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(Notaty z podróży po Oceanie Wielkim)

przez

Jana S . K ubarego.

Pism a misyjonarzy hiszpańskich już od 
roku 1697 wspominają o zapędzaniu prądami 
morskiemi czółen Karolińskich na brzegi wysp 
Filipińskich. Późniejsze ich opisy mówią o że
glarstwie między-wyspowem, wysoce rozwi- 
niętem i z tem zgadzają się wzmianki wszyst
kich podróżników i żeglarzy czasów nowszych.

Ponieważ podróże moje po wyspach tu te j 
szych zetknęły mnie z tym i żeglarzami oceań- 
skitni, przeto może nie będą, bez interesu 
ogólnego moj e uwagi o tym  przedmiocie.

W  roku 1870 na wyspie Yap, a jeszcze le
piój na wyspach Pelau w ia tach  1871— 73, 
miałem sposobność poznać żeglugę panującą 
między Yap i Pelau. W  1873 r. na wyspach 
ITleaj spotkałem czółna japskic i z wysp Mu- 
ku.rn.uk (Mackenzie I-ds). W  Lutym  1877 opu
ściłem Ponape, by się udać na prawie jeszcze

nieznane wyspy Hogolen albo Huk, okoliczno
ści były jednak nieprzyjazne i musiałem w y
lądować na wyspach Mortlocka, gdzie pozo
stając przez pięć miesięcy, miałem pierwszą 
i najlepszą sposobność zapoznania się z żegla
rzami karolińskimi i ze szczegółami ich że
glugi. W  roku następnym udało mi się nare
szcie stanąć na wybrzeżach wyspy Fófan, 
jednój z grupy wysp H uk i tu  przez czterna
sto- miesięczny pobyt mogłem dopełnić swych 
wiadomości, zebranych na wyspach Mortloc
ka. Gdy przy tem mój późniejszy pobyt na 
Ponape i dotknięcie wyspy Stronga, obeznało 
mnie ze stosunkami, panuj ącemi na tych po
zostałych częściach wysp Karolińskich, przeto 
ogólny pogląd na stosunki żeglarskie daje 
mi możność wniknięcia bliższego w ich zna
czenie.

O ile się mogłem przekonać, żegluga po
między wyspami Pelau i Yap, podejmowana 
jest tylko przez krajowców tój ostatniej wy
spy i bliższą o niój wzmiankę najlepiój odło
żyć do opisu tejże. Na wschodzie Karolin 
W ielkich, jak  na wyspie Stronga i na wyspie 
Ponape, żeglarstwo zostało zapomniane i za
rzucone. Głównym więc przedmiotem naszój 
uwagi będą wyspy, stanowiące środek archi
pelagu Karolin W ielkich, wyspy Koralowe, 
obejmujące w sobie w środku grupę Ituk, 
a których granicą na zachód będą wyspy
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Uleaj, a na wschód wyspy Mortlocka. Od
dzielne traktowanie tego działu Karolin W iel
kich jest tembardziój usprawiedliwione, że lu
dy, zamieszkujące te wyspy są w rzeczywisto
ści jednymludem tylko, jaknajwyraźniej odróż
niającym  się od najbliższych swych sąsiadów 
wschodnich i zachodnich i że pośród nich ty l
ko właściwe żeglarstwo morskie, właśnie 
w skutek drobności i rozdzielenia ich wysp 
rozwinęło się i do dnia dzisiejszego utrzymało.

Początków powstania żeglugi karolińskiój 
dzisiaj odkryć niepodobna. Na wszystkich 
tych wyspach istnieje ona jako sztuka prze
kazana tradycyją, tylko przyczyny powodu
jące jój utrzym anie się, do dzisiaj są widoczne 
i zrozumiałe.

Przyczyny te istnieją w powinowactwie ro- 
dowem tych ludów i w ich potrzebach społe
cznych. Powinowactwo owo sięga zapewne 
czasów pierwszego zaludnienia tych wysp 
i objawia się w zachowaniu się pierwotnych 
plemion, które bez względu na rozdzielenie 
czasowe i miejscowe utrzym ały swą pierwo
tną solidarność. Za urządzeniem się społecznem 
na podstawie plemion, którego bliższe zbadanie 
odkładam do innego czasu, idzie małżeństwo 
egzogamiczne, t. j. pozaplemieniowe, które 
nieraz zmusza mężczyznę do szukania sobie 
żony poza granicami własnego kraju. Opi'ócz 
tych przyczyn, skłaniają dzisiaj krajowców 
do zwiedzania sąsiednich wysp, potrzeby ży
cia, które stają się tutaj przedmiotem praw 
dziwego handlu. Otóż sztuka żeglarska Karo- 
lińczyków i ich handel będą wyłącznie przed
miotem niniejszćj pracy.

I.

Biorąc pod uwagę żeglugę karolińską, w y
pada naprzód zająć się jćj częścią mechani
czną, t. j. budową i urządzeniem czółen lub 
naw Karolińczyków, a potem sposobem kiero
wania tychże na bezdrożnym oceanie.

Typową formą czółna Karolińczyków cen
tralnych, jest czółno zwane na wyspach M ort
locka: „Messuk“, na wyspach Iluk: „Meliuk“, 
a które znajduje się na wszystkich wyspach 
i nawet na Yap, obok właściwego tój wyspie 
czółna zwanego Czagopin. Na wyspach Mort
locka znajduje się również jeszcze inna forma 
czółna, zwana „Eażol“. lecz ta  jes t znana ty l
ko na tych wyspach i zdaje się być naślado

waniem nukuorskiego „wakha“. Bliższe ba
dania tych form miejscowych lepiój odłożyć 
do szczegółowych opisów tych miejsc, obecnie 
zajmiemy się tylko czysto karolińskiem czół
nem, jako typowem dla wszystkich tych wysp.

Ja k  wszystkie czółna oceańskie, karoliński 
„Meliuk“ albo „Messuk" składa się z właści
wego czółna i pływaka zewnętrznego, u trzy
mującego czółno właściwe w równowadze 
oraz z łączącego obie te części pomostu. W na
wach, przeznaczonych do podróży morskich, 
znajduje się jeszcze część czwarta, rodzaj po
mostu na stronie odwiatrowój, na którym 
znajduje się rodzaj dachu, pod którym  ładu
nek kosztowny i kapitan z pilotą znajdują 
schronienie podczas podróży.

Czółno właściwe „ lla “ znajduje się w środ
ku całój nawy i właściwie unosi ją, mając na 
stronie odwiatrowój „Epep“, t. j. powyżój 
wzmiankowany pomost z dachem, a na stro
nie dowiatrowój pływak zwany „Tam “.

Najgłówniejsza część czółna „TTafc, mając 
za zadanie żeglowanie, musiała posiadać pe
wną głębokość, którą wyspiarze, nieposia- 
dający na swych wyspach drzew wielkości 
dostatecznój, osiągnęli przez to, że budują 
swe czółna z pojedyńczyck kawałków i desek, 
które zeszywają sznurkiem kokosowym i za
lepiając pozostałe szpary sokiem drzewa chle
bowego, otrzymali nawy na morzu dość pe
wne, lccz pomimo tego ciężkie i silnie prze
ciekające.

Ogólna postać tego czółna moża być pozna
na z przyłączonego rysunku. Część dolna 
czółna, stanowiąca brzeg albo krawędź dolną, 
zwie się „Pullan“. Brzeg dolny je s t nieco w y
pukły i zawsze bardzo ostry. Przednia i tylna 
część czółna jest sztuką drzewa jednakowego 
kształtu i od jój postaci zależy doskonałość 
i nazwa czółna Części te zowią się „8opon“. 
W  czółnie, będącem przedmiotem opisu, 
oba jego końce są ostro zakończone i brzegi 
końcowe skośnie ku dnu schodzą, co daj o 
czółnu zdolność łatwiejszego przecinania fali. 
K ąt między brzegiem przednim lub tylnym  
i brzegiem dolnym, jest płasko-zaokrąglony, 
górna część przodu wynosi się miernie w po
staci pryzmatycznego słupca (ligisopon), któ
rego wierzchołek opatrzony jest dwoma zęba
mi, zwróconymi ku przodowi (kinpue). Boki 
czółna składają się z ledwie ociosanych desek 
(papa), spojonych w wyżej wymieniony spo
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sób. Pomost łączący „Ua“ z „tam “ jest silnie 
zbudowany i odznacza się swą wypukłością 
ku górze i niskością ponad pływakiem. W o
góle wszystkie drzewa i podpory są grube 
i silne, przezco czółno, choć lekkie z pozoru, 
na wodzie jest ciężkie i żegluje szybko tylko 
przy wietrze sprzyjającym, lecz do .skuteczne
go krzyżowania jest mało przydatne.

Biorąc na uwagę trudności, jakim  budowa 
czółna na wyspach pozbawionych drzewa pod
lega i wypływającą z tego powodu konieczną 
niedokładność w wykończeniu, niepodobna od-

jeden lub dwu łudzi steruje na jednym  końcu. 
Kapitan zwykle sam kieruje liną żagla, mając 
przy sobie sternika wskazującego drogę Pod
czas dobrój pogody ludzie skupiają się na środ
ku czółna, przy nieco silniejszym wietrze naj
większa ich część znajduje się na pływaku, 
gdzie na pomoście znajduje się rodzaj szero
kiej i niskiój budy. Wogóle stateczność nawy 
musi zajmować ciągle uwagę żeglarzy i zo
staje regulowaną przekładaniem ładunku i 
przemieszczaniem osady to na jednę, to na 
drugą stronę. Bez względu na oba pokłady,

przecięcie

Widok z boku od strony w iatru.

