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Do najpospolitszych i najbardziej popular
nych zwierząt dyluwijalnych, należy bez za- 
przeczenia zaginiony słoń czyli M a m u t  (Ele- 
phas primigenius, Blmbch). Było to zwierzę 
znacznie większe od dziś żyjących słoniów, do
chodziło bowiem 15—18 stóp (5— (5 metrów) 
wysokości i 20 stóp (7 metrów) długości. W e 
względzie budowy szkieletu, mamut był bar
dzo podobnym do słonia indyjskiego, tylko 
znacznie był od niego większym. Zęby przo
dowe, powszechnie nazywane kłami, albo ko
ścią słoniową (mamutową), były dwa razy 
dłuższe i grubsze, niż u słonia indyjskiego, 
zaginały się do góry i na zewnątrz. Długość 
tych zębów 10— 1 5 '( 3 - 5  metrów), średnica 
przy podstawie zęba dochodziła 1 ’, a waga 
jednego kła dochodziła 450 funtów. Zęby 
trzonowe stosunkowo małe, małoco większe 
od zębów żyjących słoni; liczba ich bywa zwy-
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kle 4, po dwa w każdej szczęce u zwierzęcia 
dojrzałego. Zęby te składają się z pojedyń- 
czych blaszek substancyi zębowej, pokrytych 
emaliją i złączonych w jedną całość zapomocą 
cementu. Są to zęby złożone. U  mamuta 
kształt pojedynczych blaszek zębowych taki 
sam, jak  u słonia indyjskiego, t. j. wstęgowa- 
ty, a raczej czworokątny, o dwóch bokach ró-

Fig. 2.

wnoległych, niekiedy pomarszczonych (fig. 2).
Ja k  się poniżej przekonamy, dość łatwo wnio

skować można o ogólnej postaci tego olbrzyma 
przedpotowego świata. Nie ulega też żadnej 
wątpliwości, że był on pokryty siercią (włosa
mi) długą i gęstą, koloru ciemno-rudego lub 
ciemno-czerwonego. Potężna grzywa zdobiła 
jego szyję i całą długość grzbietu aż do ogo
na, który nie był zbyt długi. T rąba długa. 
Uszy wielkie, pokryte także długą siercią, 
głowa wydłużona, czoło wypukłe. Ciało cięż



z kośćmi ludzkiemi, a nauka anatomii porów
nawczej i anatomii człowieka, prawie że wów
czas nie istniała, — dlatego też przy pomocy 
imaginacyi, szczątki mamuta uważano często
kroć za kości ludzkie.

W dawnych czasach historycznych szczątki 
mamuta uchodziły nieraz za kości olbrzymów, 
bohaterów lub półbogów, jak  tego mamy 
liczne dowody w pismach starożytnych i lite
raturze średniowiecznej. W  niektórych nawet 
miejscach wynajdywane kości mamuta poczy
tywano za szczątki świętych. W  naszym kraju 
w wielu kościołach przy wejściu nad drzwiami 
lub w kruchtach, zawieszano kości mamuta. 
Nie ma okolicy na całej kuli ziemskiej, gdzie- 
by nie znajdowano tych szczątków. N a półno-

do morza Lodowatego, wyłamują znaczną 
część swoich brzegów i odsłaniają kości, które 
się kryły w ziemi. W iele tych szczątków znaj
duje się także przy kopaniu studzien lub zakła
daniu fundamentów. Mieszkańcy Syberyi p ro
wadzą bardzo korzystny handel kością słonio
wą kopalną (zębami przodowemi), którą znaj
dują na całej północy Syberyi, tak na stałym 
lądzie, jakoteż na wyspach sąsiednich. Kość 
słoniowa, wydobyta z lodów Północy, dostaje 
się do Chin, do Europy, szczególniej do A n
glii, gdzie w umiejętnych rękach przerabianą 
zostaje na najrozmaitsze przedmioty potrzeby 
i zbytku.

Obfitość szczątków mamuta w Syberyi dała 
powód tamtejszym mieszkańcom (Tunguzv
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kie, nogi stosunkowo krótsze, jak  u słonia in
dyjskiego.

Dajemy tu rysunek zupełnego szkieletu ma
muta (fig. 3) i wizerunek zwierzęcia, odtwo
rzonego (fig. 4) na podstawach, jakich szkie
let i inne faktyczne dane nam dostarczyć są 
w stanie, aby całość ciała odbudować.

W  żołądku mam uta znaleziono igły sosno
we, co wskazuje, czem się karmiło to zwierzę. 
Od najdawniejszych czasów, we wszystkich 
prawie krajach Europy i północnej Azyi, przy
padek wykrył w łonie ziemi kości mamuta. 
Spotykali je  już starożytni. Ponieważ niektóre 
kości mamuta mają niejakie podobieństwo

F ig .

cy Europy, w Skandynawii, Irlandyi, w Niem
czech, Polsce, środkowej Rossyi, Grrecyi, Hisz
panii, Włoszech,w Afryce i Azyi, w Ameryce— 
jednem słowem już prawie wszędzie znajdy
wano i dziś jeszcze się spotyka kły, zęby trzo
nowe i kości mamuta.

Najosobliwszym jest ten fakt, że szczątki te 
szczególniej obficie występują w północnych 
stronach Europy i w okolicach lodowych Sy
beryi, czyli w miejscach, które dla dzisiejsze
go słonia byłyby całkiem niemożliwem miej
scem pobytu.

Każdego roku, w porze topnienia śniegów, 
wielkie rzeki północnej Syberyi, uchodzące

3.
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i Ostyjaki) do wytworzenia legiendy, na zasa
dzie której, mamut żyje dotąd w olbrzymiej 
swojej postaci; z obyczajów podobny zupełnie 
do kreta, mieszka w norach podziemnych, nie 
znosi wcale światła i natychmiast umiera, 
skoro tylko znajdzie się na powierzchni ziemi 
pod wpływem słonecznego blasku.

Nazwa mamuta albo m a m o n t a  ma po
chodzić, według Pallasa, od wyrazu m a m  m a, 
co w narzeczu tatarskiem znaczy z i e mi a .  
Według innych autorów (Strahlenberg), wy
raz ten pochodzi od arabskiego b e c h e m o t ,  
oznaczającego wielkie nieznane zwierzę, - lub 
też od przydomku m e h e m o t h ,  który Ara-
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żnik, Gabryjel Saryczew, przybywszy do Sy
beryi, nieopodal morza Lodowatego, znalazł 
nad brzegami rzeki Alasei, wpadającej do 
tegoż morza (niedaleko Indigirki), całkowity 
egzemplarz mamuta, otoczony ze wszystkich 
stron lodem. Ciało było doskonale zachowane, 
bo ciągłe zetknięcie z lodem chroniło od ze
psucia i rozkładu. Rzeka wyrzuciła bryłę lodu, 
w której od lat tysiąca był uwięzionym ma
mut, w postawie stojącej, na 4-ch nogach. 
Ciało wybornie przechowane, miało jeszcze 
wszystkie mięśnie, prawie całą skórę, z któ
rej w pewnych miejscach wyrastała bardzo 
długa sierć. Jak ie  wszakże były dalsze losy

4.

bowie przydają słoniom bardzo znacznych roz
miarów.

