą. Najciekawszem jednak 
z drzew, porastających te okolice, jest seivo 
lub barrigon, jak  tu  miejscami Bombax nazy
wają. Olbrzym ten posiada pień rozdęty nie
pomiernie w połowie wysokości; podstawę 
jego okalają dośrodkowe zagrody trójkątne; 
pień i potężne konary, z liści ogołocone, zielo
nego koloru. Trudno o cci oryginalniejszego 
w królestwie roślin. Drzewa te wznoszą się 
pojedyńczo, wśród otaczających zarośli, domi
nując nad całą okolicą.

Wogóle „wzgórza11 w porze sucliój robią na 
nas wrażenie pustyni, ubranój rzadką roślin
nością. Pragnienie, podsycane solą, zawartą 
w powietrzu w tak  znacznój ilości, że się aż 
na twarzy naszój krystalizuje, dręczy nas nie
ustannie, a prostopadłe promienie południo
wego słońca, zlekka tylko złagodzone przez 
w iatr morski, odejmują wszelką ochotę ruchu. 
Napada nas gwałtowna chęć odpoczynku 
w cieniu drzew, lecz okazuje się, że te niewie
le cienia dają. Zamiast więc leżeć bezczynnie 
pod palącemi promieniami słońca, lepiój jedź
my naprzód, aby prędzej z tych niegościnnych 
okolic wyjechać.

„Wzgórza" jednak w porze dżdżystój zmie
niają się do niepoznania. W  najbardziój na 
północ położonych częściach Peru, w prowin-
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cyi Tumbez np., tam, gdzie typ ten okolic 
w najdoskonalszych swych rysach występuje, 
deszcze popadują w Styczniu, Lutym  i Marcu. 
Dość jest paru tygodni czasu, aby krajobraz 
zmienił się najzupełnićj. Czerwonawy grunt 
pokrył się rzadkim wprawdzie, niemniej je 
dnak pięknym kobiercem zieleni. „Palo- 
Santo", bombaxy i inne drzewa przedtem bez
listne, teraz odziały się piękną koroną liści. 
Cala okolica nosi na sobie piętno świeżości, 
zupełnie jak  u nas na wiosnę. W  wielu miej
scach potwrorzyły się jeziorka, a brzegi ich 
szybko pokrywać zaczyna jakaś wodna rośli
na. Pojawiają się na nich błotne ptaki, nawet 
kaczki (Dafila bahamensis) zalatują. Pustynia 
jednem słowem przybrała pozór świąteczny. 
Świat skrzydlaty, po większej części ten sam, 
co i w dolinach, kręci się też bardziej, gdyż to 
pora godowa dla nich nadchodzi. Słychać 
śpiew przedrzeżniacza i donośny głos Furna- 
riusa. Zjawiają się olbrzymie stada ciekawe
go wróbelka pomorskiego (Gnathospiza Rai- 
mondii), znęconego tu  przez dojrzewające na- 
sionka traw . Słowem okolica przybrała dla 
oka pozór ponętny. K toby to powiedział, 
że za kilka tygodni znów się w pustynię za
mieni.

W  m iarę, jak  deszcze padać przestają, 
schnie trawa, a drzewa liście tracą; krajobraz 
szarzeje powoli. Efemeryczne jeziorka schną 
jedne za drugiemi, tylko największe z nich 
jeszcze wodę zachowały, lecz i ta pod palące- 
mi promieniami słońca niedługo wytrzyma. 
Bydło, tuczące się teraz przy obfitości dosko
nałej traw y, zgromadza się przy tych reszt
kach wody. Przyszedł czas i na nie: już tylko 
pośrodku nieco brudnej, zdeptanej wody pozo
stało, aż i ta  wreszcie ulotnić się musiała. Su
che badyle okalają teraz popękaną od suszy 
powierzchnię dawnego jeziorka i tam, gdzie 
przedtem rozlegał się głos Totanusa, dziś ci
sza zapanowała. Biedne bydło! Mętne źródło 
wody, z którego życie czerpały setki krów, 
wyschło teraz na długie miesiące. Spragnione 
wloką się powoli, aby gdzieś daleko u rzeki 
pragnienie ugasić.

Wzgórza znów przybrały swój właściwy, 
pustyniowy charakter, urozmaicony Asadką i 
zakurzoną zielonością. Pozostała tylko jedna 
dodatnia strona krajobrazu, to jest owo niebo 
czyste, błękitne, białemi chmurkami pierza- 
stemi usiane. W  górze widać unoszącego się

pomorskiego kondora (Sarcorhamphus papa), 
który zawsze śmierci towarzyszy. Jemu bo 
na rękę ta susza zwrotnikowego lata, prędzój 
się bowiem zdobyczy doczeka: może jakie źre
bię lub cielę padnie pod zabój czerni promie- 
inami słońca.