C z ó ł n o  K a r o l i ń s z y k ń w  c e n t r a l n y c h .

mówić uznania Karolińczykem i ich nawom, 
chociaż znowu pochwały niektórych pisarzy są 
zbyt wygórowane. Czółna to są z pozoru wą
tłe, gdyż i największe z nich nie przechodzą 
30 stóp długości, lecz właśnie to ograniczenie 
wielkości nietylko że jest konieczne, ale za
pewnia może większe bezpieczeństwo, gdyż 
na większych czółnach sznurki kokosowe 
wiążąco pojedyńcze części, nie oparłyby się 
zerwaniu podczas żeglowania na morzu. Nie
dostatek miejsca zastąpiony jes t pokładami 
sztucznemi nad pływakiem i na stronie od- 
wiatrowój, tak, że czółno małe z pozoru, obej
muje nieraz bardzo znaczny ładunek. Zwykle 
6 do 12 ludzi stanowi osadę podczas podróży 
morskiój. Jeżeli wiatr jest więcój od tyłu,

znajdujące się ponad wodą i ciężkość czółna 
właściwego w środku, kształt jego sprawia, 
że opór przy parciu wody jest bardzo słaby, 
gdyż dno i oba końce są ostremi krawędziami, 
a cały statek popychany jest żaglem tró jkąt
nym znacznego rozmiaru. Żagiel ten jak  i na 
całym oceanie spleciony je s t z liści pandanu 
i mało się wyróżnia od żagli wysp sąsiednich. 
Wielkość jego do 40 metrów kwadratowych 
sprawia, że czółno porusza się szybko na wo
dzie spokojnej i gdy umocowanie żagla m a 
miejsce na końcu czółna przednim, czółno 
więc, mając część najszerszą żagla, a zatem 
i przewagę popędu na końcu tylnym , stara się 
zawsze końcem przednim zwrócić do wiatru. 
Doświadczenie dało wyspiarzom taką wpra
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wę w obliczeniu stosunku żagla do czółna, żo 
to ostatnie żegluje bardzo blisko do wiatru 
bez steru i tylko przy wietrze pełnym, t. j. 
z boku lub z tyłu. sterujący musi być na 
swem stanowisku. Sterowanie odbywa się 
wiosłem i ręcznie, chociaż na wyspach Ruk 
widziałem rodzaj steru, naśladujący wzór eu
ropejski w sposób nader prosty. Je s t nim zwy
czajna podłużna deska, przymocowana sznur
kiem do boku czółna, ku jego końcowi; bywa 
ona kierowana nogą sterującego, wysuniętą 
poza brzeg czółna.

Przym ioty dobre czółna podczas dobrej po
gody, stają się jego wadami przy miernćj nie
pogodzie. O szybkości karolińskiego czółna 
opowiadają przesadzone rzeczy. P rzy  najlep
szych warunkach ledwie dosięga 5 m il ang. 
na godzinę. Mortlokczycy np. opuszczają swe 
wyspy o świcie i są zadowoleni, jeżeli przy do- 
skonałój pogodzie ujrzą przed zachodem słoń
ca tylko 48 mil odległe wyspy Namoluk. 
Krzyżowanie z w iatrem  przeciwnym jes t na
der powolne. Ów wielki żagiel staje się za- 
wielkim przy najsłabszój burzy i musi być 
spuszczany często, gdyż inaczój przedni koniec 
zanurzyłby się pod wodą. Po przejściu wia
tru  żagiel znowu się podnosi. Tm mniój oporu 
daje wodzie ostrokrawędziowa budowa czółna, 
tem więcój dają go wiatrowi nadwodne pomo
sty i pokłady i dlatego żeglując przy wietrze, 
czółno traci bardzo wiele i odpada od kursu 
właściwego. To je s t powodem nietylko powol
ności w krzyżowaniu, ale często czółna krzy
żujące gubią się zupełnie i zostają zapędzone 
falą na inne wyspy. Owe wiązanie sznurko- 
we i wykitowanie fug wapnom i sokiem drze
wa chlebowego, jest tylko na bardzo krótki 
czas wytrwałem . Po kilku godzinach silnój 
żeglugi czółno ciecze ja k  przetak i kilku ludzi 
stale się zajmuje wyczerpywaniem wody.

W ogóle Karolińczyk ma do odbywania 
swych podróży morskich nawę bardzo niedo
stateczną, a że się nią zadowalnia, j  est skut
kiem konieczności i przyzwyczajenia. P rzy
chodzi mu przytem  w pomoc oswojenie się 
zupełne z żywiołem wodnym, wytrzymałość 
na chwilowy trud  i wkońcu oprócz zabobon
nego fatalizmu, jeszcze i cały zasób wiado
mości zebranych doświadczeniem przeszłych 
pokoleń.

Dopóki ląd, od którego Karolińczyk odbija 
lub do którego podąża, jest na widoku, kiero

wanie czółna jes t łatwe i dostępne każdemu 
niemal dorosłemu krajowcowi. Inaczój ma się 
jednak, gdy podróż ma trw ać dni kilka i wie
dzie przez bezdrożny ocean. Tutaj dopiero ob
jaw ia się prawdziwa sztuka żeglarska, która 
jes t tylko w posiadaniu osób niewielu. D late
go odróżnia się dowódzcę czółna „silelap“ i 
pilotę „palłauy“, który  to ostatni niema do 
czynienia z obrotąmi nawy i tylko pokazuje 
drogę żeglarzom.

„Pallauy“ tak i jest mędrcem poważanym 
przez wszystkich, — zna on gwiazdy, poti'afi 
oznaczać czas, zna wszystkie wyspy świata 
karolińskiego i może do każdój wskazać dro
gę. Znajomość tych rzeczy zdobył on sobie 
niełatwo i to dopiero po wielu latach doświad
czenia i trudów. Odbył on zawsze kilka po
dróży morskich w młodszym wieku ze swoim 
mistrzem, k tóry  zazdrosny o swą wiedzę, 
udzielał mu objaśnień skąpo i prawie nigdy 
za darmo, gdyż każdy gwiazdarz woli wtaje
mniczać w swą wiedzę własnego syna lub 
najbliższego krewnego. Ci ostatni też zwykle 
są lepiój wtajemniczeni niż obcy, szukający 
nauki. Nieograniczony egoizm zdaje się być 
przyrodzony ludom nieucywilizowanym. Ka
żdy „pallauy“ chciałby wyłącznie sam jeden 
posiadać swe tajemnice i dopiero po swój 
śmierci dozwolić innemu znajomości tychże. 
Każda wioska niezależna chciałaby posiadać 
swego własnego astronoma i chciałaby zataić 
jego wiedzę przed sąsiadami. Egoizm ten jest 
częścią zrozumiały, a może i nawet po części 
usprawiedliony, gdyż na tych tak  ubogich 
wyspach, znajomość najłatwiejszej drogi do 
pewnego miejsca, zapewnia posiadaczom ko
rzyści handlowe, czasami nawet staje się kw e
sty ją  życia. S tan ten da się lepiój pojąć, jeżeli 
się weźmie na uwagę, że ludy tutejsze roz
dzielone są na liczne plemiona, rozproszone 
w licznych drobnych osadach na wszystkich 
tych wyspach, a któro się wzajemnie niena
widzą i na tak  szczupłem miejscu o byt swój 
walczą. Z drugiój strony znowu, ta  chęć za
chowania w tajemnicy swój wiedzy staje się 
jój zagładą, gdyż czasem posiadacz jój kończy 
swe życie i zabiera ją  z sobą do grobu. Tak 
np. żeglarze wysp Mortlocka wspominają pilotę 
Sejbolusa, jako ostatniego, k tóry  znał drogę 
do Nukuoro; również i znajomość żeglowania 
na wschód od wysp Mortlocka zaginęła. W o
góle liczba takich pilotów jest ograniczoną
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i z tych nic wszyscy są sobie równi wiedzą. 
Kierowanie czółna przez ocean jest tylko je- 
dnem, wprawdzie ja k  dla tutejszych ludów 
naj główniej szem zastosowaniem wiedzy „pal- 
lauy“, lecz główną jej podwalinę stanowi zna
jomość gwiazd, na którój także polegają 
wszystkie tutejsze poglądy gieograliczne i 
astronomiczne, a tych bliższe poznanie może 
będzie dla nas nie bez interesu.

Karolinczycy przedstawiali sobie świat jako 
płaszczyznę morską, długą i wąską, na którój 
rozsypane są wyspy im  znane. Ogólnój na
zwy dla tego świata nie mają i obejmują go 
wyrażeniem „wszystkie wyspy lub ziemie“. 
Nad płaszczyzną tą  krążą słońce, księżyc i 
gwiazdy; te ostatnie po każdój nocy, pogrążają 
się zrana w morzu, by znowu wrócić do miejsca 
swego pierwszego wyjścia. Przez środek tego 
świata wyobrażają sobie oś podłużną, odpo
wiadającą naszemu pojęciu równika, która się 
„onoszarlo“ (od „onoszar11 prosto) nazywa 
i k tórą oznacza na horyzoncie wschód i zachód 
konstelacyi Orzeł, zwanój tutaj „Meejlap". 
P unkt wschodni stanowi wschód „E tuu“, za
chodni zaś zachód „Lotou“. Na obu końcach 
tój osi podłużnej leżą ostatnie, Karolińczykom 
znane wyspy Pallu  (wyspy Pelawskie), na 
zachodzie i Kussaja (wyspa Stronga) na 
wschodzie. Oś ta  przecięta jest poprzecznie 
prześ inną oś. którój jeden koniec idzie przez 
„Fysam akit“ naszą gwiazdę polarną,' dając 
północ „Effeg", gdy jój koniec południowy 
przecina konstelacyją krzyża południowego, 
dając południe „Jer“. Oś ta, odpowiadająca 
naszemu południkowi, zwie się „fen ebóngok" 
od „bóngok“ w poprzek.

Do tych głównych okolic świata przybywa 
na obu stronach południka szesnaście punk
tów pośrednich, oznaczonych na horyzoncie 
przez wschód pewnych gwiazd lub konstela- 
cyj i tychże zachód, tak, że kompas karoliń
skich żeglarzy liczy 32 punkty  lub okolice 
świata. Ogólny kierunek ku wschodowi zwie 
się „fewen featen“ albo „fejten“, od „tete“ 
albo „apuete“, wschodzenie gwiazd, kierunek 
ku zachodowi „fen atolon“ albo „atoloj", od 
„toloń“, zachodzenie gwiazd. W  skróceniu 
mówi się zwykle „fcnjas“ wschodnio, „featol“ 
zachodnio.

W schodni horyzont dzieli się na części po
średnie przez wschodzenie następujących 
gwiazd:

1) Fysam akit (a małój Niedźwiedzicy) Owia- 
zdaPolarna—północ, 2) Meejlap en effeng półn, 
do wschodu, 3) Ola (Niedźwiedzica wielka) 
półn. półn.-wschód, 4) Y k en ik półn.-wschód 
do półn, 5) Moel (a, e, S, [i, X Lutni) północo- 
wschód, 6) Meriker (Plejady) półn.-wschód 
do wschodu, 7) Uun (Aldebaran) wschodo- 
półn. wschód, 8) Paun man me effeng (Procy- 
jon) wschód do półn, 9) Meejlap (a, [3, y Orła) 
wschód, 10) Paun man me je r  wschód do pół- 
łudnia, ll)E llu e l (pasOryjona) wschodo-polu- 
dnio-wschód, 12) Peszejlam połdn.-wsclid. do 
wschodu, 13) Sarapuel (konst. Kruka) połud.- 
wschód, 14) Tum ur (a Skorpiona) połudn.- 
wschód do połudn., 15) Masażen ([3, s, y, 8 Za
jąca i 7} Centaura) połdn.-połdn.-wschód, 16) 
Falylesz (a i (3 Centaura) połudn. do wschodu,
17) Uónouan (krzyż południowy) południc.