Dosyć ciekawą jes t okoliczność, że legienda 
o olbrzymiem zwierzęciu, żyjącem pod ziemią, 
istnieje także u Chińczyków, a nawet i u In- 
dyjan południowej Ameryki, i ściśle się wiąże 
z kopalnemi szczątkami olbrzymich bezzęb
nych zwierząt.

Jeżeli ogólny podziw wzbudzają nader ob
fite szczątki mamuta, znajdywane prawie 
wszędzie na północy Europy i Azyi, to na 
szczególną uwagę zasługują olbrzymie te 
zwierzęta, przechowane w całkowitej swojej 
postaci. Dotąd zanotowano dokładnie dwa 
podobne wypadki.

Około roku 1800 ruski naturalista i podró-

znalezionego zwierzęcia, niewiadomo.
Drugi mamut, przywieziony przez Adamsa 

do Petersburga, został prawie cudem ocalony 
od zagłady. Pierwszy opis tego znalezienia 
podany był w Październiku 1807 roku 
w „Journal du N ord.“ Szczegóły tego odkry
cia są następujące:

W  r. 1799 rybak tunguzki zauważył nad 
brzegami morza Lodowatego przy ujściu rzeki 
Leny, olbrzymią bryłę lodu, w której znajdo
wał się jakiś przedmiot niepomiernej wielko
ści. Następnego roku bryła się nieco zmniej
szyła, przezco przedmiot w niej zawarty stał 
się wyraźniejszym, nie można było wszakże 
jeszcze ocenić, co on właściwie miał przedsta
wiać. Przy końcu następnego la ta  cały jeden
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bok i kły zwierzęcia uwydatniły się zpośród 
lodów. Piątego dopiero roku, gdy lody wcze
śniej niż zwykle stopniały, olbrzymia masa 
wywróciła się na brzeg piaszczysty. W  Marcu 
roku 1804 rybak zabrał kły (zęby przodowe), 
które sprzedał potem za 50 rs. Zdjęto przy 
tej sposobności gruby rysunek zwierzęcia. Do
piero we dwa la ta  potem, czyli siódmego roku 
od chwili odkrycia, pan Adams, adjunkt A ka
demii petersburskiej, a następnie profesor 
w Moskwie, który podróżował z hr. Gołowki- 
nem, wysłanym przez Rossyję do Chin w cha
rakterze ambasadora, — dowiedziawszy się 
w Jakucku o tein odkryciu, udał się natych
miast na miejsce, gdzie znalazł już zwierzę 
mocno uszkodzone. Jakuci okoliczni powyrzy- 
nali mięso kawałami na pożywienie dla psów 
swoich; dzikie zwierzęta, a szczególniej białe 
niedźwiedzie, zjadły także część znaczną, — 
pomimo tego szkielet był jeszcze prawie cały, 
bo brakowało mu tylko jednej przedniej nogi. 
W yrostki kręgów, łopatki, miednica i pozo
stałe trzy kończyny, były jeszcze połączone 
więzami i częścią skóry. B rakująca część ło
patki znalazła się w pewnej odległości. Głowa 
była pokryta zeschłą skórą, jedno ucho do
brze zachowane zdobił pęk sierci; można było 
jeszcze nawet odróżnić źrenicę oka. W  czaszce 
znajdował się zeschnięty mózg. W argi mocno 
uszkodzone pozwalały widzieć dobrze szczęki. 
Szyję zdobiła grzywa d łu g a ,. a skórę pokry
wała sierć ciemna, napół z wełnistemi czer- 
wonawemi włosami pomięszana. Znalezione 
szczątki były tak  ciężkie, że 10 osób z trudno
ścią je  przenosiło. Około 30 funtów sierci 
i wełny wyciągnięto z ziemi, w którą białe 
niedźwiedzie wdeptały ją , pożerając mięso. 
Zwierzę było samcem. Długość kłów wynosiła 
przeszło 9 stóp, a głowa bez kłów ważyła 
podobno około 400 funtów.

Profesor Adam s z wielkiem staraniem  ze
brał wszystkie szczątki, odkupił nawet kły 
w Jakucku i przewiózł szkielet do P etersbur
ga, gdzie go ustawił w muzeum Akademii 
Nauk. Jes tto  jeden z najpiękniejszych szkie
letów mamuta w Europie. Dla łatwiejszego 
porównania, obok tego sławnego szkieletu, 
umieszczono szkielet słonia indyjskiego, tuż 
obok zaś słonia wypchanego; — tym sposobem 
łatwo ocenić na pierwszy rzut oka różnicę po
między mamutem a słoniem żyjącym.

Powyższe świadectwa nie pozwalają wątpić

0 prawdziwości kształtów odtworzonego ma
muta, a nawet dostarczyły one podstaw do 
wyprowadzenia wniosków o obyczajach zagi
nionego olbrzyma i klimacie, w jakim  przeby
wał. Przechowanie tak doskonałe całego zwie
rzęcia, należy przypisać zapadnięciu się jego 
wśród śniegów, powolnemu zamarzaniu i po
wlekaniu się coraz grubszą powłoką lodu.

W  naszym kraju szczątki mamuta, a mia
nowicie zęby trzonowe, dolne szczęki z zęba
mi, zęby przodowe (kły), kości nóg, żebra i ka
wałki kości głowy, spotykają się dość często, 
jak  o tem świadczą liczne kości, zgromadzone 
w gabinecie zootomicznym warszawskim. Nie
dawno wykopano nad W isłą pod Płockiem 
zęby i kości mamuta. Kilkanaście la t temu, 
pod Sandomierzem W isła odkryła cały szkie
let mamuta, z którego tylko głowę zdołano 
ocalić. W  jaskini Mamuta pod Ojcowem, opra
cowanej tak sumiennie przez p. Ja n a  Zawiszę, 
znalazły się zęby przodowe i trzonowe, kości 
nóg, żebra i t. p.

Drugiem zwierzęciem, równie rozpowsze- 
chnionem w całej Europie podczas formacyi 
dyluwijalnej, jest n ie  d ź w i e d ź  j a s k i n i o 
wy (Ursus spelaeus), którego szczątki znajdują 
się w wielkiej ilości w jaskiniach we Erancyi, 
Szwabii, Morawii, Belgii, Szlązku, Królestwie 
Polskiem, Galicyi, Węgrzech, a obok tego
1 w pokładach dyluwijalnych. Znaleziono także 
obfite szczątki w Syberyi i innych miejscowo
ściach. Profesor E raas naliczył pomiędzy 
szczątkami, zebranemi w Holsztynie, 110 cza
szek, 275 dolnych szczęk i wielką ilość kości, 
które musiały należeć do 400 przynajmniej 
osobników. Wszystkie te szczątki były znale
zione na przestrzeni kilku metrów kwadra
towych.