I  pustynia ma swój urok, wtedy jednak, 
kiedy stale charakter swój zachowuje, to też 
nie wątpię, że wzgórza dla tego, kto je tylko 
widział w tej smutnej, letniój szacie muszą 
mieć swą poezyją, swój powab. Kto jednak 
poraź pierwszy ujrzał je  odziane skromną, ale 
piękną zielenią wiosny, na tym smutne wra
żenie później robią, gdy pora sucha zniszcze
nia dokona. Te właśnie ślady dawnój piękno
ści, ten pierwiastek zniszczenia każe nam 
przypominać, że i nasza wiosna mija, że i nad 
nami wisi miecz zniszczenia. Nie wiem, czy 
jest kto z ludzi, na kimby jesień pomimowoli 
przykrego wrażenia nie robiła, — a ma to głę
bokie podstawy. Chociaż bowiem po tój je 
sieni nastąpi zima, a po zimie znowu zawita 
wiosna w swój cudownej szacie, to jednakże 
trapi nas myśl, że my tylko jednę jesień mieć 
będziemy i żal nam tej wiosny, która nigdy 
nie powróci.

Większa część ptaków, zamieszkujących 
wzgórza są to nasi znajomi z dolin pomor
skich. Częściój tu  może spotkać się daje 
wielki tyran (Myiodynastes atrifrons). Nie
wielkie stadka papużek (Psittacula coelestis), 
szczebiocząc, ożywiają bardzo te ciche obszary. 
W  miejscach gęścićj zarośniętych uwija się 
po gałęziach pięknie żółto i czarno ubarwiony 
kacyk (Icterus gracae-annae) Naj charakte
rystyczniej szym jednak ptakiem dla wzgórz 
jest wspomniany wyżćj wróbel (Gnathospiza 
Raimondii). Stada ich są rzeczywiście nad
zwyczaj wielkie. Gdy się na nie najedzie, nie 
zrywa się całe stado odrazu, lecz w kilku sery- 
jach jedna za drugą Ptaszek ten jest ciekawy 
z tego względu, że należy do typu Geospiza, 
który uważano za właściwy jedynie wyspom 
Galapagos.

Z czworonogów niewiele wyliczyć się da, 
jako właściwych temu typowi okolic. Wspo
mniane powyźój dla doliny pomorskiej lisek 
i sarna, są niemal jedynemi mieszkańcami 
czworonożnemi. Do nich jednak dodać należy 
Tamandua, czyli oso hormiguero (ormigero) 
krajowców (mrówkojad), nierzadki w tych 
okolicach. Ciekawy ten zwierz spędza dzień
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skręcony w kłębek gdzieś na drzewie, śpiąc 
twardo. Wieczorem dopiero opuszcza miejsce 
noclegu, udając się na poszukiwanie gniazd 
termitowych, gdyż gatunek ten pomimo na
zwy mrówkojada nie karm i się mrówkami, 
lecz termitami. Gniazda takie na wzgórzach 
nietrudno spotkać. Tworzą one na drzewach 
wielkie, często m etr średnicy mające guzy, 
koloru ciemno-brunatnego. Mrówkojad silne- 
mi pazurami nóg przednich rozdrapuje gnia
zdo takie, zapuszczając następnie swój długi, 
lepki język w liczne kanały, przecinające 
gniazdo w najrozmaitszych kierunkach.

Nieruchomy ten zwierz bardzo często 
staje się pastwą przejezdnych, którzy wiedze- 
ni jedynie brzydkim instynktem  mordowania, 
zabijają to niewinne stworzenie kilkoma ude
rzeniami kija w koniec długiego ryjka. Trup 
jego ściąga natychm iast mnóstwo urubów 
(Catliartes aura i atratus), powszechnie jednak 
utrzymują, że te ograniczają się tylko na zje
dzeniu oczu, nie są bowiem w stanie prze
dziurawić nadzwyczaj mocnój skóry. Tem to 
godniejszem jest uwagi, że widziałem, jak  te 
same ptuki przedziurawiły dwa razy grubszą 
skórę lwa morskiego.

Wielkie obszary wzgórz są doskonałemi 
pastwiskami, pozbawiouemi, niestety! najwa
żniejszego elementu, to jes t wody w ciągu 
większej części roku. Dziko prawie pasą się 
tam duże tabuny koni, osłów i mułów, oraz 
stada bydła rogatego. Zwierzęta te o tyle tyl
ko widzą człowieka, o ile ten przez ich obsza
ry  przejeżdża; właściciel zaś ogranicza się do 
piętnowania nowourodzonych cieląt czy źre
biąt. Nietrudno jes t też spotkać się z byka
mi. atakującemi przejezdnych, znam nawet 
miejsce, gdzie kilka lat temu rozjuszony byk 
zabił przejeżdżającego chłopca.