Zachód tych samych gwiazd daje punkty 
horyzontu zachodniego, których wyliczanie 
możemy tutaj pominąć.

Nazwy karolińskie dla punktów kompasu 
istnieją tylko dla ośmiu głównych kierunków 
Północ zwie się „EfFeng“, północo-wschód 
„Etuu-Etfong, wschód „E tuu“, połud.-wschód 
„E tuuer“, południe „ Je r“, południo-zachód 
„Lotoar“, zachód „Lotou“ i północo-zachód 
„Lotou-Effeng“.

W iatr (asapuel) bierze swe nazwy od kom
pasu, ale nie bywa zupełnie ściśle odróżniany. 
W iatry  północne odróżniają się jako „Effeng 
alap“ gdy wieje od północy właściwój, „Ef
feng ajas“ gdy jest nieco wschodniejszym, 
lub „Effeng nesoson“, gdy jes t nieco od za
chodu. Części kompasu, odpowiadające tym  
wiatrom, są zawarte między półn. do zachodu 
i półn. do wschodu; półn. do wschd. i półn. 
wsch. do półn.; półn. do zachodu i półn. zach. 
do północy. W iatry  między obydwoma punk
tam i obok półn. wschodu i półn. zachodu zwą 
się zgodnie z kompasem „Etuu-Effeng“ i „Lo- 
tou-Effeng“. W szystkie wiatry zawarte mię
dzy półn. wschodem do wschodu i południo- 
wschodem do wschodu objęte są mianem Avia- 
tru  wschodniego, który, gdy szczególniój sil
ny od wschodu właściwego, zwie się „E tuu 
em ej“, inaczój oznaczany bywa „lemmaż en 
E tu u “ ze wzmianką szczegółową, jeżeli jest 
wyraźniej północnym lub południowym. W ia
try  południowo-wschodnie i południowo-za
chodnie odpowiadają znowu nazwom kom
pasu „E tuuer“ i „Lotoar“, będąc zawartymi
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w obu działach przyległych tym  punktom. 
W iatr południowy zwie się ,,Jerelapu, zbo
czenia jego są znowu „lemmaż en je r“, z wy
jątkiem  połudn. połudn. zachodniego, nazy
wającego się „Ereneson“. W iatr zachodni 
zwie się ,.Lotoulap“ i z jogo zboczeń odró
żnionym jes t tylko „Lotouton“ , wiejący z pół- 
noco-zachodu do zachodu.

Chociaż kompas Karolińczyków jes t bardzo 
kompletnym, gdyż jeden z ich gwiazdarzy 
chciał mi pokazać gwiazdę „Soropuleneffeng“, 
która ma się znajdować między „Yken ik “ 
i „Moel“, co jest niejako śladem podziału 
pierwotnego kompasu na 64 punktów, nazwy 
ich wiatrów są ograniczone liczebnie, gdyż 
tylko te zwróciły uwagę wyspiarza, któro 
szczególnićj w pływ ały na jego stosunki. Tak 
w iatry północne szczególuiój musiały być dla 
nich ważne. Tutaj różnica w iatru tylko o je 
den punkt kompasu wpływa na los przedsię
wziętej podróży. Czółno mogłoby np. iść 
w kursie właściwym przy wietrze .Effenga- 
lap“ , lecz z powodu silnego prądu musiałoby 
się zapędzić na zachód „Effengajas“ daje już 
więcój swobody, chociaż ,,Etuueffeng“ jest 
wiatrem właściwie pożądanym. Tutaj potrze
ba zmusiła żeglarza do uwagi, do ściślejszego 
odróżnienia drobnych różnic w kierunkach 
w iatru. Od strony wschodnićj nie miał takiej 
potrzeby, gdyż tu  każdy w iatr je s t mu sprzy
jającym  do podróży na północ lub zachód. Na 
południu kazały silne burze, praw ie corocznie 
się powtarzające, odróżnić szczególnićj „Erc- 
noson'1, k tóry  czasami wzrasta w huragan 
zwany „malmal“. niszczący nieraz całe wy
spy. Na zachodzie tylko „Lotoutou“ wzrasta 
czasami w siłę, choć rzadko szkodliwą.

Co do samego kompasu, to jest on dzisiaj 
bardziój pam iątką czasów przeszłych, gdyż 
niewszystkie gwiazdy wymieniono w nim są 
znanemi żeglarzom. K ilka z nich znanemi są 
tylko z nazwiska, np. Peszejlam. którego wej
ście na horyzont ma mieć miejsce między kon- 
stelacyjami O ryj ona i K ruka.

Do oznaczenia czasu również służą gwiazdy, 
mianowicie czas ich wejścia „apuete“, na ho
ryzont „lya“, lub ich zniżenie się „ atur ul a “ 
pod takowy. W  oznaczeniu miejsca gwiazdy 
znajduje się wyrażenie „anolongeilang“, gdy 
ona już znajduje się na sklepieniu nieba i 
,,eamup“ , gdy jeszcze jest czas jak iś niewi

doczną, odpowiadające niejako naszym poję
ciom o staniu w zenicie lub w nadyrze.

Peryjodyczno zmiany w wschodzeniu kon- 
stelaeyj zwróciły uwagę tutejszych ludów, 
nadto i okoliczność, żo niektóre objawy tutej- 
szój przyrody, jak  dojrzewanie drzewa chle
bowego, zmiany wiatrów, pewne burze i t. p., 
są jakby w związku z temi zmianami. Np. 
podczas wschodzenia wieczornego konstelacyi 
,,Tumur‘‘, ,,Zen“, ,,Sota“ i „La“ panuje silny 
w iatr wschodni. Wschodzenie ,,Ky“ i .,TJun“ 
oznacza zakończenie tego czasu. Zachodzenie 
wieczorne gwiazd ,,Tum ur“ , „Eonom as1 i 
,,Sar$pucl‘:, zapowiada czas wiatrów zacho
dnich z przypadlcowemi silnemi W  ten spo
sób stworzono sobie kalendarz, którego utrzy
manie i przekazanie potomności spoczywa na 
pamięci karolińskich „pa llauy1.

(C. d. n.)

Posiedzenie publiczne

Akademii Umiejętności w  Krakowie
d. 3 Maja 1882.

Zgodnie z ustawą odbyło się w dniu 3 Maja 
r. b. dziesiąte z kolei posiedzenie Akademii, 
na którem wysoka ta  instytucyja przez usta 
władz i organów swoich zdawała sprawę pu- 
publicznie z czynności naukowych i admini
stracyjnych za rok ubiegły. Posiedzenie to, 
otwarte mową wicc-protektora Akademii JE . 
kr. Alfreda Potockiego, po której nastąpiła 
odpowiedź czcigodnego Prezesa, doktora-jubi- 
lata  Majera, wypełnione było sprawozdaniem, 
napisanem przez sekretarza gieneralnego D-ra 
Szujskiego. Pozwalamy sobie ze sprawozda
nia togo przytoczyć dzieje Wydziału m atema
tyczno-przyrodniczego w roku upłynionym, 
posiłkując się nadesłaną nam w tych dniach 
odbitką z Rocznika Zarządu Ak. Pm .

Wspomniawszy o udziale Akademii w kra
jowych i zagranicznych zjazdach naukowych 
i w sprawach szkolnych, sekretarz gieneralny 
mówi o funduszach na cole naukowe przezna
czonych, o zapisach i darach; przechodzi na
stępnie do stosunków Akademii z ciałami 
naukowemi zagranicznemi, a wreszcie przed
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stawia zmiany, które zaszły w składzie osobi
stym uczonego grona, powiększając je z jednój 
strony przez powołanie sił nowych, z drugiój 
zaś — zmniejszając w bolesny sposób przez 
śmierć dawniejszych jego członków.

Akademija na posiedzeniu wyborczem po
wołała jednomyślnością głosów prof. D-ra Jó 
zefa Majera na prezesa w najbliższem trzech- 
leciu, prof. D -ra Bronisława Radziszewskiego 
na członka czynnego, a hr. Włodzimierza 
Dzieduszyckiego na korespondenta Wydziału 
mat.-przyrodn.

„W  matematyczno-przyrodniczym Wydzia
le Akademija straciła D-ra Ignacego Czer- 
wiakowskiego, b. profesora botaniki w uni
wersytecie Jagiellońskim , który pierwszy 
opracował u nas fizyjologiją roślin w swój 
Botanice ogólnój, a w obszernem dziele B o
taniki szczególowój położył niemało zasług, 
przyczyniając się do uzupełnienia nomenkla
tury  botanicznćj polskiój, i nadzwyczajnego 
członka Jana Kantego Steczkowskiego, auto
ra, który wzorową posługując się polszczy
zną, pozostawił cenne prace w zakresie mate
m atyki popularnój. W  obu sędziwych niebo
szczykach przyszło nam żegnać znikające już 
dawnych profesorów i liczonych typy, krzep
kie do końca życia, nie bez cechy pewnego 
polsko-krakowskiego patryjarchalizmu, scho
dzących ze świata po długich latach pracą 
i w iarą wypełnionego żywota. Tragicznie od
bija przy nim przedwczesna śmierć członka- 
korespondenta W ydziału matematyczno-przy
rodniczego D -ra Julijana Grabowskiego, 
zdolnego, energicznego i umiejętnego praco
wnika na polu chemii, który, sprowadziwszy 
sobie śmiertelne kalectwo bohatorskiem rato
waniem nieszczęśliwych w oblężeniu Stras
burga w roku 1870, walczył z skutkami jego 
przez lat dwanaście, aż wkońcu uległ cierpie
niom, unosząc z sobą do grobu położone w nim 
liczne i sprawiedliwe nadzieje.