W jaskiniach Ojcowa, w grocie Łokietkow- 
skiej, Jerzmanowskiej i Zbójeckiej, liczba ko
ści niedźwiedzia jaskiniowego również była 
zadziwiającą. Wiele z tych resztek zabrano do 
zbiorów prywatnych, — znaczną ilość wzięto 
dla gabinetu zootomicznego,— wiele rozebrali 
na pamiątkę zwiedzający jaskinię goście, a je 
dnak mimo to wszystko, jeszcze bardzo wiele 
na miejscu pozostało.

W jaskini Olsztyńskiej i w Złotym Potoku 
również niemało kości tego zwierzęcia zebrano.

Niedźwiedź jaskiniowy odróżniał się od ży
jących gatunków, a szczególniej od niedźwie
dzia brunatnego i białego (Ursus arctos et
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raaritimus) przedewszystkiem wielkością, jak  
o tem świadczą cale szkielety, zestawiane 
z oddzielnych kości, w rozmaitych gabinetach 
zoologicznych europejskich. Był on o '/5 lub 
'/* część większy od brunatnego niedźwiedzia; 
był bardziej przysadzisty, ciężki, długi do 
3-ch metrów (9 stóp), a wysoki do 2-ch me
trów (6 stóp). Oprócz wielkości, różnicę je 
szcze stanowi kształt głowy, albowiem niedź
wiedź jaskiniowy, (którego czaszka przedsta
wiona tu  na fig. 5-ej), odróżnia się od niedź-

F ig . 5 ,

wiedzi dzisiejszych stosunkowo wysokiem iwy- 
pukłem czołem, silniej szemi i większemi zęba
mi trzonowemi i kłami. W  szczękach niedź
wiedzia jaskiniowego niema nigdy ząbka 
szrankowego małego, położonego tuż obok 
kła. W ogóle byłoto zwierzę potężne, wielko
ści imponującej, nogi miało uzbrojone wiełkie- 
rai i siluemi pazurami; przekładało pokarm 
mięsny, jak  tego dowodzą liczne ślady zębów 
niedźwiedzich, na kościach wołów, koni i in
nych zwierząt, znajdowanych w znacznej ilości 
w jaskiniach, przez niedźwiedzi zamieszkałych.

Dlaczego kości niedźwiedzia jaskiniowego 
w tak  wielkiem nagromadzeniu występują w pe
wnych jaskiniach, przyczynę tego da się wy
tłumaczyć w rozmaity sposób: albo wspólnem 
schronieniem, do którego chodziły umierać, 
albo wpływem wezbranych fal i t. p.

N o s o r o ż e c  w ł o c h a t y  (Rhinoceros ticho- 
rhinus) należy do zwierząt równie znacznie roz
powszechnionych w całej Europie i północnej 
Azyi, jak  mamut. Odróżniał się ciałem b ar
dzo niezgrabnem, znacznych rozmiarów, i prze
grodą międzynosową kostną, podpierającą 
dwa potężne rogi. W  1771 roku, w ziemi za- 
marzłej w Syberyi, nad rzeką Wilui, Tun
guscy strzelcy znaleźli nosorożca z mięsem, 
skórą i siercią, którego głowa i dwie nogi tyl
ne przywiezione zostały do Petersburga. Dzię

ki temu rzadkiemu odkryciu, dowiedziano się, 
że nosorożec dyluwijalny, o przegrodzie noso
wej kostnej, posiadał na nosie dwa i’Ogi i był 
pokryty ciepłem futrem, złoźonem z długich 
włosów (sierci). Nosorożec włochaty zamie
szkiwał prawie całą Europę, a całkowite szkie
lety tego zwierzęcia posiadają niektóre gabi
nety paleontologiczne, jak  np. w Monachijum, 
gdzie znajduje się szkielet wykopany w 1869 
roku w dolinie Innu w Bawaryi. W  naszym 
kraju trafiają się kości nosorożca dosyć czę

sto w rzekach, pokładach gliny mamu
towej (loess). W  Bugu znaleziono głowę 
ze szczęką dolną (opisana przez Staszi
ca). W  jaskini w Złotym Potoku, prof. 
W aga zebrał wiele kości i głowę noso- 

^  rożca. W  Komodziance w Lubelskiem 
y§  (pow. Zamojski) wykopaną została szczę- 
M  ka dolna z zębami, wiele głów oddziel- 

nych it .  p. Grabinet zootomiczny posiada 
parę głów (jedna z nich z Syberyi) tego 
zwierzęcia, parę szczęk z zębami, zęby 
oddzielne i kości nóg. Niedawno (1881— 

1883 r.) znaleziono zęby i kości nosorożca 
w Szczęślewicach pod Warszawą, w cegielni, 
własności pp. R iedla i Michnowskiego.

Do bardzo cennych nabytków należy głowa 
nosorożca, znaleziona w roku 1877 nad rzecz
ką Bałantajem, jednym z dopływów Jany, 
w północno-wschodniej Syberyi, wybornie za
chowana, z mięśniami, siercią i t. p. Przy
wieziona do Petersburga, opisaną została 
przez p. Czerskiego najprzód, a następnie 
szczegółowo przez D-ra Schrencka, pod na
zwą Rhinoceros Meeckii.

{dok. nast.)

E l  T E R
i rola jaką odgrywa w  przyrodzie.

Podług odczytu prof. Olmera Lodge’a (28 Grudnia 
1882 r.) w London Instilution.

„Eterem " nazywamy przypuszczalnie istnie
jącą  materyję, substancyję lub „rzecz", wy
pełniającą wszelką „próżnię."

Pojęcie „eteru“ jako takiej materyi, wypeł
niającej przestrzeń, nie jest bynajmniej no- 
wem. Skoro tylko umysł ludzki nabrał jak ie
gokolwiek wyobrażenia o ogromnej rozciągło
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ści przestrzeni — głównie dzięki postępowi 
w dziedzinie astronomii — nasunęły się pierw
szorzędnej wagi pytania: co to jest przestrzeń? 
co ją  wypełnia? lub czem je s t próżnia?— a na 
wszystkie te pytania różni metafizycy rozmaite 
dawali odpowiedzi. Jedn i utrzymywali, że pró
żnia rzeczą je s t na tyle wstrętną naturze, że 
istnieć zgoła nie może i że prawo natury do
póty zaspokojonem nie jest, dopóki przestrzeń 
najzupełniej zajętą i wypełnioną nie zostanie. 
Inni przypuszczali, że próżnia w zasadzie mo
że istnieje, lecz że natychmiast kurczy się 
i ściąga, jak  pęknięty pęcherz, ustępując miej
sca rozciągającej się natomiast jakiejkolwiek 
materyi; — innemi słowy nadawali materyi 
absolutną cechę rozciągłości. Z drugiej je 
dnak strony, jakiekolwiek nastręczały się za
rzuty przeciw pojęciu „próżnej przestrzeni," 
stawało się ono niezbędnem do zrozumienia 
natury ciał, do wytłumaczenia faktów poru
szania się w ich przestrzeni; — w samej bo
wiem rzeczy, jeśli przestrzeń uznamy za do
skonale wypełnioną, każda rzecz musiałaby 
być raz na zawsze umieszczoną, jakby wbitą 
wśród innych, a ani swobodne przyciąganie 
się wzajemne, ani swobodny ruch ciał w prze
strzeni istnieć, a tem samem przejawiaćby się 
nie mogły.