K w a s  w ę g l a n y .
(Z  powodu odkrycia p. Wróblewskiego.) 

Przez Z n .

Definicyja chemiczna orzeka, że kwasem 
nazywa się związek, który zawiera w sobie pe
wną ilość wodoru, mającego tę szczególną 
własność, że może być wyrugow'any i zastą

piony przez jakikolwiek metal. Jeżeli podo
bne zastąpienie w rzeczywistości ma miejsce, 
to tworzy się związek zwrany solą. Tak, z chlo
rowodoru czyli kwasu solnego, który jest 
związkiem chloru z wodorem, przez wyrugo
wanie i zastąpienie tego ostatniego pierwiast
ku przez metal sod, powstaje najpospoliciój 
znana sól, sól kuchenna.

Kwasów znamy bardzo wiele, a ponieważ 
ciała te mają wybitne własności, często więc 
niemi posługujemy się w rozmaitych prakty
cznych zastosowaniach. Wspomnę tu  o kwa
sie siarczanym, który słusznie może być na
zwany najważniejszym przetworem przemy
słu chemicznego, o kwasie azotnym, również 
bardzo ważnym w technice, o kwasie fosfor- 
nym  i o różnych kwasach organicznych, np. 
octowym, Szczawiowym, winnym i t. d. Przy 
rozbiorze chemicznym wielu z tych kwasów 
okazuje się, że do ich składu, oprócz wodoru, 
wschodzi jeszcze i inny pierwiastek, a miano
wicie tlen. Sądzono nawet dawniój, że tlen 
jes t niezbędną częścią składową kwasów i 
dlatego nadawano temu pierwiastkowi nazwę 
kwasorodu. Za czasów, kiedy to ostatnie mnie
manie panowało, nie zwracano wcale uwagi 
na wodór w kwasach zawarty. Dawniejsi 
chemicy twierdzili, że np. kwas siarczany 
składa się z 32 części na wagę siarki i 48 czę
ści na wagę tlenu i dodawali, że w takim skła
dzie jest on kwasem bezwodnym, który może 
połączyć się z 18cz. na wagę wody, aby utwo
rzyć to, co nosiło nazwę wodanu kwasu siar- 
czanego. Ohlorowodor zaś, w przekonaniu 
ówczesnem, jako pozbawiony tlenu, nie był 
wcale kwasem.

Z taką, tlenową teoryją kwasów stało się 
to, co z wieloma teoryjami naukowemi. Ustą
piła ona przed siłą nowych faktów i nowych 
rozumowań, ale pozostawiła po sobie trudną 
do usunięcia pamiątkę w postaci wyrazów i 
wyrażeń, które zdążyły przejść do języka po
tocznego, a w pewnćj części pozostały nawet 
i w nauce, chociaż ze zmienionem znaczeniem.

W szystkie kwasy tlenowe okazują tę wspól
ną własność, że w sprzyjających warunkach 
tracą tlen i wodor w takim  właśnie stosunku, 
w jakim  te pierwiastki tworzą wodę. To, co 
pozostaje po podobnćj stracie, otrzymuje na
zwę bezwodnika odpowiedniego kwasu. Kwas 
siarczany np., złożony z 32 części siarki, G4 
części tlenu i 2 części wodoru, traci wszystek
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wodor i 16 części tleuu, a pozostający bezwo
dnik kwasu siarczanego ma skład związku, 
zwanego dawni ćj bezwodnym kwasem siar- 
czanym. Ażeby uniknąć zamięszania, jakie 
powstać może przez użycie blisko brzmiących 
wyrazów, bezwodnik kwasu i kwas bezwodny, 
niektórzy radzą nazywać związek 32 części 
siarki z 48 cz. tlenu trójtlenkiem siarki.

Trójtlenek siarki nie jest więc kwasem siar- 
czanym, gdyż niema w sobie wodoru i przeto 
nie może wytwarzać zwykłą drogą soli, ale 
m ateryja ta może połączyć się chemicznie 
z wodą i przez to wytworzyć kwas siarczany. 
Toż samo stosuje się do rozmaitych innych 
tlenków, które łącząc się, z wodą, wydają 
kwasy. Takim tlenkom nadają nazwę tlen
ków kwasowych lub bezwodników kwasów.