Ruch naukowy w wydziałach i komisy- 
jach, niemniój ruch wydawniczy jest nieza- 
przeczenie w ciągłym wzroście w Akademii 
naszój. W ydział matematyczno-przyrodniczy 
wydał w tym  roku tomy Y III  i IX  „Rozpraw 
i sprawozdań z swych posiedzeń", t. V I i Y II 
„ Pam iętnika “ i pierwszy tom dzieła p. W ła
dysława Taczanowskiego pod tytułem  „Ptaki 
kraj owe Na posiedzeniach przedstawiono 
30 rozpraw, z których 27 przyjęto, a miano

wicie 8 rozpraw z zakresu fizyki: pp. Fabija- 
na, Olearskiego, Wróblewskiego, W itkow
skiego, Dziewulskiego, Merczynga, Troj ano wą
skiego, Edwarda i W ładysław a Natansonów; 
5 z zakresu matematyki: pp. Żmurki, F ran- 
kego, Karlińskiego i dwie Kretkowskicgo; 
z zakresu chemii rozpraw 5: pp. Olszewskiego, 
Lachowicza, Schramma i dwie p. Bandrow- 
kiego; z zakresu botaniki 5: pp. Godlewskie
go, Szyszyłowicza, trzy prof. Rostafińskiego, 
3 z zalsresu zoologii: pp. Wierzejskiego, Kul
czyńskiego, Nowakowskiego; z anatomii 2: 
prof. Brodowskiego i p. Kamockiego. Czło
nek T. Zebrawski złożył nadto wypracowany 
przez siebie Słownik wyrazów w budownic
twie używanych; członek Rostafiński mat.e- 
ryjały do słownika pojęć botanicznych; czło
nek Czyruiański: Słownictwo chemiczne, któ
re rozesłane zostało między fachowych pol
skich celem ustalenia zasad tego słownictwa 
i powszechnego ich przez chemików naszych 
przyjęcia. Redakcyją pism i wydawnictwem 
W ydziału trudnił się sekretarz czł. Stefan 
Kuczyński.

Komisyja fizyjograficzna W ydziału czyniła 
zwykłe spostrzeżenia meteorologiczne, fitofe- 
nologiczne, zoologiczne i wodostanowe w za
prowadzonych od kilku lat stacyjach, któro 
zestawili i obliczyli, pod kierunkiem członka 
Karlińskiego, pp. Ralski i Bidziński. D -r 
W ierzbicki zbierał i zestawił spostrzeżenia 
magnetyczne, czynione w Krakowie, oraz wia
domości o gradobiciach. P . Bieniasz złożył 
jako rezultat swych badań z polecenia komi
syi dokonanych, dwie szczegółowa mapy gieo- 
logiczne z okolic Monasterzysk, Tyśmicnicy 
i Tłumacza. Członek Altłi z p. Bieniaszem 
prowadził badania gieologiczne w Pieninach 
i okolicach Szaflar, p. Gotfryd Ossowski ba
dał paleontologiją jaskiń Mnikowskich i nio- 
których Tatrzańskich, D-r Zaręczny okolico 
Krakowa, którym  poświęcił cztery mapygieo- 
gnostyczne, p. Jelslti skały nummulitowe ta 
trzańskie. Zarząd kopalni Swoszowickiój 
przesłał też komisyi wraz z cennym opisem 
i planami kopalni, gieognostyczne i mineralo
giczne z niój okazy. Rozbiorami wód krajo
wych trudnili się pp. Olszewski i K. Krzyża
nowski; fauną krajową na osobnych wyciecz
kach z polecenia komisyi pp. W ierzejski, Ko
tula, Bąkowski, Justyn  Karłiński; florą czar- 
nohorską p. Rehman. Rozpraw z zakresu
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fauny i flory do sprawozdań fizyj©graficznych 
dostarczyli nadto pp. Holzer, Krupa, D -r Za- 
pałowicz, prof. Kotula, prof. Łomnicki, Tur- 
czyński, p. Józef Bąkowski i Ju styn  Karliń- 
ski. Zbiorami muzealnemi komisyi zajmował 
się. p. Jelski, redakcyją Sprawozdań D -r K u
czyński z pomocą przewodniczących sekcyj: 
Altha, Czyrniańskiego, Karlińskiego, Rosta
fińskiego i sekretarza komisyi p. W ładysław a 
Kulczyńskiego.

Prace Komisyi antropologiczni!] ogłoszone 
częścią w Y-ym tomie „Zbioru wiadomości1', 
częścią mające wypełnić Y l-ty , były, jak  od 
początku, trojakiego gatunku. Pod względem 
antropologiczno-archeologicznym dostarczyli 
poszukiwań: p. Kulikowski z U krainy, p. Po- 
powski z rozkopanych dziewięciu mogił ta 
mecznych, p. A. Breza, tudzież p. L iban z Bor
ku Fałęckiego, p. Z. Radzimiński ze wsi 
Siwek na W ołyniu, p. C. Berezowski z Bu
ków w powiecie Skwirskim. P . Ossowski pro
wadził dalój z pomyślnym skutkiem  poszuki
wania w jaskiniach Mnikowskich. Z działu 
Antropologii właściwój, obliczenie trw ania 
życia ludności chrześcijańskiój w Krakowie, 
dokonane poprzednio przez D -ra Majera, uzu
pełnił D -r Buszek podciągnięciem pod rachu
nek lat dalszych, tudzież ludności żydowskićj. 
Spostrzeżeń antropometrycznych dostarczył 
D -r Mazurkiewicz z Krosna, a D -r L. Dudre- 
wicz z W arszaw y zestawił pomiary antropo
logiczne dzieci warszawskich od 2 do 15-go 
roku życia. Do etnologii dostarczyli opraco
wań i materyjałów: ks. Siarkow ski („Lud i 
pieśni ludowe z okolic Pińczowa"), p. J . K ar
łowicz (bajki, podania i legiendy z kilku po
wiatów Litwy), p. Popowslti (obrzędy i pieśni 
weselne z Ukrainy), p. L. Hodoly (Podania 
i wierzenia o zwierzętach i roślinach w Gali- 
cyi wschodniój), P . Gustawicz (o roślinach 
w etnografii), p. Z. Glogier (zagadki ludowo 
z nad Narwi i Buga).

Tak wierną pozostała i w tym  roku Akade
mija swemu pierwotnemu planowi działania, 
polegającemu na tem, aby garnąć do siebie 
prace naukowe wogóle w polskim pisano ję 
zyku; w zakres zaś badań rzeczy polskich, tj. 
dziejów w każdym kierunku, prawa, przyro
dy i j? zyka wkraczała zapomocą komisyj 
swoich z własnem początkowaniem. P lon 
w wydawnictwach był w tym  roku stosunko

wo większy, niż w innych, udział sił starszych 
i młodszych, które zawsze ochotnem witam y 
sercem, jeżeli nam rzecz poważną przynoszą, 
żywy i ochotny. Gdybyśmy ze sprzedaży na
szych wydawnictw, a więc z popytu za nasze- 
mi książkami, chcieli mierzyć nasz stosunek 
do ogółu publiczności oświeconćj i w tym
i w poprzednich latach, smutny musielibyśmy 
postawić za to horoskop. Ale los to powsze
chny książek ściśle naukowych, nietylko
ii nas, lecz i na zachodzie, chociaż niezawodnie 
tam  — w daleko mniejszej mierze. Mała sto
sunkowo używa ich liczba, a wśród niej ci, co 
należąc do naszego grona, mogą się w nie za
opatrzyć, oraz zakłady biblijoteczne i nauko
we, ogółowi dostępne, które je  także od nas 
bezpłatnie otrzymują. Tam one spełniają mi- 
syją podawania świeżych i podniecających do 
pracy badań i podawania nieznanego przed
tem m ateryjału. Praca ta  rośnie, czujemy to, 
czujemy po udziale w naszych robotach i w y
dawnictwach. Praca ta  działa i na literaturę 
bieżącą, w którój od kilku lat przybywa pism 
poważnych miesięcznych, w którój obok smu- 
tnój zawsze powodzi bezmyślnego pisarstwa, 
z dnia na dzień, dostrzega się przecież coraz 
większą liczbę rzeczy na studyjach opartych. 
Nie nasza w tem niezawodnie wyłączna za
sługa, ale powiedzieć sobie możemy: pars eo- 
rum fuimus. Postęp zaś w tym  kierunku do
czekać nam się pozwoli coraz powszechniej
szego trafnego pojęcia o celu właściwych 
zadań i potrzebie instytucyi, niedosyć zrozu
miałych tym  szczególniej, którzy wartość 
prac i usiłowań, dla społeczeństwa podejmo
wanych , mierzą przedewszystkiem częstą 
z niem i żywą wymianą myśli. U nas je s t ona 
niemożliwą, objawy czynności naszej w szczu- 
płcm zamknięte kole, skutki mozolnej, często 
i bardzo mozolnój pracy nie odrazu widzialne. 
Niechże więc ci, którzy ją  podejmują, m ają 
przynajmniój tę błogą otuchę, że im towarzy
szy z daleka przychylna i cierpliwa sym- 
patyja społeczeństwa, wyrozumieć cel i zbu
dować się umiejąca przykładem ich wy
trwałości".
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PRZYCZYNEK

j o  h i s t c r y i  k o n d u k to r ó w .
Najnowsze wskazówki i uwagi, jak  należy zakładać kon- 
duktory, wedle rozpraw królewskiej Akademii w Berlinie 
w czasie od 1876 do 1880 r. i sprawozdań innyeh powag

naukowych z krótkim poglądem na powstanie, 
rozwój i znaczenie konduktorów.

n ap isa ł

I}-*- K n s z t c l a u ,
sekretarz Tow. Przy ', Nauk iv Poznaniu.

(Dokończenie.)

W końcu poleca autor, aby w czasie nawał
nicy elektrycznej na kuchniach w kominach 
ognie były pogaszone.

Z wszystkich tu  zestawionych sprawozdań 
i poglądów zdaje się i to także między inne- 
mi wynikać, że jeżeli dotychczasowe nasze 
wiadomości o zjawiskach elektrycznych, tow a
rzyszących nawałnicom i burzom niedomagają 
jeszcze, to wypada przyczyny tój szukać w nie
dostatecznych danych statystycznych.

D -r Haepke zwraca też uwagę na niedosta
teczne i nieliczne w tym  względzie obserwa- 
cyje av Niemczech, a szczególniej w Prusach. 
Twierdzenia swoje popiera bardzo wymowne- 
rni cyframi: Anglija posiada ‘2100 stacyj ob
serwujących opady atmosferyczne i przy'pada 
tam  na '1,1 mil kwadratowych jedna stacyja, 
podczas gdy w Prusach jedna stacyja przypa
da na 70 mil kwadratowych. Francyja posia
da 1200 stacyj meteorologicznych, mała Bcl- 
gija 140, Norwegija 120, a w Szwecyi utwo
rzyło się w 1871 r. towarzystwo z osób pry
watnych, liczące już przeszło 200 obserwato
rów i mające za zadanie obserwowanie zja
wisk nawałnicowych.