I  dziś nie brak filozofów, którzy jeszcze po
dobne wyznają poglądy, którzy przedstawiają 
sobie materyję jako złożoną z drobnych czą
steczek, przyciągających się ze zmiennem na
tężeniem, w odwrotnym stosunku do kwadra
tów z odległości, i którzy —- tłumacząc zjawi
sko to wzajemnem działaniem cząstek mate- 
ryjalnych, wywieranem wśród próżni, a raczej 
pomimo próżni dzielącej te cząstki, — nie idą 
dalej i nie chą bliżej zgłębiać ani powodu ani 
natury tego przyciągania.

Wszelkie jednak metafizyczne rozumowania, 
mogące mieć pewne znaczenie, muszą o tyle 
przynajmniej opierać się na gruncie faktycz
nym, aby zgadzały się z doświadczeniem, a 
dla zmysłów naszych zrozumiałemi być mo
gły. Oczywistość przewyższa wszelką nieraz 
argumentacyję i prowadzi nas do najprawdzi
wszych pewników: nic przecież innego, jak  
oczywistość w przedstawieniu rzeczy i uzmy
słowieniu uczy nas np., że dwie linije proste nie 
są w stanie ograniczyć przestrzeni. Twierdze
nie przeciwne byłoby dla zmysłów naszych 
wprost niezrozumiałem!

A  jednak, zmysły orzekać stanowczo o da
nej kwestyi nie mogą i nie umieją. Odrzuce
nie przez umysł rzeczy, zmysłami objąć się nie 
dającej, może nieraz dowodzić tylko, iż do
świadczenie nasze z przypuszczeniem takiem 
się nie godzi, że go dotychczas nie stwierdza 
lub też stwierdzić zgoła nie może. Są bowiem 
rzeczy, usuwające się z pod bezpośredniego 
badania zmysłowego. Doświadczenie psa lub 
dziecka w zakresie najzwyklejszych nawet zja
wisk przyrody, nic zupełnie lub prawie nic nie 
jest wartem. A  tem, czem pies jest względnie 
do pospolitych, mniej złożonych zjawisk, dla 
nas jasnych, prostych i zrozumiałych, tem 
my — ród ludzki — wobec trudnych, wyższych 
zagadnień przyrody, o których dotychczas nie 
wiemy nic, a przeciw którym częstokroć na- 
próżno staramy się przytaczać argumenta i za
słaniać się niemożnością należytego ich poję
cia, przysługującemi nam środkami zmysło- 
wemi i umysłowemi.

Jeśli w szeregu zjawisk w ogóle cośkolwiek 
zwracało od niepamiętnych czasów uwagę ca
łej ludzkości, jako fakt na każdym kroku 
stwierdzić a niełatwo wytłumaczyć się dający, 
to z pewnością na pierwszem miejscu posta
wić możemy w p ł y w  j e d n e g o  c i a ł a  n a  
d r u g i e :  wywieranie siły przez jedno na dru
gie, przelewanie dzielności z ciała na ciało, 
udzielanie się ruchu danego ciała innemu 
ciału. Ani objawów takich nie znamy, które 
w każdej danej materyi działaniem innych ciał 
wzbudzonemi byćby nie mogły, ani też ma
teryi, któraby od wpływów tego rodzaju była 
wolną — niezależnie od tego, jakiej natury, 
jakiego składu i jakiej postaci ciała na siebie 
działają. Człowiek, gdy porusza młotem, młot 
gdy rozbija kamień, — proch gdy wyrzuca 
kulę, kula gdy pruje powietrze lub trafia na 
przeszkodę martwą lub żywą, — wreszcie ma
gnes przyciągający żelazo, zarówno jak  ziemia 
ciągnąca wkoło siebie księżyc, — to wszystko, 
każdy ruch, każda czynność, każda zmiana, — 
to wpływy i skutki działania jednych ciał na 
drugie.

A teraz, wobec tego mnóstwa faktów, wo
bec całego zasobu naszego doświadczenia, po
stawmy sobie zapytanie: czy bezpośrednie 
działanie dwóch ciał na siebie nawzajem, 
przez próżnię, bez żadnego między niemi łącz
nika, nie jest rzeczą wprost niezrozumiałą 
i niedopojęcia? Zastanowiwszy się nad pyta
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niem, uznamy, iż przy bezpośredniem zetknię
ciu się ciał, zjawisko wywierania wzajemnego 
wpływu jest proatem i zrozumiałem — że je 
dnak gdy ciała widocznie działają na siebie 
w oddaleniu, mimowoli szukać musimy wytłu
maczenia w łączącym oba ciała ośrodku.

Dziecko myślące, gdy patrzy na taniec ma- 
ryjonetki, kierowanej z ukrycia tajem ni
czą ręką, ogląda się za drutem lub szuka 
nitki dla zdania sobie sprawy z poruszeń 
lalki; nie znajdując ani nitki ani drutu, uważa 
zjawisko całe za niezwykłe, czarodziejskie. 
N auka magii i wiara w magiję ustała, gdy 
ludzie przekonali się, że inaczej jak  działa
niem bezpośredniem na dane ciało, zmiana 
w niem samem lub w jego względnem położe
niu osiągnąć się nie da, że działaniem z odda
lenia lub samą myślą ludzką skutków mate- 
ryjalnych wywierać nie można.

Koń i wóz przez niego ciągniony, przycią
gają się wzajemnie, jak wszelkie ciała, ale 
ruch wozu nie jes t skutkiem tej siły wzaje
mnego przyciągania, lecz innej, która wozowi 
udziela się za pośrednictwem zaprzęgu. O tem 
doskonale wiemy i przy wszelkich zjawiskach, 
pośrednika tego, cugli tych, dopatrujemy, szu
kamy, aż je  znajdujemy.