To, co powyżćj przytoczono, ma służyć za 
wstęp do kilku uwag nad kwasem węglanym. 
Kwas ten jest ciałem niezmiernie ważnem 
w przyrodzie, gdyż znaczna część skorupy 
ziemskiój składa się z jego soli, z tak  zwa
nych węglanów. Opoka, kreda, margiel i roz
maite wapniaki, tak  obficie znajdujące się 
u nas i we wszystkich krajach; rzadszo od 
nich marmury, kalcyty, spaty islandzkie i 
aragonity — są wszystkie utworzone z wę
glanu wapnia, a zatem z soli, która powstaje 
gdy wodor kwasu węglanego zostanie zastą
piony przez metal wapień. Różne minerały, 
stanowiące rudy pożytecznych nie tali, są ró
wnież ich węglanemi czystemi, albo zmięsza- 
nemi z inną jakąś materyją: Tak węglan że
laza znajduje się w spacie żelaznym i sferosy- 
derycie, węglan cynku w galmanie, węglan 
miedzi w malachicie. Nakoniec, gospodarstwo 
domowe i wielki przemysł chemiczny korzy
stają także niejednokrotnie z węglanów. Jako 
przykład możemy przytoczyć użycie węglanu 
potasu, który  nadaje gryzące własności ługo
wi, przygotowanemu z popiołu drzewnego, 
oraz węglanu sodu, zwanego pospolicie sodą, 
który się używa w tysiącznych zastosowa
niach. Nic dziwnego, że rozpowszechnione tak 
bardzo węglany dostają się do organizmów 
roślinnych, a z temi i do zwierzęcych i że wre
szcie związki te wchodzą w skład ciała nasze
go, w którem np. kości zawierają zawsze wę
glan wapnia i węglan magnezu.

Jeżeli azotan potasu (saletrę) oblejemy kwa
sem siarczanym, to za ogrzaniem utworzy się 
kwas azotny i siarczan potasu. Kwas azotny

jest lotni ej szy od siarczanego, to jest łatwiój 
zamienia się na parę i to stanowi przyczynę 
wzmiankowanój przemiany. Jeżeli siarczan po
tasu pomięszany z kwasem fosfornym i ogrze
jemy bardzo silnie, to utworzy się fosforan* 
potasu i kwas siarczany, ponieważ kwas fos- 
forny jest daleko trudniój lotny niż siarczany. 
Możemy przeto powiedzieć, że w ogólności 
sól jakiegokolwiek kwasu lotnego zostaje roz
łożona przez kwas mniój lotny, przyczem ów 
kwas lotniejszy, do pierwotnój soli należący, 
zostaje wydzielony. Tym sposobem nawet 
bardzo często przygotowują różne kwasy lo
tne, tak np. kwas solny bywa otrzymywany 
przez działanie kwasu siarczanego na sól ku
chenną. Otóż, jak  już wiemy, sole kwasu wę
glanego są bardzo pospolite w przyrodzie i 
trzeba dodać, niezmiernie łatwo mogą być 
rozłożone przez rozmaite kwasy. Dość jest na
lać cokolwiek octu lub soku cytrynowego na 
kawałek kredy, żeby się o tem przekonać. 
Kreda burzy się i pieni z kwaśnym płynem, 
ponieważ wydziela się z niój jakieś ciało lotne, 
gazowe. Wiadomo również, że w taki sam 
sposób zachowuje się soda w proszkach bu
rzących , kiedy ją  pomięszamy z kwasem 
winnym. (Dok. nast.)

BOGACTWA M INERALNE BUŁGARII.
Przez L .  W .

Z okazów mineralnych znajdowanych w ró
żnych punktach północnego stoku Bałkanów, 
można wnioskować o znakomitem bogactwie 
mineralnem Bulgaryi, dotychczas jednak po
kłady te zostają niezbadane, tak co do obsza
ru  jak  i warunków, w jakich można je  eks
ploatować. Zebranie nawet wiadomości o mi
nerałach znajdowanych przez wieśniaków na 
ich gruntach przedstawia znaczne trudności, 
albowiem ci, obawiając się, aby nie byli zmu
szeni do pracy w kopalniach, jak  to bywało 
za rządu tureckiego, odmawiają wszelkich ob
jaśnień. Pomimo zmiany rządu nieufność ich 
w tym względzie trwa ciągle.

W  obecnych warunkach z powodu braku 
komunikacyj niemożna myśleć o porządnćj 
eksploatacyi ukrytych bogactw, wszystkie bo
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wiem pokłady mineralne znajdują się u stóp 
Bałkanów o 150 do 175 kilometrów od D u
naju. Dopiero po zbudowaniu drogi żelaznój 
okaże się możebnem zakładanie miejscowych 
fabryk, tudzież wywóz rudy i węgla.