Częste w ostatnim  dziesiątku lat zachodzące 
uderzenia pioruna w Szlezwiku i Holzacyi 
spowodowały władze, że od r. 1879 rozpoczęto 
i w Prusach odpowiednie zbierać m ateryjały 
i sprawozdania o uderzeniach pioruna wedle 
przepisanych schematów. Do tego zaś czasu 
musiano w Prusach, przy wydawaniu opi
nii o podobnych wypadkach, opierać się na 
pracach francuskich. Francyja i Belgija po
siadają wzorowo urządzone stacyje do obser
wowania zjawisk burzy. Początek i czas

trw ania burzy, kierunek i szybkość chmur 
i wiatru, rozmiary i siła błyskawicy, grzmotu 
deszczu i gradu, wreszcie szkody wyrządzono 
przez burze zapisują się szczegółowo, a notatki 
te odsyłają się do miast departamentowych, 
skąd znowu w zestawieniu odsyłane bywają 
do paryskiego obserwatoryjum astronomicz
nego, gdzie ostatecznie porządkują się i by
wają publikowane w atlasie meteorologicznym. 
Nadto dla rozszerzenia wiadomości o burzach 
wychodzi „Bulletin d’orage“.

W  równie wzorowy sposób obserwują zja
wiska burzy w Belgii i wydają co rok „An- 
nuaire de l'observatoire“, w którem znajduje 
się zestawienie wszystkich w tym  względzie 
podjętych obserwacyj.

D-r Haepke uważa niemiecką metodę ob
serwowania, zapomocą eałego aparatu przy
rządów, za niepraktyczną, jako zbyt nużącą 
i żmudną. Skutkiem  tego notatki obserwa
cyjne są nietylko nieliczne, ale nadto poczę- 
ści, niedość ścisłe, gdyż do zbierania tego 
rodzaju spostrzeżeń zbywa na ochotnikach. 
Stąd też P rusy posiadają stosunkowo naj
mniejszą liczbę stacyj meteorologicznych.

Przed wszystkiemi innemi narodami odzna
czają się W łochy szeroko rozgałęzionemi 
obserwacyj ami zjawisk meteorologicznych, 
a mianowicie zjawisk burzy elektrycznój, po- 
dejmowanemi i wykonywauemi przez prywa
tne stowarzyszenia i prywatne osoby. P rzy
znać wszakże należy, że i rząd urządza w ró- 
wnój mierze stacyTje obserwacyjne i rozciąga 
nad niemi troskliwą pieczę. W  najnowszym 
czasie utworzono z ramienia rządu w Rzymie 
centralną stacyją meteorologiczną pod kiero
wnictwem p. Taccliiniego, który rozporządza 
m ateryjałem  zbieranym przez 80 stacyj, a ze
stawienia tych obserwacyi publikuje w „Bol- 
letino“.

Rozliczne towarzystwa włoskie, mające na 
celu obserwowanie zjawisk meteorologicz
nych, zwołałyr w celu scentralizowania swych 
czynności kongres meteorologiczny w Tury
nie w czasie od 1-go do 4-go W rześnia r. z., 
na którym  zebrało się 144 delegatów i uczest
ników. Kongres ten ukonstytuował się w to
warzystwo „Associazione Mcteorologica I ta 
liami Alpino-appenina" w celu zbierania ob
serwacyj meteorologicznych. Towarzystwo to 
wydaje trzy publikacyje: 1) „Bolletino deca- 
dico“, wychodzi co dziesięć dni i zawiera
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av sobie obserwacyje wszystkich większych 
stacyj; 2) „Bolletino mensuulo“ miesięcznik, 
zawierający poglądy i sprawozdania, w ypra
cowane na podstawie zebranego m ateryjału 
i nareszcie 3) „Rivista“, mieszczące w sobie 
uchwały komitetu Towarzystwa i poglądy na 
działalność zagranicy w tym  kierunku. — 
W  związku z tem towarzystwem pracuje 
nad zbadaniem sił we wnętrzu ziemi dzia
łających (Meteorologica endogeua), tow a
rzystwo utworzone przez prot'. de Rossi, które 
urządziło 40 obserwatoryjó w i które w organie 
swym „Yolcanismo italiano“ zamieszcza spra
wozdania ICO korespondentów.

Spodziewać się tedy należy, że z czasem 
•zbiorą się dostateczne m ateryjały, które i zja
wiska i istotę burzy elektrycznej, a miano
wicie gromu, zbadają i w yjaśnią, a wtedy 
też nietrudno będzie ustalić ogólno zasady 
urządzania gromochronów. W ypada mi tutaj 
wkońcu nadmienić, że byłoby bardzo pożąda- 
uem, aby i nasze społeczeństwo wzięło się 
i w tym -kierunku do pracy a to tem bardziój, 
że zjawiska burz elektrycznych i z niemi w pa
rze idących stra t i szkód, rok rocznie i u nas 
się wzmagają. Podążmy tedy za przykładem 
Włochów, Francuzów i Szwedów, pomni, żo 
jes t zadaniem nietylko każdego pojedynczego 
człowieka, ale i każdego społeczeństwa, i to 
tak  pod względem m oralnym  ja k  i fizycznym 
w ogólnem rozumieniu tego wyrazu, owo nie
śmiertelne greckie:

Y v ó )fh  a a o T Ó v .

Kr. W. szkoły rolniczej w Dublanach.

przez

D -ra  S. K ruszyńskiego
profesora szkoły DublaiUkiiij.

Szkoła Rolnicza w Dublanach doznała 
w ciągu kilku lat ostatnich gruntownych 
zmian w organizacji, któro jój nadały zupeł
nie odmienny charakter, aniżeli ten, jakim  
się dawniój odznaczała, a zwłaszcza różny od 
tego, jakim  ją  obdarzyli założyciele.

Nie jakiś plan z góry powzięty, ale istotna 
potrzeba wyższego wykształcenia rolniczego 
w kraju była powodem, że szkoła dublańska 
ze średniój, stopniowo w wyższą przeobrażać 
się poczęła. Kom itet galic. Tow. Gospodar
skiego, pierwotny jój właściciel, sam uczuwał 
tę potrzebę, widział, że z biegiem czasu szkoła 
przerasta miarę w ym agań, które sam zado- 
wolnić był w stanie i dlatego zmuszony był 
w ręce kraju  oddać swą wychowankę, razem 
ze szczupłemi środkami naukowem i, jakiemi 
ją  zaopatrzył w ciągu dwudziestokilkolctnie- 
go jój istnienia.

Tak więc od nowego roku 1878 szkoła du
blańska przeszła na własność kraju, a pod za
rząd W ydziału krajowego, przyczem musiała 
w całćj swćj organizacyi uledz gruntownym 
zmianom. Skoro miała być rzeczywiście wyż
szym zakładem naukowym, a zatem musiała 
się odznaczać tem głównem znamieniem wyż
szego zakładu, że się w nim uczniów „nie 
naucza", tylko że uczniowie „się uczą“, że nie 
ze słów nauczyciela tylko, albo z książki do
wiadują się prawdy, ale że się im wskazuje 
drogę, po którćj idąc, mogą sami sprawdzić 
podawane im zasady, słowem, że się uczniów 
zaznajamia z badaniem umiejętnem, z meto
dą, która służy do badań umiejętnych.

Ja k  w każdćj gałęzi nauki gospodarstwa 
rolnego, tak  też i w zakresie nauki hodowli 
zwierząt potrzeba teraz było szkole dublań- 
skiój zaopatrzyć się w nowy zasób środków 
naukowych. Skoro hodowla zwierząt miała 
być traktow aną rzeczywiście umiejętnie, sko
ro już nie zadawalniano się samem podawa
niem uczniom pewnego zasobu praktycznych 
przepisów żywienia i pielęgnowania, ale po
częto się starać, aby oprzeć tę naukę na szer
szych podstawach, a prawidła hodowli wypro
wadzić z ogólnych zasad bijologicznych — na
tenczas trzeba było pomyślić i o innych środ
kach demonstracyjnych. Przed r. 1878 cały 
zbiór hodowlano-zoologiczny składał się z paru 
szaf wypchanych zwierząt i ptaków krajowych, 
kilku pudełek z owadami i starego skieletu 
konia. Dotacyja W ydziału krajowego na 
środki naukowe umożebniła zaopatrzenie się 
w najpotrzebniejsze okazy do wykładu nauk 
zoologicznych i hodowlanych, w preparaty 
spirytusow e i zasuszone, w skielety, czaszki 
zwierząt rasowych i t. p. Można też było po
myślić o jakiem  takiem  uzupełnieniu muzeum
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zo ologi czno- hodo w la nego, wreszcie o urzą
dzeniu osobnćj pracowni zoologicznój, którój 
otwarcie nastąpić zaledwie mogło z początkiem 
Lutego 1881 r.

P usty  lokal o trzech oknach ku wschodowi 
zwróconych, w nim kilka niskich stoików — 
oto wszystko, z czego trzeba było stworzyć 
laboratoryjum. Trzeba więc nasamprzód było 
pomyślić i o stołach z szufladkami dla uczniów, 
i o kilku stosowniejszych stołkach, i o szaf
kach na narzędzia, i o zbiornikach na wodę, 
i o wszelkich przyboracli, służących do utrzy
mania porządku w lokalu. Przy szczupłój do- 
tacyi laboratoryjum były to wszystko bardzo 
dotkliwe wydatki. Następnie przyszła kolej 
na najpotrzebniejsze narzędzia. Starając się 
swoje potrzeby o ile możności w kraju zaopa
trzyć, laboratoryjum sprowadziło narzędzia 
sekcyjne, noże, skalpele, piłki, szczypczyld, 
nożyce i t. p. od nożownika J . W itoszyńskie- 
go z Krakowa, który  też dostarczył uczniom 
pudełek z najpotrzebniejszemi narzędziami do 
krajania i mikroskopowania po cenie, za jaką 
podobne wyrabia fabryka Franka w Lipsku. 
Misek blaszanych do preparowania pod wodą 
małych zwierząt i pułeczek do preparatów 
mikroskopowych dostarczył blacharz B rat
kowski ze Lwowa. Naczynia szklane, słoje, 
zlewki, flaszeczki, rurk i i t. p. sprowadziło 
laboratoryjum z fabryki Greinera i Friedrichsa 
w Sttitzcrbach w Turyngii, która wyroby swe 
sprzedaje znacznie taniój aniżeli inne. Odczyn
niki, płyny konserwujące, barwniki i t. p. 
sprowadzono po części z Lipska, po części zao
patrzono się w nie w krajowych składach. 
Szkiełek p r  /, e d m i o t o w y c h i nakrywkowych 
do mikroskopowych preparatów dostarczył 
S tender z Lipska. Pozostał jeszcze najwięk
szy, a niezbędny wydatek: mikroskopy. Nie 
można się było zdecydować na zakupienie 
znaczniejszój liczby mikroskopów, tak ogólnie 
dziś poszukiwanych, wyrobu Zeissa z Jeny. 
W ysoba cena stała na przeszkodzie, a trzeba 
ich mieć było od razu tyle, aby uczniowie ko
rzystnie pracować mogli. Sprowadzono więc 
naprzód cztery mikroskopy z fabryki Seiberta 
i Kraffta (dawniój Gundlach) w W etzlar, a 
gdy się okazały wcale dobremi, zażądano dwu 
jeszcze. Z  sześcioma mikroskopami można 
już było rozpocząć ćwiczenia, zwłaszcza, że 
czterech uczniów posiadało własne mikrosko
py. W szyscy naraz uczniowie roku pierwsze

go nie mogli ćwiczeń odbywać, gdyż przy 
trzech oknach było tylko miejsce wygodne 
dla sześciu, a przy stołach, drugi rząd tworzą
cych, jeszcze czterój jako tako pracować mo
gli. Trzeba więc było podzielić uczniów na 
partyje i ćwiczenia powtarzać kilka razy 
w tygodniu.