Ze nie szukamy niewidzialnych lejc i uzdy, 
gdy magnes przyciąga żelazo, lub gdy kamień 
spada na ziemię—dzieje się to zapewne przez- 
to, że przyzwyczajenie i nawyknienie do pe
wnych faktów ogólnych, zagłusza w nas obja
wiającą się kiedyindziej dążność do dociekania 
prawdziwej natury tych, tak bardzo powsze
dnich sił przyrodzonych. Grdy widzimy wózek, 
staczający się po pochyłości, bez żadnej wido
cznej siły, któraby ruch ten powodowała, mo
glibyśmy nań patrzeć z takąż ciekawością 
i z równem zdziwieniem, z jakiemi pewien 
Chińczyk ujrzał poraź pierwszy na ulicach F i
ladelfii wagonik linii tramwajowej, prowadzo
ny na linie, ukrytej w ułożonych na ten cel 
pod ziemią rurach. Wzruszony ze zdziwienia 
Chińczyk, wyrzekł pamiętne, bo charaktery
styczne słowa: „Nic go nie pcha — nikt nie 
ciągnie — a pędzi jak  opętany!**

Ile razy widzimy ciało, będące w ruchu, 
tyle razy szukamy owej — widzialnej czy nie
widzialnej — liny, bez której ani „popycha
nie" ani „ciągnienie" dokonać się nie może. 
Ciągnienie przytem, ostatecznie, zawsze do 
popychania sprowadzić można: aby coś do sie

bie przyciągnąć, zakładamy palec poza ten 
przedmiot i popychamy go; koń, który ciągnie 
wóz, właściwie popycha oś w piastach, maszy
na obraca koło zapomocą wbitego w wał kli
na, i tak  dalej. Inną przytem i niezależną zu
pełnie jes t rzeczą, dlaczego części przedmio
tów, w ruch wprawianych, trzymają się ze 
sobą i dlaczego, gdy jednę część pchamy — 
inne razem z nią położenie zmieniają.

Spójność (kohezyja) jest faktem godnym 
uwagi, a wytłumaczenie go wielce pożądanem 
być musi. Nie zastanawiając się tymczasem 
bliżej nad wyjaśnieniem tego faktu, postawi
my tymczasem na zasadzie powyższych rozu
mowań ogólny pierwszy wniosek, iż: Jedynym 
środkiem bezpośredniego działania (mechani
cznego, t. j. powodującego ruch) na dane ciało 
— jest popychanie go naprzód.

Ażeby więc ciała na siebie wzajemnie bez
pośrednio działać mogły, muszą ze sobą się 
stykać; skoro zaś zetknięcia między niemi nie
ma, a pomimo to na siebie działają, muszą 
oba pozostawać w zetknięciu z jakiemś trze- 
ciem ciałem, które jest pośrednikiem, łączy 
je lub wiąże, a więc spełnia zadanie owej liny 
z poprzedniego naszego przykładu.

Przejdźmy obecnie do wypadku bardziej 
złożonego: zastanówmy się nad działaniem 
wzajemnem istot żywotnych, które w bezpo
średniem nie są ze sobą zetknięciu. Jeśli np. 
chodzi o zwabienie lub w ogóle o pobudzenie 
uwagi psa, można użyć w tym celu kilku ró
żnych sposobów: naprzód uderzyć go można 
laską, powtóre rzucić nań kamieniem; trzeci 
sposób—gwizdnąć nań lub go zawołać; czwar
tym wreszcie sposobem będzie zwabić zwierzę 
giestem, lub — co w istocie rzeczy tą  samą 
zupełnie będzie drogą — skierować psu w oczy 
wiązkę promieni słonecznych zapomocą zwier
ciadła. W  obu pierwszych wypadkach pośre
dnik w grę wprowadzony — kij lub kamień— 
najzupełniej jawnie tu występuje. Środek trze
ci: świstawka mniej wyraźnym i oczywistym 
już jest pośrednikiem, i dzikiemu np. człowie
kowi ten sposób oddziaływania mógłby się wy
dać działaniem na odległość; my jednak wie
my i rozumiemy, że istotnym łącznikiem tu  
jest powietrze, i że gdybyśmy przedzielające 
warstwy powietrza usunęli, przesyłanie dźwię
ków zostałoby naturalnie przerwanem. Lecz 
z usunięciem powietrza, sposób czwarty, opty
czny, nie zostałby bynajmniej zniweczonym:
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pies może wybornie widzieć pi'zez „próżnię,” 
chociaż słyszeć w ten sposób nie może. Tym 
razem wszakże ośrodek, który pośredniczy 
w dostarczeniu optycznego wrażenia, nie jest 
nam już tak  jak  poprzednie znany. Światło 
słoneczne przybywa na ziemię przez taki wła
śnie ośrodek (medium), wypełniający pustą 
przestrzeń międzyplanetarną.

Ale powróćmy do mniej zawiłych, a b a r
dziej pojęciom naszych dostępnych, dwóch 
pierwszych pośredników w porozumiewaniu 
się, — do laski i kamienia. W szak są to przed
stawiciele dwóch jedynie możliwych, zasadni
czych, sposobów pośredniczenia pomiędzy dwo
ma oddalonemi ciałami,—każdy bowiem ukry
ty sposób działania pośredniego da się ostate
cznie sprowadzić do jednego lub drugiego 
z pomienionych typów.

Kij — to przedstawiciel połączenia zapo
mocą ciągłej i nieprzerwanie się ciągnącej ma
teryi; kamień — to przykład materyi, zmienia
jącej miejsce, a sposób, polegający na użyciu 
kamienia jako pośrednika, jest uzmysłowie
niem pojęcia przemieszczalności materyi, i 
w odróżnieniu od sposobu pierwszego mógłby 
otrzymać nazwę — metody rzutu. Niema więc 
innych dróg pośredniego pomiędzy ciałami od
działywania, jak  tylko jedna zapomocą nie
przerwanego, ciągnącego się od ciała do ciała 
ośrodka, i druga — przez lot, skok lub rzut 
materyi, k tóra odbywa drogę, zmienia swe po
łożenie, inaczej: biegnie, przelatuje.

Jasny  i należycie wyświetlony przykład 
działania drogą rzutów, przedstawia udziela
nie się ruchów w wystawionych na ciśnienie 
gazach. Jakąkolwiek ilość, t. j. objętość gazu 
jednolitego, stanowią zawsze jednorodne jego 
cząsteczki, najzupełniej od siebie nawzajem 
niezależne, a jedyny sposób, w jaki cząsteczki 
te — jedna na drugą — działać mogą, polega 
na uderzeniach, na potrącaniu jednej czą
steczki przez drugą. Ścieśnianie powietrza 
przeto jest bombardowaniem danemi cząstecz
kami dalszych cząsteczek, a przenoszenie się 
i rozpostarcie tego działania wśród gazu od
bywa się tak, jak  w doświadczeniu z szeregiem 
kul z kości słoniowej. Dźwięk także rozchodzi 
się od jednej cząsteczki, która uderzoną zo
stała, do innej, sąsiedniej, i tak d a le j,—• osta- 
tecznem zaś następstwem takiego przenosze
nia się ruchu od cząsteczki do cząsteczki, bę
dzie skutek taki, jak  gdyby pierwsza z uderzo

nych czy pchniętych cząsteczek, całą drogę 
w kierunku rozchodzenia się ruchu przebiegła, 
inne zaś cząstki niezmiennie na swych miej
scach pozostały.