Miejscowości, które mogą staó się środkami 
przemysłu górniczego są następujące:

S o f ij  a. Okolice Sofii, mianowicie Witosz 
i góry Bilo posiadają węgiel, żelazo, srebro, 
miedź, a nawet złoto, lecz pokłady te albo zu- 
pełuie są nietknięte, albo wyzyskiwane w spo
sób rabunkowy, aby po wydobyciu tego, co 
się da bez wielkiego trudu, resztę porzucić, 
np. w Kipilowie widzieć można szczątki opu
szczonych pieców, w których otrzymywano 
miedź.

W  Sofii znajdują się wody mineralne siar- 
czane o temperaturze 35° O., podobneż kąpiele 
publiczne w Bali Effendi o 7 kilometrów, a tak 
że wody lecznicze żelaziste w wiosce Jukari 
Banja również o 7 kilom, od Sofii.

S a m a k  ó w, miasteczko z 8400 mieszkań
cami, miało niegdyś pewne znaczenie przemy
słowe; żelazo z jego fabryk było poszukiwa- 
nem w całój Turcyi europejskićj i  Azyi mniej- 
szćj. Istotnie żelazo to bardzo dobrego gatun
ku służy na wyroby nożownicze i narzędzia 
rolnicze uży wane w całój Bulgaryi i Rumelii, 
lecz z powodu wysokićj ceny nie może ryw a
lizować z żelazem zagranicznem, jakkolwiek 
wszystkie warunki zdają się sprzyjać tój ga
łęzi przemysłu.

Buda najlepszego gatunku, podobna do opi
łek żelaznych, znajduje się niedaleko od Sa
rnaków^ na południowym stoku od W itosza 
gdzie zbiera się uniesiona biegiem górskich 
potoków lub deszczów nawalnych. Dla otrzy
mania metalu rudę zmięszaną z węglem drze
wnym kładą do małych pieców o 60 do 75 
centymetrach średnicy, w których ogień pod
trzymuje się strumieniem powietrza z miesz
ków poruszanych przez koło wodne. Ruda nie 
topi się, lecz zlepia w bryły. B ryły te po ostu
dzeniu przewożą się do kuźni, położonych 
o 7 kilometrów, gdzie powtórnie rozgrzane 
wykuwają się na sztaby płaskie.

Takie żelazo sprzedaje się po 220 piastrów 
czyli po 33 franków za kantar. K antar czyli 
60 ok równa się 75 kilogramom. Cena to nie
zmiernie wysoka, zwłaszcza gdy się zwróci 
uwagę na to, że ruda ta  nic nie kosztuje, zaś 
robotnik jest niezmiernie tani, płaci mu się

bowiem 45 centymów (złotówkę) dziennie i 
jednę okę mąki żytnićj w naturze.

W  Samakowie piętnaście takich fabryk wy
rabia 1600 kantarów, t. j. 120,000 kilogra
mów żelaza rocznie. Inne fabryki poprzednio 
dosyć liczne, obecnie są pozamykane.

Oprócz żelaza Sarnaków ma kopalnie węgla 
o 5 do 7 kilometrów od miasta na drodze do 
Dubnicy; obecnie kopalnie te są bezczynne.

Na południowym stoku W itosza znajduje 
się ziemia żółtawa, zawierająca łuszczki złota. 
Po silnych burzach letnich mieszkańcy Mace
donii i cyganie zbierają tę ziemię z potoków, 
przemywają i unoszą reszty zawierające złoto. 
W  banku narodowym w Sofii można widzieć 
owo złoto krajowe, ale w niewielkiój ilości.

H e l e n a  lub Hena. Utrzymują, że w Tu- 
złuku niedaleko od Heleny, na południe od 
Osman Bazaru, znajdują się pokłady soli ka- 
miennćj, lecz o ich istnieniu można wnosić 
tylko ze źródeł solankowych, tu  spotykanych. 
Jeżeli pokład zostanie odkryty, będzie to 
prawdziwem dobrodziejstwem dla kraju, któ
ry  teraz musi wszystką sól sprowadzać z R u
munii.

T r  a w n a mała mieścina, w okolicach któ- 
rćj znajdują się bardzo bogate kopalnie węgla 
kamiennego, nieczynne od czasu wojny. W  la
tach 1873—1874 towarzystwo kapitalistów 
zagranicznych przedstawiło rządowi tureckie
mu żądanie koncesyi na następujących wa
runkach :

1) Koncesyja na lat 99.
2) Towarzystwo wypłaci rządowi natych

miast pewną sumę. umówioną.
3) Rząd otrzymywać będzie stale 10 °/0 od 

dochodu brutto.
4) Towarzystwo zbuduje drogę żelazną od 

Trawny do Sistowy nad Dunajem.
5) Droga żelazna wraz z taborem przejdzie 

na własność rządu z upływem koncesyi.
Rząd turecki odrzucił wówczas te propozy- 

cyje tak korzystne, przekładając prowadzić 
na własną rękę eksploatacyją, która nie przy
nosiła mu żadnych zysków, a często straty. 
Węgiel wydobywano sposobami bardzo pier- 
wotnemi i przewożono do Dunaju na wozach 
ciągnionych przez woły lub w jukach na 
grzbiecie koni. Taki sposób transportu nie
zmiernie podnosił cenę węgla.