Ponieważ ćwiczenia te rozpoczęły się w po
rze zimowój, kiedy trudno jest zaopatrzyć się 
w dostateczną ilość drobniejszych zwłaszcza 
zwierząt, a takiemi tylko należało się zadowoł- 
nić, ze względu na ciasne warunki, przeto 
uczniowie zaczęli od ćwiczeń histologicznych. 
Posługując się preparatam i, pochodzącemi 
z prywatnych zbiorów kierowników labora
toryjum, zaznajamiali się pokrótce z budową 
komórek i tkanek. Potem  sami sporządzali 
świeże praparaty, używając do tego żab, ro
baków i t. p. Z wiosną zajmowali się sekcyją 
kręgowców, członkonogów, badaniem pod mi
kroskopem zwierząt niższych, według tego, 
jak  było można zaopatrzyć się w dogodny ma
teryj ał. ćwiczenia te w następnym roku z no
wymi uczniami mogły się odbywać systema- 
tyczniój; uczniowie zaczęli naprzód od najła
twiejszych sekcyi np. u żab; potem przecho
dzili do innych kręgowców, następnie brali 
się do mikroskopu i t d. Byli nawet na tyle 
zaznajomieni z anatomiją, że mogli porówny
wać ze sobą skielety kręgoweów, ważne ze 
względu na mechanikę poruszeń, spisując po
krótce robione spostrzeżenia. Egzaminy do
wodziły, że uczniowie, pilnie korzystający 
z ćwiczeń, rozumieli rzecz nierównie lepiój, 
gruntowniój, że byli często w możności wy
jaśnienia szczegółów analogicznych z temi, 
o których dowiedzieli się z wykładów pro
fesora.

Chcąc zaznajomić szerszą publiczność ze 
sposobem uczenia nauk zoologicznych w szkole 
dublańskiój, laboratoryjum  wysłało na wysta
wę lekarsko-przyrodniczą w Krakowie w Lip
cu r. z. szereg preparatów spirytusowych, 
przedstawiających system nerwowy główniej
szych gromad świata zwierzęcego. Do tych 
preparatów, sporządzonych u siebie, dołączo
no dwie tablice, na których była zestawiona 
budowa mózgowia u kręgowców, oraz narzą
du płciowego u tasiemców.

Na takich kilku próbach musiało poprze
stać laboratoryjum, trw ałych bowiem prepa
ratów, dla braku miejsca, sporządzać nicpodo-
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bna. Niema bowiem gdzie preparatów na- 
strzykiwać, macerować, zasuszać i t. p. i nie
raz cenny m ateryjał z tego powodu musiał 
się zmarnować.

Otóż ujemną stroną laboratoryjum  jes t owa 
walka z brakiem stosownego pomieszczenia, 
i różnemi stąd wynikającemi niewygodami. 
Brakom tym  w najbliższój przyszłości w ża
den sposób zaradzić niemożna.

Kierownikiem laboratoryjum  jest Z. Kaha- 
ne, prof.-adjunkt hodóiwli zwierząt i zoologii.

Tyle o naszój pracowni zoologicznój. Są
dzimy', że tych kilka słów nie będą obojętne- 
mi dla naszych przyrodników, jeżeli pomną 
na to, jak  mało w naszym kraju je s t takich 
pożytecznych instytucyj i ja k  dotkliwie na 
tem cierpi nasza zoologiczna wiedza.

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY.

W  dniu 10 Lipca — M erkury w gromadzie 
Bliźniąt; wschodzi na godzinę wcześniój niż 
słońce i przy pięknćj pogodzie może być przez 
cały miesiąc przed wschodem słońca widzia
ny; luk jego biegu dziennego je s t prawie taki 
sam, ja k  słońca.

W enus w gromadzie Lwa, idzie za słońcem, 
od którego o dwie przeszło godziny późniój 
zachodzi; błyrszczy ona też na zachodniój stro
nic nieba i może zaraz z wieczora być dostrze
żona, tem  łatwiój. że w tój okolicy nieba je s t 
ona najświetniejsza.

Mars także w gromadzie Lwa, ale bardzićj 
ku południowi posunięty niż W enus, od k tó 
rej nieco późniój zachodzi; jes t on atoli obe
cnie m ały i dlatego blisko poziomu tylko przy 
pięknój pogodzie da się odszukać.

Jowisz w gromadzie Byka, wschodzi o dwie 
godziny wcześniój niż słońce i opisuje z niem 
prawie jednakowy łuk  dzienny. Przed wscho
dem słońca można go dostrzedz.

Saturn w gromadzie B arana, wschodzi 
o dwie blisko godziny wcześniej, niż Jowisz, 
od którego także nieco ku południowi je s t po
łożony.

Kometa Weissa, o którój przed miesiącem 
donoszono, przeszła na południową stronę nie
ba; u  nas jój nie widać.

Z gwiazd stałych najświetniejsze w obec
nym czasie są: Koza (alfa Aurigae) na pół- 
nocnćj stronie nieba blisko poziomu, widzial
na przez całą noc.

W ega (alfa Lyrae) około godziny 11-tój 
w nocy zbliża się do zenitu, od którego cokol
wiek na południc jest położona.

A rk tur (alfa Bootis) błyszczy zaraz z wie
czora na południowej stronic od zenitu.

A ltair (alfa Aąuilae) jest najwidniejszą 
z trzech gwiazd, tworzących jakby liniją na 
wschodniój stronie nieba.

Dencb (alfa Cygni) w Krzyżu północnym 
albo Łabędziu w stronie północno wschodniój, 
w dość znaczncm oddaleniu za W egą.

J. K.

SPRAWOZDANIA.

H. Dewitz. 0  przyrządach uzdalniających 
muchy do chodzenia po powierzchniach gład
kich, pionowo ustawionych,

podał prof. H. H.

W idząc jak  muchy i inne owady poruszają 
się swobodnie po szybach okien, sufitach, 
szklanych naczyniach i t. p. przedmiotach, 
każdy bezwątpienia już zadał sobie pytanie, 
od czego może zależyrć ta  zdolność czepiania 
się zupełnie gładkich powierzchni, a zapewne 
i domyślił się, że końce nóżek tych zwierząt 
powinny być opatrzone jakąś lepką wydzieli
ną. Do tego samego wniosku doszli już da
wno różni naturaliści; inni zaś przypuszczali 
obecność przyrządów na wzór tych, jakiemi 
różne robaki przysysają się do przedmiotów 
miękkich i twardych, np. tak zwanych ssaw- 
ków pijawek, działających na sposób baniek 
felczerskich przez utworzenie próżni. Lecz 
muchy nio dotykają powierzchni, do którój 
są przyczepione, osadą samój nóżki, tylko 
twardem i szczecinkami, któremi końce nó
żek są pokryte. Prócz tego muchy nie tracą 
zdolności swobodnego poruszania się po gład
kich powierzchniach nawet i w próżni sporzą- 
dzonój zapomocą pompy powietrznćj. Angiel
ski badacz Blackwell pierwszy stanowczo 
twierdził (1834), iż z końców wspomnianych 
szczecinek wydziela się lepki, gęstawy płyn, 
zapomocą którego owad przylepia się do gład- 
kiój powierzchni. Twierdzenie to nie zyskało
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jednak wielu zwolenników, tak, że do najno
wszych czasów uważano powyższą kwestyją 
za nierozstrzygniętą. Okoliczność ta spowo
dowała p. Dewitza, kustosza gabinetu zoologi
cznego w Berlinie, do przeprowadzenia szere
gu doświadczeń pod mikroskopem, które dały 
stanowcze dowody, iż twierdzenie p. Black- 
wella było słuszne. Dewitz postąpił w ten 
sposób, iż jeden koniec wąskiego kawałka 
papieru przylepił do skrzydełek owadu, od
wróconego do góry nogami, drugi zaś do ta
felki szklanój, na k tó rą  w nieznacznem odda
leniu, odpowiadającem grubości owadu, nałożył 
drugą, utrzym ując tafelki w odpowiedniem 
wzajemnem oddaleniu zapomocą kawałka kor
ka. Cały przyrząd pomieścił na stoliku mi
kroskopu i obserwował końce nóżek zwierzę
cia, czepiającego się górnćj tafli. Spostrzegł 
tym  sposobem nietylko wyraźne krople prze
zroczystego gęstawego płynu przy końcach 
szczecinek, ale i ślady pozostałe z niego na 
tafelce. Lepka ta wydzielina tworzy się w gru- 
ozołkach, położonych przy osadzie szczecinek; 
przez środek zaś ostatnich przechodzi kanalik, 
stanowiący przewód gruczołu. Bywają jednak 
owady, u których lcońce nóg nie są pokryte 
szczecinkami, pomimo tego władają tą  samą 
zdolnością co i muchy, jak  np. pluskwy, lisz
ki różnych owadów, mianowicie liszki ska
czące; u tych form zwierzęcych lepka wydzie
lina pokrywa sam koniec nóżki.

Zdawało się nie ulegać wątpliwości, iż 
żabki drzewne (Hyla) przyczepiają się do gład
kich powierzchni zapomocą rzeczywistych 
ssawków, które łatwo dostrzedz się dają. Lecz 
i  u tych zwierząt płaskie poduszeczki przy 
końcach palców m ają nie zawierać mięśni 
tworzących próżnię, ale wedle W itticha mają 
również być pokrytem i lepką wydzieliną. 
(Sitzungsber. der Gesellschaft naturforsch. 
Freunde z u Berlin, Nr. 1. 1882).

Zielone ziarnka w  ciele niższych zw ierząt 
jako pasorzyty,

podał A ug u st W rześn jow ski.

G e z a E n t z .  Ueber die Natur der Chlorophyllkor- 
perchen niederer Thiere. Bioloyisches Ceniralbatt. Rok 
I, str. 646—650.

K. B r a n d t .  Ueber das Zusammenleben von Thiere 
und Algen. Biologisches Centralblatt. Rok I, Nr. 17. —

Archiv f .  Anatomie und Physioloyie. Pliysiologische Ab- 
theilung. 1881, str. 570—574.