Wytłumaczenie sobie i zrozumienie całego 
zachowania się gazów, na powyższej oparte 
zasadzie, tak jest prostem i łatwem, tak wiel
ką nadto jest pewność co do rzeczywistego 
stanu rzeczy w tym wypadku, iż mimowoli na
rzuca się pytanie: czy ta  hipoteza „rzutu41 czą
steczek nie stanowi klucza do wszechświato
wej zagadki przenoszenia się wpływów — czy 
tedy nie moglibyśmy każdego i w jakichkol
wiek zachodzącego warunkach działania, wy
tłumaczyć sobie zapomocą cząstek lub a to 
mów, dążących na oślep dokoła we wszyst
kich kierunkach, z zupełną — jedno od dru
giego — niezależnością; rozumie się, o ile nie 
są cząstkami ciała stałego? •)

I  rzeczyiście, mamy przecie materyjalne te- 
oryje (corpuscular theories — należałoby po
wiedzieć właściwie: teoryje, oparte na waż
kich tylko ciałach) światła i ciążenia: obie wy
jaśniające dane zjawiska przez ruch i uderza
nie się cząstek.

M ateryjalna teoryja ciążenia przedstawia 
wszakże wieloliczne trudności: nie jest ona np. 
w stanie wytłumaczyć, dlaczego ciężar płyty, 
deski lub tablicy, pozostaje jednakowym, gdy 
przedmiot ten trzymanym lub zawieszonym 
będzie kantem lub napłask, w potoku ciągłym 
cząstek ważkich; niewytłumaczonem, według 
hipotezy tej, jest również—a dzieje się tak zwy
kle z większością hipotez —iż waga ciała tą  samą 
pozostaje przy różnych stanach skupienia: sta
łym, ciekłym i gazowym. Usiłowano w dal
szym ciągu tej hipotezy wytłumaczyć także 
i spójność ciał (kohezyję),—lecz trudności, któ
re dotychczas już były wielkie, stają się teraz 
olbrzymiemi; mojem, bezwarunkowo zatem 
jest przekonaniem, iż jedynie przy pomocy ró
wnie gwałtownie naciągniętych, jak  niepra
wdopodobnych hipotez* moglibyśmy oprzeć 
wszystkie, najrozmaitsze działania w wszech- 
świecie, na samem tylko uderzaniu się cząstek 
materyjalnych.

Co więcej, trudno bardzo pojąć, jakim spo
sobem elementarne te części, cząsteczki czy

■) Hipotezę tę staw ia i bardzo um iejętnie rozwija 
p . T olver P reston ,
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atomy, mogą potrącać się i w ruch wzaje
mnie się wprawiać, nie podlegając ścieśnie
niu, a następnie nie odzyskując utraconej for
my, na wzór dwóch kul sprężystych; trudno 
przecie zrozumieć sprężystość cząstek ostate- 
tecznie twardych (niesprężystych). A jeśli czą
steczki te nie są takiemi twardemi zupełnie nie- 
działkami, lecz jeśli są sprężystemi i przy ci
śnieniu poddającemi się, zależnemi w ten sam 
sposób od siebie wzajemnie, jak  kule z kości 
słoniowej, to — w takim razie —  z czego są 
one złożone? Nie pozostaje, jak  tylko powtó
rzyć rozumowanie i w ten sam sposób wyja
śnić sobie spójność i sprężystość już nie ato
mów, lecz ich części.

Im  więcej zastanawiamy się nad tym przed
miotem, tem więcej zmuszemi jesteśmy porzu
cić myśl o wyjaśnieniu sobie wszelkich dzia
łań, jakie zachodzić mogą, zapomocą metody 
uderzeń lub rzutów. Wracamy tym sposobem 
znowu do poprzedniego objaśnienia, tłumaczą
cego zjawiska zapomocą pośrednika ciągłego 
i nieprzerwanego, pomiędzy ciałami.

Musimy wówczas przedewszystkiem wyo
brazić sobie coś istniejącego, jakikolwiek cią
gły, bez przerwy lub szczerby, ośrodek, zale
gający pomiędzy cząsteczkami tego, co nazy
wamy materyją, i wypełniający wszelkie od
stępy, ciągnący się w przestrzeni i w najodle
glejszą sięgający przestrzeń, nigdzie nie ury
wający się i nie brakujący, a w którym cząstki 
materyi są pogrążone, niejako weń wpuszczone. 
Gdy sobie raz przypuszczenie to przyswoimy, 
wnet trudności znikają. Mamy już teraz bez
pośrednie zetknięcie między cząsteczkami ciał, 
gdy więc jedna jest pchniętą, inne otrzymują 
ruch jednocześnie. Atomy gazu przenoszą, je 
dne na drugie, uderzenie otrzymane, ale inne 
mamy teraz zapatrywanie na środek, ruch im 
nadający.

Ciążenie objaśnia się różnicą ciśnienia 
w owym przypuszczalnym ośrodku, spowodo
waną przez oddziaływanie nań materyi, dla 
nas jeszcze niezrozumiałe. Spójność wytłuma- 
czonąby być mogła w podobny także sposób.

Światło polega na falowaniu, zachodzącem 
w ośrodku, o którym mowa; elektryczność 
uważaną być może poniekąd za ujawnienie 
się w pewien sposób samego ośrodka, o któ
rym mówimy.

Ośrodek taki, jako konieczność, dowodze
niem wykazana i udowodniona, przyjętym jest

przez wszystkich tegoczesnych fizyków, albo
wiem bez oparcia się na nim błądzimy w cie
mnościach, — posługując się zaś nim, czuje
my, iż zyskujemy nitkę przewodnią, po której 
idąc, dostajemy się do najgłębszych tajników 
przyrody. Dotychczas szliśmy w małej zale
dwie cząstce tą drogą; teraz jednak możemy 
wskazać kierunki, w jakich współczesna nau
ka dąży, śledzi, pracuje.

(C. d. n.)

BADANIA SKANDYNAWCZYKÓW
w  strefach wysokiej północy.

II. Rachuba czasu u Islandczyków.
Zainteresowanie się, jakie okazują od nie

dawna Skandynawczycy dla bliższego pozna
nia ziem północnych, jakoby dalszy ciąg Skan
dynawii ku biegunowi stanowiących, i ruch, 
jaki wskutek tego skierowania się umysłów 
na półwyspach północno-europejskich wzbu
dzonym został, — obejmują nietylko badania 
dzisiejszego stanu krajów pod względem wa
runków obecnych, l ecz— j ak mieliśmy już 
sposobność zaznaczyć — sięgają do minionej 
przeszłości, odgrzebując historyję, etnografiję 
i antropologiję ludów północnych i rzucają 
tym sposobem światło na dawniejszą ich cy- 
wilizacyję.

Ciekawym urywkiem z badań tego rodzaju 
jest praca p. Geelmuyden w kopenhazkiej „Na- 
tu ren“ ogłoszona p. t.: „Om Islaendernes gamie 
Kalendere" (O dawnym kalendarzu Island- 
czyków), która bliżej zajmuje się historyją 
astronomicznej wiedzy miejscowych islandz
kich szczepów, a przedstawia wielce interesu
jący przyczynek do wiadomości o urabianiu 
się pojęć i powstawaniu odpowiednich dla nich 
nazw w surowym klimacie północy.