Kopalnie Trawny m ają przed sobą wielką 
przyszłość, gdyż od chwili, gdy będzie zbudo-
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wana kolej do Dunaju, węgiel ten całkowicie 
usunie austryjacki i angielski, nietylko z pół
wyspu bałkańskiego, ale i z innych pobrzeży 
morza Czarnego. Wspomnieni bowiem wyżój 
przedsiębiorcy obliczyli, że będą mogli sprze
dawać tonnę t. j. 1000 kilogramów po 20 fran
ków, gdy węgiel austryjacki lub angielski ko
sztuje 44 do 48 franków tonna.

G a b r  o w o. Niedawno znaleziono tu  po
kłady w ęgla, które można eksploatować na 
odkrywkę, a także wyborny gips, zaś rzeczka 
Jan tra, płynąca pod Gabrowem, unosi w swym 
piasku blaszki złota.

T r  o y  an , miejscowość odległa o 35 wiorst 
od Łowczy ma wyborną glinę porcelanową, 
używaną obecnie na sposób fajansów małój 
wartości, również spotyka się glinę porcela
nową w okolicach Plewny.

W  okolicach Radomira znajdują się bogate 
łomy kamienia litograficznego, zaś w wiosce 
Kuriło bardzo dobry łupek na dachówki, 
z którego nikt nie korzysta.

KRONIKA NAUKOWA.

— K o m e t a ,  o której była podana wiadomość 
w N-rze 3-cim W szechświata, zwiększyła swój blask 
tak  dalece, iż może być gołern okiem, a  łatwićj jeszcze 
przy pomocy lornetki teatralnej dostrzeżona. Była ona 
już wcześniej dość jasna, ale gdy nie ma wielkiego w ar
kocza, więc też obserwatorowi przedstawiała się tylko 
jako zwyczajna gwiazda, a  nie jako kometa. I  obecnie 
warkocz jój tylko w lunecie daje się widzieć, za to ją 
dro jes t nader wyraźne i okrągłe; przy świetle księżyca 
traci ono wiele ze swojego blasku, lecz może być do
strzeżone, gdyż kometa aż do 10 Czerwca bardzo szyb
ko powiększać się będzie; w tymże dniu blask jój będzie 
40 razy mocniejszy, aniżeli w ostatnich dniach Maja. 
W  pierwszych dniach Czerwca znajdować się będzie 
kometa w bliskości bardzo jasnej gwiazdy Kozą- zwanćj 
w kostelacyi Woźnicy. T a gwiazda w obecnej porze 
pokazuje się w godzinach nocnych w stronie północnćj 
poziomu, jest ona ze wszystkich sąsiednich gwiazd naj
jaśniejsza i je s t  tylko k ilka stopni nad poziom wzniesio
na. Otóż przed tą  gwiazdą na prawo znajduje się ko
meta ; w tej okolicy nieba pozostanie dni kilka, a  potem 
przejdzie na lew ą stronę od wspomnianej gwiazdy.

J . K.

—  P l a m y  n a  s ł o ń c u  w tym roku pokazują się 
czasem w bardzo znacznćj liczbie, ale bez pomocy lune

ty nie mogą być widziane. Kto posiada choćby niezbyt 
wielką lunetkę może przekonać się o plamach słonecz
nych, nie patrząc nawet wprost na tarczę słońca; jeżeli 
bowiem wyjmie szkło kolorowe od okulara swojćj lu
nety i skieruje ją  na słońce szkłem przedmioto- 
wem, a oprócz tego trzymać będzie przed szkłem 
ocznem kaw ałek białego papieru, wtedy przekona się, 
że na krążku jasnym, który przedstawi się na papierze, 
wystąpią także plamy, jeżeli w czasie obserwacyi są na 
słońcu. J . K.