W  ciele rozmaitych niższych zwierząt, jako 
to: niektórych robaków, nadecznika czyli ba- 
diagi (Spongilla), stułbi (Hydra viridis), oraz 
wielu wymoczków i przewierzgników (Rldzo- 
poda), spostrzegamy zielone ziarna, powszech
nie uważane za zieleń (cldorophyllum) i mia
nem tem oznaczane.

Każde takie ziarno zielone składa się z ga
laretowatej powłoki i zawartości, w którćj 
odróżniamy bezbarwną protoplazmę (zaródź) 
i zielono zabarwione ciało. W  protopłazmie 
mieszczą się utwory silnie załamujące promie
nie światła i bardzo do skrobi podobne, które 
jednak pod wpływem jodu nie barwią się

1
1. Ciałka zielone z góry widziane. W idać tylko zagłę

bienie na powierzchni ziarna zielono (c h lo ro p h y U u m ).

2 3

2. Ciałka zielone z boku widziane. W  protopłazmie, 
daleko słabiej załamującej promienie światła, leży ziarn
ko skrobi.

3. C iałka zielone z dwoma ziarnami zieleni.

na kolor niebieski, a zatem prawdopodobnie 
są paramylonem. P rzy  sprzyjających warun
kach w protopłazmie dają się nadto spostrze
gać zbiorniki kurczliwe, a odpowiednie postę
powanie pozwala wykryć jąd ro . Przytoczone 
szczegóły budowy można zbadać na ciałkach, 
wyciśniętych z zawierającego je zwierzęcia, 
odpowiednio i bardzo silnie powiększonych. 
Ciałka rozmnażają się drogą podziału, przy
czem kwie kresy na krzyż położone, rozdzie
lają każde z nich na cztery części. Ziarna rze
czywistej zieleni roślin składają się tylko 
z istoty zasadniczej i zielonego barw nika,
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a zatem nie okazują charaktery stycznój budo
wy komórki i znacznie różnią się od opisanych 
zielonych ziarn z ciała niższych zwierząt, albo
wiem zielone te ciała okazują typową budowę 
ustroju jednokomórkowego, a w szczególności 
budowę jednokomórkowej rośliny zo skupie
nia Palmellaceae.

Zielone ziarna zwierząt nie giną po sztucz- 
nem ich wydaleniu. W edług spostrzeżeń pro
fesora G e z y  E n t z a  ciałka odosobnione i 
starannie hodowane rozmnażają się i ostate
cznie zamieniają na rozmaite jednokomórko
we wodorosty (Palnie,lla, Tetraspora, Gleocystis, 
Pleurococcus, Rhaphidium, Scenedesmus), albo 
też na Chlamy domonas, Euglena i inne t. z w. 
wymoczki wiciowate (Flagellata). W  niektó
rych razach zielone ciałka dalszy rozwój od
bywają już w ciele wymoczków. Tak np. je 
żeli Stentoi' polymorphus długi czas pozostaje 
w wodzie nieodświeżanój, jego ziarnka zielo
ne zamieniają się na jednokomórkowe wodo
rosty i zielone wymoczki wiciowate. Z dru
giój zaś strony zielone ciałka stentora giną 
w ciemności, skutkiem  czego zwierzę hodo
wane bez przystępu światła po pewnym  cza
sie traci swe zabarwienie. W edług znowu 
spostrzeżeń K. Brandta ziarnka zielone, wy
ciśnięte z ciała stułbi lub wymoczków rzęso
wych mogą żyć w odosobnieniu przez cale ty 
godnie, a będąc wystawione na działanie świa
tła  słonecznego, rozwijają w swym organi
zmie ziarnka skrobi, co dowodzi, żc ich władze 
życiowe w niczem nadwerężone nie zostały.

Budowa, zdolność do samodzielnego życia 
i sposób przeobrażania nie pozostawiają tedy 
wątpliwości, że zielone ziarnka, w ciele zwie
rząt napotykane, w rzeczy samój są samo- 
dzielnemi istotam i jednomórkowemi, a nastę
pująco doświadczenia i spostrzeżenia przeko
nywają, że na podobieństwo pasorzytów, z ze
w nątrz dostają się one do ciała rozmaitych 
zwierząt i tu  osiadają.

K. B r a n d ,  umieściwszy w tej samej kro
pli wody bezbarwne wymoczki i zielone ziarn
ka wyciśnięte z ciała rozgniecionój stułbi — 
wywoływał zarażenie pierwszych temi ostat- 
niemi. Z drugiój strony prof. G e z a  E  u t  z 
przekonał się, że gdy wymoczki pospolicie 
bezbarwne ( Coleps liirtus, Enohelys gigas, En- 
chelyodon faretus, llolophrya ovum) pochła
niają wielką ilość zielonych Palmellaceae, Pro-

tococeaceae, Chlamy domonas, Euglena i t. p., 
w takim  razie niektóre połknięte komórki zie
lone przenikają do korowój warstwy miąższu 
wymoczka i skutkiem wielokrotnie powtarza
jącego się podziału rozpadają się na drobniut
kie komórki zielone, któro ostatecznie cały 
miąższ wypełniają. Niewątpliwie takie same 
znaczenie posiadają żółte komórki uk wiało w 
(Art',nia) i Radiolaryj, zupełnie od swych go
spodarzy niezależne, jak  tego dowiodły spo
strzeżenia profesora L. C i e n k o w s  k i e g o  
i K. B r a n d t a.

Z powyższego wynika, że zielone lub żółte 
komórki pod względem morfologicznym są 
pasorzytami odnośnych zwierząt, czego jednak 
niemożna powiedzieć ze względu na fizyjolo- 
giczny stosunek obudwu tych istot, albo
wiem drobny przybysz nio karmi się ciałem 
swego gospodarza. Przeciwnie, nio ulega wąt
pliwości. że barwne komórki dostarczają zwie
rzęciu pokarmu organicznego, który, jak  ka
żda roślina wyrabiają z nieorganicznych pier
wiastków. W  rzeczy samój, wymoczki z licz- 
nemi ziarnami zielonemi wprowadzają do 
przełyku samą tylko wodę, chociaż będąc tych 
ziarn pozbawione, pochłaniają stale pokarmy 
i samodzielnie się żywią. Radiolaryje z żółto- 
mi komórkami nie zawierają obcych ciał po
chłoniętych, oraz, podobnie jak  zielony na- 
decznik (Spongilla) jaknajlepiój żyją w wo
dzie, często naw et filtrów anćj. Zielone komórki 
mogą jednak żyć i wytwarzać związki orga
niczne tylko przy odpowiedniem oświetleniu. 
Stąd zielony nadecznik ginie z braku światła, 
bo nie otrzymuje pokarmu od swych zielo
nych gości

Zwierzę zo swej strony w zamian za otrzy
mywany pokarm, udziela schronienia swemu 
gościowi, oraz prawdopodobnie dostarcza mu 
dwutlenku węgla.

Stosunek zwierzęcia i tych barwnych przy
byszów porównywają do wzajemnego stosun
ku, jak i zachodzi pomiędzy wodorostem i grzy
bem, składającemi tak zwany liszaj, albowiem 
wodorost z nieorganicznych pierwiastków 
przygotowuje pokarmy, które grzyb pochła
nia Zachodzi tu  jednak ważna różnica, że 
zwierzę posiada zdolność samodzielnego odży
wiania się, którój chwilowo tylko nio wyko
nywa, dopóki otrzymuje pokarm od zielonych 
i żółtych roślinek, gdy tymczasem grzyb po
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łączony z wodorostom nic posiada samodziel
ności.

G e z a  E  u t z, jak  widzieliśmy, uważa zie
lone ziarna wymoczków za pewien stan mor
fologiczny rozmaitych wodorostów i wymocz
ków wiciowatych, których pływki (zoosporae) 
posiadają zdolność osiadania w cielo różnych 
zwierząt i dzielenia się tam  na liczne a drobne 
komórki, dotychczas uważano za ziarna zie
leni. Przeciwnie K. Brandt zielone i żółte 
ziarna uważa za samodzielne ustroje jednoko
mórkowe. Z pierwszych tworzy rodzaj Zoo- 
chloretta (z dwoma gatunkam i: Z. condutritc, 
w stułbi i wymoczkach, oraz Z. parasitica 
w nadeczniku), a z drugich rodzaj Zooxantella 
z jedynym  gatunkiem Z. nutricula w ukwia- 
łach (Actiniae) i Radiolaryjach. G. E  n t  z żół
tych komórek wcale nie badał.

Z powyższego okazuje się, że zwierzęta zie
leni (chlorophyllum) wcale nie posiadają, a więc 
je s t ona wyłączną własnością roślin.

DRUGI ZJAZD PRZYRODNIKÓW I LEKARZY 
C Z E S K I C H .

SeJccyja przyrodnicza: Zoologija.
P. F r. Bayer w skazał dwa przypadki asym etryi 

w systemacie łopatkowym żab i ptaków. IJ żab oba wy
rostki kości kruczćj (o?, coracoideum) mają względem 
siebie nierówne, asymetryczne położenie, zaś wiele p ta
ków błotnych i drapieżnych (tak  dziennych jak  i noc
nych) mają odmienne z obu stron mostka położenie ko
ści kruczych. Położenie takie i odmienna wielkość obu 
tych kości w pływa na skrzywienie i nieregularną formę 
samego mostka. Dociekając przyczyny tego zjawiska, 
p. B. widzi w tem przystosowanie tej części skieletu do 
obyczajów i do budowy całego ciała.

D -r Antoni Frić, zastanaw iając się nad stosunkami 
kręgów i budową grzbietu, cechującemi kopalne jaszczu
ry formacyi permskiej, przedstaw ia porównawczy prze
gląd znalezionych w Czechach jaszczurów [lermskich 
z żyjącemi dzisiaj plażami i gadami, w szczególności zaś 
porównywa A rchaeosaurusa z żyjącą formą Diployerte- 
bron i przychodzi do wniosku, że permskie jaszczury są 
formami pierwotnemi, z których w dalszym rozwoju po
w stały płazy z jednej, gady z drugiej strony.

Pracę p. Józ. Al. Frića. mającą za przedmiot rozwój 
i systematykę raczków wioslonogieh (Copepoda), przed
staw iał D-r Vejdovsky. Głównie przedstawionym jest 
w niój dokładnie rozwój ustroju nerwowego i gruczo
łów głowy; autor ustanawia podział rodziny na 2 szcze
py (Dolichopoda i Brachypoda). Szezegóły obszerniej
szej tej pracy streścić się tu nie dają.