Od najdawniejszych czasów, rok u Island- 
czyków dzielił się na dwa „misseri,“ półro
cza, — jedno letnie, drugie zimowe, — podług 
których prowadzono bieżącą rachubę czasu, 
licząc tygodnie w każdem półroczu i liczbą jo 
odznaczając; później dopiero zjawia się nazwa 
miesięcy, stale trzydziestodniowych, zupełnie 
zatem równych.

W ogóle, oba półrocza czyli rok Islandczy- 
ków obejmował 52 tygodnie po 7 dni, czyli
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364 dni, tak, że corocznie ten sam dzień tygo
dnia rozpoczynał i rok nowy i nowe półrocze 
i każdy miesiąc. Dwanaście jednak miesięcy 
wyczerpywało tylko dni 360, podczas gdy 4 dni 
przewyżki ponad miesięczną rachubę dodawa
ne były po ostatnim miesiącu w czasie lata, 
i nazywały się „sum ar-auke“ czyli „przyro
stem letnim .” Tego rodzaju kalendarz staro
żytny nazywał sam Islandczyk „ misseristal” 
czyli rachubą półroczną. Pojęcie roku właści
wie nie istniało, a chcąc wyrazić oddalenie 
czasu w pełnym, a nie połowicznym obiegu 
słonecznym, używał Islandczyk wyrażenia 
„tyle zim  temu,” tak  samo, jak  słowiańskie 
narody używTają (zamiast „roków”) „tyle lat 
tem u.” Przebija w tem przemożny wpływ su
rowego północnego klimatu o długich zimach, 
tak jak  na umiarkowanem południu, dla na
rodów rolniczych, zajęcie skupiało się wyłą
cznie na wdzięcznem lecie i ilość „lat” braną 
była za podstawę przy określeniu czasu. Tak 
samo było i z rachubą bliższą i powszedniej - 
szą, bo z rachubą dzienną: Islandczyk nie 
liczył czasu na dni, lecz na noce, bo noc 
trw a u niego dłużej niż dzień, bardziej też 
w pamięci mu się utrwala. Właściwie więc, 
dla Islandczyka rok składał się z 52 tygodni 
po 7 nocy czyli z 364 noćy. Ślady rachuby 
czasu „nocnej” zamiast „dziennej,” przecho
wały się dotąd nietylko na Islandyi, lecz także 
w języku angielskim, jako  wskazówka, iż pier
wotni anglosasi także na noce czas rachować 
musieli: są to wyrazy „se’nnight” (skrócone 
z seren-night, siedm nocy), oznaczający tygo
dniowy przeciąg czasu, i „fortnight“ (podobnie 
urobiony), wyrażający pojęcie dwutygodnio
wego odstępu czasu. W yrazu na oznaczenie 
d o b y  (dygn — po szwedzku, dogn — po duń- 
sko-norwezku, od staronormandzkiego dagr— 
dzień) ani u Anglosasów ani u Islandczyków, 
jak  zresztą na całym Zachodzie i w środku E u 
ropy, nie ma i — jak  się zd a je— nie było.

Zimowe półrocze Islandczyków poczynało 
się od „dnia zimowego,” który — z powodu 
równej liczby tygodni w roku, jak  zaznaczyli
śmy — stale przypadał na sobotę w Paździer
niku, gdy „dzień letni,” poczynający drugie 
półrocze, zawsze w Kwietniu, we czwartek, letni 
otwierał okres. Oba „misseri” dzieliły się je 
szcze na dwie „mai” (miary), każdy, prócz 
dwóch dni zatem: zimowego i letniego, były 
w roku jeszcze pierwsze dni, rozpoczynające

drugie kwartały każdego półrocza: w Styczniu, 
w piątek przypadał dzień „półzimowy” (mid- 
winternaetr), „półletni” zaś dzień (midsumar- 
naetr), w niedzielę w Lipcu przypadający, 
otwierał drugą połowę lata, Sumar-mal, któ
ra  — w odróżnieniu od pozostałych trzech 
kwartałów—miała nocy nie 90 lecz 94, wsku
tek doliczania pod koniec roku, wspomnianego 
„przyrostu letniego.”

Ten sposób liczenia utrzymywał się przez 
czas bardzo długi, a z powodu niewłaściwego 
dodawania czterech nocy tylko do 360-u wy
nikających z rachuby miesięcznej, oczywiście 
wyniknąć musiało to, iż z biegiem czasu rze
czywiste lato przesunęło się na dni należące 
jeszcze do wiosny, wiosna cofnęła się i zajęła 
część dni zimowych i t. d. Spostrzegli niezgo
dność tę mało ucywilizowani jeszcze Island- 
czycy, i w VII-ym  w. Thorstein Surtr, władca 
islandzki, zgromadziwszy poddanych swych, 
zaproponował im, aby co siedm „lat” doda
wać prócz dotychczasowego „przyrostu letnie
go” jeszcze cały „tydzień,” razem więc „jede
naście nocy,” — co bez oporu, jednomyślnie 
przyj ętem zaraz zostało.

Tym sposobem rok z 364-dniowego stał się 
365-dniowym, a zatem rokiem Ptolomeuszo- 
wym. Brakowało jeszcze wyrównania godzin 
przez wprowadzenie julijańskiego dnia „prze
stępnego;” zmiany tej dokonał wpływ ducho
wieństwa chrześcijańskiego niezadługo po 
wprowadzeniu chrześcijaństwa, około r. 1000, 
a dokonał w ten sposób, iż przyrost tygodnio
wy zamiast regularnie i stale co lat 7, dolicza
nym był odtąd pięć razy w ciągu 28 lat; w ten 
sposób na przeciąg lat 7-iu przypada przyrost 
l '/4 tygodnia ponad 364-dniowy kalendarz, 
na rok jeden zatem l '/ 4 dnia, zgodnie z ka
lendarzem Julijańskim.

Nowa, Gregoryjańska rachuba wprowadzo
ną została do Islandyi jednocześnie z królew- 
skiem rozporządzeniem, w macierzystym kra
ju, Danii i Norwegii, wydanem i nakazującem, 
aby po dniu 18-ym Lutego 1700 roku liczo
nym był dzień następny jako 1 Marca. Do 
dziś dnia jednak mieszkańcy Islandyi, stano
wiący żywioł miejscowy, utrzymują rachubę 
ze swojemi dniami „letniemi” i „zimowemi,” 
wedle swoich misseri, tygodni, nocy i równych 
miesięcy z przyrostem, zmodyfikowanym po
dług Julijańskiego kalendarza, a przypadają- 

* cym dziś częściowo we Wrześniu, częścią w Paź
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dzierniku, który dziś zamiast dawnej nazwy 
„sumar-auke,!t nosi pomiędzy ludem miano 
„aukanaetr,“ dodanych nocy. Dziś wszakże pier
wotny ten kalendarz pomięszał się z rucho 
memi i stałemi świętami chrześcijańskiego ko
ścioła i wytworzył razem inięszaninę, podług 
której lud liczy czas, obchodzi pamiątki, ro
cznice i święta, a która jest wynikiem i odbi
ciem niejako całej historyi cywilizacyi tego 
kraju zamierzchłej Północy, gdzie noc i zima 
przewagę ma nad dniem i latem.