— S y n t e z a  c h i n i n y .  P. Maumene złożył w Aka
demii francuskićj opieczętowaną kopertę, w którćj ma 
się znajdować opis bardzo prostego sposobu sztucznego 
otrzymywania chininy. P. M. bada obecnie działanie fizy- 
jołogiczne swego preparatu  w celu porównania go z chi
niną, wydobywaną z kory drzew chinowych. Jeżeli od
krycie to nie jest złudzeniem, to będzie ono jedną z naj
ważniejszych zdobyczy naukowych naszych czasów. 
Chinina bowiem należy do związków organicznych, któ
rych sztuczne otrzymanie bezowocnie kusiło bardzo 
wielu chemików. Jest ona typową zasadą organi
czną (alkaloidem^ naturalną, a  ścisłe zbadanie jój i alka
loidów wogóle byłoby niszmiernie ważnym przyczynkiem 
do znajomości spraw chemicznych organizmów roślin
nych. które wytwarzają te ciała. Oprócz tego chinina, 
jako lek pierwszorzędnego znaczenia, stanowi ciało nie
zmiernie ważne we względzie praktycznym. Zn.

— A m e r y k a ń s k i  p a l e o n t o l o g  p. O. C. 
Marsh badał porównawczo ptaki z formacyi Jurajskiej, 
znalezione w Ameryce północnej i Europie, oraz gady 
kopalne, najbardzićj z niemi spokrewnione. Głównym 
przedmiotem badań był Archaeopteryx i Compsognathus; 
pierwszego znane są trzy  okazy (skielety), mianowicie 
w „British museum“, w Monachijum i Berlinie, drugiego 
zaś jedyny egzemplarz (skielet) znajduje się w gabine
cie w Monachijum.- Archaeopteryx uważany jest za nie
wątpliwego ptaka, Compsognathus zaś, według prae 
Gegenbaura i Huxleya, należy do gadów, do grupy Di- 
nosauriae. P. Marsh przedsięwziął umyślnie podróż do 
Europy w celu dokładnego wystudyjowania tych dro
gocennych szczątków i porównania szczegółowo z Odon- 
tornithes z formacyi kredowej Stanów Zjednoczonych. 
Praca p. Marsha nad Archaeopteryxem w ykazała wiele 
ważnych cech, które nie były oznaczone i wspomniane 
w opisach tego ptaka. W ażniejsze z tych charakterów 
nowo dostrzeżonych, są następujące: Obecność prawdzi
wych zębów, podobnych do zębów Ilesperornis, umie
szczonych w zagłębieniu i w obudwu szczękach. Kręgi 
podwójnie wklęsłe i podobne z ogólnego kształtu do Ich-, 
thyosaurusa; kręgi krzyżowe daleko mniej liczne niż 
u ptaków znanych. P as barkowy, a mianowicie łopatka, 
jój połączenie z kośćmi kruczemi, połączenie tych osta
tnich z mostkiem i widełki (obojczyki przednie) są w zu
pełności takie same, jak  u wszystkich ptaków.

Mostek zupełnie skostniały, szeroki, płaski, zdaje się 
opatrzony grzebieniem (chociaż go znane egzemplarze 
nie posiadają). W  skrzydłach najbardzićj interesująca 
jes t ręka, a szczególniej napięstek i śródręcze całkowicie 
przypomina te części u młodych ptaków. Palców trzy,
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opatrzonych pazurami; są. to niejako kości gadów, które 
noszą już na sobie piętno ptaków.

Kości miednicy rozdzielone na trzy: biodrową, kul- 
szową i łonową, co stanowi bardzo ważny szczegół, a l
bowiem te kości u ptaków dojrzałych są  z sobą zro
śnięte, tyJko u młodych ptaków, jakoteż u znanych g a 
tunków Dinosauridae, rozdzielone. Kość strzałkowa 
u ptaków jes t w dolnym końcu zmarniała i z boku do 
piszczela przyrośnięta. U Archaeopteryx dolny koniec 
strzałki nie przyrasta do piszczela i strzałka leży 
z przodu piszczela jak u Iguanodonta i typowych Dino- 
sauridae. Kości śródnoża zapewne rozdzielone lub nie
dokładnie złączone.

Mózg, podług przyrządzonego odlewu, był stosunko
wo mały, daleko podobniejszy do ptasiego, niż do móz
gu gadów ; przypomina mózg Laoptervxa, p taka  znale
zionego w Ameryce, w formacyi Jurajskiej, a  który 
wskazuje typ daleko wyż3zy niż Hesperornis. Zdaje 
się, żo główną przyczyną jes t ta okoliczność, że Hespe
rornis był formą wodną, gdy tymczasem oba Jurajskie 
były lądowemi. Jeżeli do powyższych cech dodamy długi 
ogon, to okaże się. że A rchaeopteryx je s t formą bardzo 
godną uw agi, jako ptak  blisko spokrewniony z gadami.