Prof. Rostafiński w zastępstwie nieobecnego na Zjeź
dzie prof. Nowickiego, przedstawia pracę tego ostatnie
go, dotyczjcą zamieszkania ryb w’ rzekach polskich, 
w której rzeki, zależnie od charakterystycznych dla nich 
ryb, podzielone są na grupy i tworzą oddzielne strefy. 
Za takie ryby, nadające rzekom charakter, przyjmuje 
prof. Nowicki: pstrąga, brzanę i leszsza. Prof. N. przy
gotow ał kartę  hidrograficzną Galicyi, wskazującą roz
siedlenie ryb w rzekach, którą prof. Rostafiński demon
strow ał i objaśniał.

P. J . K afka daje rzut oka na postęp w badaniu i okre
śleniu czeskich mszanek (Bryozoa), żyjących w wodach 
słodkich.

P . K. Taranek przytaczał rezultaty poszukiwań nad 
znajdowaniem się korzenionóżek i okrzemków w torfowi
skach poludniowo-czeskich. Znalazł on bardzo wiele ry- 
zopodów’, jakie Leidy znajdował w Ameryce, lecz nie
znanych w Europie, a  w części nowych. Prócz zoologi
cznej zdobyczy, jaką  znalezione k»rzenionóżki stanowią, 
przypada mu w udziale i botaniczna, pod postacią licz
nych okrzemków.

D -r Veydovsky komunikuje, iż udało mu się znaleść 
na żarłaczu (Mustelus Laevis) samicę pasorzytnego racz
ka wiosłonogiego (Copepoda) wraz ze swoim samcem 
po prawej stronie brzucha na samicy umieszczonym. 
Samicę opisał poprzednio Kurz (1877) pod nazwiskiem 
Achtheres selachiorum, tymezasem bliższe badanie sa 
micy wraz z nieznanym dntąd samcem każe zaliczyć te 
pasorzyty rybie do rodzaju Lernaeopoda; miejsce jego 
w tym rodzaju D-r V. bliżej rozbiera.

Tenże sam zoolog referuje o czeskich planaryjach (i 'la  
nariae). Z grupy tych robaków znane jest dotąd w wodach 
czeskich 8 gatunków7, z tych: 5 gatunków rodzaju Piana- 
ria, 2 rodzaju Polyeellis i je ie n  Dendrocoelium. Zarazem 
zw racał D-r V. uw agę na ciekawy stan nerki pierwotnej, 
zgodny zupełnie z opisanym przez pp. Fraipont i F ran - 
c<>tte narządem nerkowym robaków płaskich, na budo
wę histologiczną i fizyjologiezne znaczenie apara tu  
wzrokowego i t. d.

P . Ferd. Syetlik uczynił krótką wzmiankę o istnieniu 
zmysłu słuchu u kleszczów, który już przez H allera po
przednio został zbadany.

P. Józef Ulićny zajmował się zbieraniem mięezaków 
morawskich, przeważnie w okolicy Brna, przytem prze
konał się, że mięczaki w ybierają sobie głównie miejsco
wości, w których grunt jest wapienny. Zbieraez mięcza
ków nie wie, czy obfitość mięczaków na tem podłożu 
przypisać bezpośrednio naturze gruntu, czy też pośre
dnio temu, że najlepszym pokarmem mięczaków są rośli
ny, w yrastaiące na wapiennych gruntach,— co do faktu 
jednak nie ma on żadnej wątpliwości. 1*. U. zebrał dotąd 
w Morawii 122 gatunków (z tych 90 około B rna), z któ
rych szesnaście nie były dotąd znajdowane w Czechach. 
Między innemi znalezione pod Brnem Sphaerium Scaldia- 
num, znajdowane dotąd było tylko w północnej Francyi, 
półn. Niemczech i we Włoszech. — Jak  dotąd, pomiędzy 
mor.twskiemi mięczakami brak 35-ciu form fauny cze
skiej, co zachęca p. U. do dalszych badań.

(Z  dziennika Ujazdu streścił J . N .)
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KRONIKA NAUKOWA.

— U s z k o d z e n i a  p l a t y n y .  Wiadomo, że piaty- 
lia je s t drogocennym materyjałem, z którego przygoto
wują. przyrządy i naczynia, mające służyć w praco
wniach naukowych do doświadczeń, odbywanych w wy
sokich tem peraturach i w obecności rozmaitych ciał, 
rozpuszczających lub nagryzających inne metale. P la ty 
na  w rzeczy samej jes t jednem z ciał najbardzićj ognio
trw ałych i nie ulega działaniu kwasów, nawet tak  sil
nych, ja k  azotny, siarczany i solny. Dopiero płomień 
mieszaniny tleno-wodorowój topi ten metal, a  z ciał kw a
śnych tylko tak  zw. woda królewska, t. j . m a z a n in a  
kwasów solnego i azotnego, rozpuścić go może. Każdy 
jednak, kto miał do czynienia z tygielkiem platynowym, 
wie "z własnego, nieraz bardzo przykrego doświadcze
nia, jak  tej w ytrw ałości dowierzać niemożna. Jeżeli pło
mień, w którym ogrzewamy platynę, kopci, chociażby 
nieznacznie, p latyna w  krótkim czasie trac i swe cenne 
własności — staje się krucha, matowa, a powierzchnia 
jej pokrywa się pęcherzykam i. Jeszcze prędzej ulega 
zmianom ten metal pod wpływem innych metali łatwiźj 
od siebie topliwych. Stopiona cyna, upuszczona na bla
szkę platynową, naw et zimną, w siąka w nią i tworzy 
alijaż łatwo topliwy. Najgorzej jednak na platynę dzia
ła ją  z więzki krzemowe, skutkiem czego przyrządy z tego 
metalu, ogrzewane nad płomieniem drzewa lub nad w ę
glami, niszczą się bardzo szybko. Przyczyną tego je s t 
tworzenie się związku platyny z krzemem, który po
w staje przez redukcyją dwutlenku krzemu, zawartego 
w popiele. Najnowsze poszukiwania pp. Schutzenbergera 
i Colsona dowiodły w sposób nieoczekiwany, że w pro
cesie tworzenia związku platyny z krzemem ważne zna
czenie ma azot atmosferyczny. Ogrzewając platynę do 
białego żaru w tyglu z gliny ogniotrwalćj, chemicy ci 
przeprowadzili ją  w związek z krzemem. Tworzeniu się 
tego związku nie przeszkadzało w cale umieszczenie 
w  tyglu proszku węglowego, niezawierającego w sobie 
krzemionki. Z drugiój strony, kiedy ogrzewano najs il
niejszym żarem białości platynę, obsypaną proszkiem 
czystego krzemu, lecz w atmosferze pozbawionćj azotu, 
związek krzemu z platyną tw orzył się zaledwie w nie- 
znacznćj ilości, nawet po półtoragodzinnem ogrzewaniu. 
Jako  środka, powstrzymującego przystęp azotu, pp. S. 
i C. użyli mięszaniny węgla z dwutlenkiem ty tanu , której 
własność pochłaniania azotu w wysokiej temp. była od
k ry ta  przez H. Sainte-Claire D erillea. Z doświadczeń 
swoich przytoczeni chemicy wyprowadzają wniosek, że 
za prawdziwą przyczynę tworzenia się związku krzemu 
z platyną należy uw ażać rozkład lotnego azotku krze
mu przez metal. Zn.

— W chwili, kiedy W arszawa zaopatruje się nakoniec 
w sieć telefoniczną, zaznaczyć możemy, że ważny ten 
wynalazek Grahama Bella bezustannie ulega doskona

leniu. Zaczyna on posługiwać naw et na odległości zna
czniejsze, użyto go np. między Berlinem a Hamburgiem 
(288 kilometrów), W enecyją a  Medyjolanem (284 kim.), 
Paryżem a Nancy (353 kim.), gdzie posługiwano- się 
zwykłym drutem telegraficznym. W ażniejszą jeszcze 
była rozmowa między Paryżem a Bruksellą (:S4i kim.) 
17 Maja r. b. w warunkach zupełnie nowych; dz:ęki mia
nowicie pomysłom p. Van Rysselberghe, dyrektora służ
by meteorologicznej belgijskiej, można były utrzymać 
komunikacyją telefoniczną po drucie, po którym w tym
że samym czasie przebiegał prąd, przenoszący depeszę 
telegraficzną, — na przyrządzie Moisa otrzymywano 
w Paryżu depeszę w tej samej chwili, gdy telefon pośre
dniczył w rozmowie. Wobec takich postępów rzeczą jest 
już niewątpliwą, że w niedalekiej przyszłości telefon 
zyska istotną ważność praktyczną. S. K .

—  A u to ró w , życzących  sobie, ażeby o ich pracach  
b y ło  um ieszczone sp ra w o zd a n ie  we W szech św iec ie , pro 
s im y o nadsy łan ie  tych p rac do Redakcyi.

T r e ś ć :  Żegluga morska i handel między-wyspo- 
wy Karolińczyków centralnych (notaty z podróży po 
Oceanie Wielkim) przez Jana  S. Kubarego.— Posiedze
nie publiczne Akademii Umiejętności w Krakowie dnia 
3 M aja 1882. — Przyczynek do historyi konduktorów, 
przez D -ra Kusztelana, sekretarza Towarz.Przyj. Nauk 
w Poznaniu (dokończenie). —■ Laboratoryjum zoologi
czne Kr. W . Szkoły rolniczśj w Dublanach, przez D-ra 
S. Kruszyńskiego, prof. szkoły dublańskiej. — Kalendarz 
astronomiczny — Sprawozdania. — Drugi Zjazd przy
rodników i lekarzy czeskich, przez J. N. — Wiadomości 
bieżące. — Ogłoszenie.

W ydaw ca E. D ziew u lsk i. R edaktor B r. Zna tow icz .

Wydawnictwo II. tomu

z powodów technicznych uległo opóźnieniu 
o parę tygodni. Skutkiem  tego termin wno
szenia przedpłaty zostaje przedłużony do 

15-go Lipca.
Przedpłata wynosi: 

w W arszaw ie rs. 5, na prowincyi i w Cesarstwie 
(z przesyłką) rs. 5 kop. 50, w Galicyi złr. 7, w W. K-s 
Poznańskiem marek 14.

Adres W ydawn. Pam. Fizyjograf.: Podwale Nr. 2.

Tom I. za rok 1831 jes t do nabycia we wszystkich 
księgarniach po rs. 7 kop. 50.

Pp. Prenumeratorów, którzy wnieśli przedpłatę tylko za kw arta ł l-szy, upraszamy 
o uwiadomienie, czy w  dalszym ciągu „W szechświat" ma im być posyłany.

#03B0aeH0 Heuaypoio. BapmaBa 1 Iio .ia  1882 r . D ruk K. Kowalewskiego, Królewska Nr. 23.