Badania nad Compsognathus okazały również zajmu
jące rezultaty; wyjaśniły one naprzód, że Dinosauridae 
mogą być uważane za przypuszczalnych przodków 
wszystkich ptaków. Kończyny Compsognathus ma podo
bne do A rchaeopteryxa, przednie opatrzone także trzema 
palcami, uzbrojonemi w pazury, lecz inny stosunek ko
ści. Nogi tylne posiadają takąż samą budowę, lecz kręgi 
i miednica różnią się znacznie. P tak i Dinosauridae oraz 
Iguanodonty posiadają obojczyki, których Compsognathus 
niem a. W edług p. M arsh najbliżej spokrewnione z pta
kami są drobne Dinosauriae, spotykane w formacyi Ju 
rajskiej w Ameryce, których pojedyńcze kości nie dają 
się odróżnić od kości ptaków, jeżeli niema przy nich 
czaszki. K ilka tych drobnych Dinosauriae mieszkało 
przypuszczalnie na drzewach, a różnice pomiędzy nie
mi i ptakami żyjącemi w tej samćj epoce, stanowiło 
upierzenie.

W szystkie ptaki z formacyi Jurajskiej znane na obu- 
dwu półkulach, są lądowe, gdy tymczasem ptaki z for
macyi kredowej są wodne. Cztery najdawniejsze ptaki 
znane, bardzićj się różnią pomiędzy sobą, aniżeli wszy
stkie ptaki obecnie żyjące. To nam daje w przyszłości 
nadzieję zrobienia ważniejszych odkryć; tryjasow a for- 
macyja szczególniej nie dostarczyła naw et śladu p raw 
dziwych ptaków. Dla znalezienia form pierwotnych z tćj

gromady, trzeba niezawodnie cofnąć się aż do epoki 
paleozoicznćj.

(Pracę swoją drukował p. Marsh w „American Jour
nal ofScience“, Noyembre 1881, p. 337). -A. S.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.
Jednemu z czytelników. Po ś c i s ł ą  definicyją materyi 

musimy odesłać Pana do „Historyl filozofii materyjali- 
stycznej“ Langego, gdzie szczególniej w 2-im rozdziale 
tomu Ii-go przekonać się można, jak  ona jest trudna. 
Co do drugiego pytania, nieeh Pan przeczyta na^zą od
powiedź w 3-im Nr. W szechświata.

Korespondentomt nadsyłającym notatki me'eorolo<jiczne. 
Z nadsyłanych spostrzeżeń zrobimy użytek, o łaskawe 
dostarczanie ich w dalszym ciągu uprzejm e prosimy.

T r e ś ć :  Drugi Zjazd przyrodników i lekarzy cze
skich, przez Zn. — Gwiazdy zmienne, przez Stanisła
wa Kramsztyka (dokończenie). — Wspomnienia z po
dróży po Peru. II. Kraj i przyroda, przez Jana  Sztolc
mana (dokończenie). — Kwas węglany (z powodu od
krycia p. W róblewskiego), przez Zn. — Bogactwa mi
neralne Bulgaryi, przez L. W . — K r o n i k a  N a u 
k o w a .  — Odpowiedzi Redakcyi. — Ogłoszenia.

W ydaw ca E. D ziew ulsk i. Redaktor Br. Znatow icz.

PAMIĘTNIK FIZYJOGRAFICZNY
Tom  II. za rok 1882,

wydawany -.Jaraniem 

E. Dziewulskiego i Br. Znatowicza 
wyjdzie z początkiem Lipca r. b. w objętości około 
30 arkuszy druku z 32 tablicami litogr. i drzeworytami 
w tekście.

Przedpłata będzie przyjmowana do 1 Lipca i wynosi 
w W arszaw ie rs. 5, na prowincyi i w Cesarstwie 
(z przesyłką) rs. 5 kop. 50, w Galicyi złr. 7, w W. Ks. 
Poznańskiem marek 14.

Adres W ydawn. Pam. Fizyjograf.: Podwale Nr. 2.
Tom I. za rok 1881 je s t do nabycia we wszystkich 

księgarniach po rs. 7 kop. 50.

„ K  O  S  M  O  S “
czasopismo polskiego tow arzystw a przyrodników im ienia Kopernika

we Lwowie.
Wychodzi ostatniego dnia w  miesiącu.

Prenumerować można we w szystkich księgarniach. Skład główny dla Królestwa i C esarstw a w księgarni
Gebethnera i Wolffa w W arszawie.

Prenum erata w ynosi rocznie rs. 5, a  z przesyłką rs. 6.
Członkowie Towarzystwa im. Kopernika, którzy za pośrednictwem Redakcyi „W  s z e c h ś w i a t a “ (w W arszawie, 

Podwale Nr 2) uiścili wkładki ustaw ą przepisane, otrzymują „Ko s m o s “ bezpłatnie i franco z tćjże Redakcyi.

ĄoBiioieno HeiisypoK). Bapmana 21 Maa 1882 r . D ruk K. Kowalewskiego, Królewska Nr. 23.