./. N.

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
n a  W rz e s ie ń  1 8 8 3 .

Słońce przechodzi z gromady Lwa do gwiazd 
Panny; wysokość jego nad poziomem W arsza
wy w dniu 10-ym W rześnia dosięga 43 stopni, 
w d. 30 zmniejsza się do 35 stopni; długość 
dnia w początku miesiąca trwa godzin 13 min. 
36, w końcu — godzin 11 min. 40; w d. 23-im 
słońce znajduje się na równiku; jestto począ
tek astronomicznej jesieni i porównanie dnia 
z nocą.

Wschód słońca:
Dnia 1 Września o godzinie 5 minut 12 

» „ „ 5 „ 26
„ 20 „ „ 5 „ 43
» 30 „ „ 6 „ 0

Zachód:

Dnia 1 Września o godzinie 6 minut 47 
„ 10 „ 6 „ 27
m 20 ii ii 0 >i 3
,, 30 „ „ 5 „ 40

W  chwili południa na kompasie, powinien 
zegar zwyczajny pokazywać:

Dnia 1 W rześnia godz. 12 min. 0 
u 10 „ „ 11 „ 57
„ ™  „ „ 11 „ 54
» 30 „ „ 11 „ 50

Odmiany księżyca:

Nów d. 1 o godz. 3 min. 38 wiecz.
1-a kwadra „ 9  ,, 7 „ 52 „
Pełnia „16  „ 10 „ 55 „
Ostat. kwad. „ 23 „ 2 „ 15 „

Księżyc najdalej od ziemi, czyli w apogeum, 
dnia 6 Września, najbliżej. jej, czyli w peri- 
geum, dnia 18; w dniach 2, 16 i 29 przechodzi 
przez równik.

Planety w d. 15 Września:

Merkury, w gromadzie Panny, wschodzi we- 
dnie, zachodzi o godz. 6-ej min. 37 wieczorem; 
z trudnością dostrzegalny.

Wenus, w gromadzie Lwa, wschodzi o godz. 
5-ej m. 20 zrana, zachodzi o godz. 6 min. 22 
wieczorem; z powodu bliskości słońca z tru 
dnością widzialna.

Mars, w gromadzie Bliźniąt, wschodzi o go
dzinie 11 m. 3 wieczorem, łatwo dostrzegalny, 
zachodzi we dnie.

Jowisz, w gromadzie Bliźniąt, wschodzi
0 godz. 12-ej m. 25 w nocy, łatwo dostrzegal
ny, zachodzi we dnie.

Saturn, w gromadzie Byka, wschodzi o go
dzinie 9 min. 5 z wieczora, bez trudności wi
dzialny, zachodzi we dnie.

Z gwiazd stałych dosięgają swojego najwyż
szego stanowiska nad poziomem, czyli prze
chodzą przez południk, w dniu 15-ym W rze
śnia około godz. 9-ej wieczorem: z północnej 
strony poziomu pierwsze gwiazdy Wielkiej 
Niedźwiedzicy; w zenicie gromada Łabędzia, 
albo Krzyża północnego, złożona z jasnych 
gwiazd, z których największa alfa Łabędzia 
(Deneb) na drodze mlecznej; ku południu od 
zenitu gromadka Konia morskiego (Delfina), 
złożona z pięciu gwiazd 4-ej wielkości; postę
puje ona za najjaśniejszemi trzema gwiazda
mi Orła, stojąc od nich nieco wyżej i na lewo; 
nad południową stronę poziomu na wschód od 
drogi mlecznej i zewnątrz niej gromada K o
ziorożca, w której największe gwiazdy są 3 -ej
1 4-ej wielkości. K.

M E T E O R Y .

W  Sierpniu przebiegały dosyć często jasne 
gwiazdy spadające; z nich zwróciły najbar
dziej uwagę na siebie dwie, uważane w dniu 
5-ym Sierpnia. Jakoż około godziny 9 '/a wie
czorem, d. 5-go Sierpnia widziano nad W ar
szawą k u l ę  o g n i s t ą ,  która miała kształt 
małego balonu, średnicy około 8 do 10-u cali, 
i światło słabe, jednostajne, barwy czerwona
wej. N a pierwszy rzut oka można było sądzić, 
że to nie zjawisko niebieskie, ale pirotechni- 
czne, jakie czasem przy ogniach sztucznych 
dostrzegać się daje. Skoro atoli widziano je
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także o tym samym czasie w okolicach E lblą
ga, jak  czytaliśmy w ilustrowanej gazecie lip
skiej, przeto nie ulega wątpliwości, źe mieli
śmy przed sobą prawdziwą kulę ognistą. Bie
gła ona u nas prawie po linii prostej od pół- 
noc-północno-zachodu (N N W ) ku wschodowi, 
opisując nad poziomem w wysokości 20—25 
stopni smugę czerwonawą, zwolna niknącą. 
W  przybliżeniu można przyjąć poziomołuk 
(azymut) początku zjawiska na 10°— 15° od 
północy ku zachodowi, azymut zaś końca od 
północy ku wschodowi na 75°; długość opisa- 
negp łuku na niebie wynosiła zatem około 90°. 
Zjawisko trwało najmniej 15 sekund czasu, 
a  przed zniknięciem rozdzieliło się na kilka 
małych kulek, połączonych wąskiemi smuga
mi światła. Takie kule ogniste są dość rzad- 
kiemi zjawiskami; przychodzą do nas z prze
stworów nieba i różnią się od wielkich gwiazd 
spadających, daleko słabszym blaskiem i ru 
chem powolniejszym.

W  tymże dniu przebiegła inna gwiazda 
około godziny 1 0 '/2 wieczorem; z początku 
była ona mała, a dopiero później powiększyła 
się i zabłysnęła chwilowo mocnem światłem; 
tej jednak gwiazdy nie należy uważać za po
wyżej wspomnianą kulę ognistą, k tóra poka
zała się o godzinę wcześniej. K.

KRZEWIENIE PRZYRODOZNAWSTWA

I I N S T Y T U C Y J E  NAU KOWE.

I.

Muzeum historyi naturalnej i  Paryżu,
Niema we Francyi i chyba nie wiele się 

znajdzie na całym świecie zakładów, których 
imię tak  ściśle związanemby było z postępem 
nowożytnej przyrodniczej wiedzy, jak  Muzeum 
historyi naturalnej w Paryżu. Większość wa
żniejszych odkryć z końca zeszłego i z począt
ków bieżącego stulecia dokonano w Muzeum. 
B ernard Jussieu pierwszy w niem wygłosił 
zasady naturalnej klasyfikacyi roślin, Buffon 
pisał swą Historyję naturalną, Ouvier powo
łał do życia dwie nowe gałęzie wiedzy: pa
leontologię i anatomiję porównawczą, Haiiy 
krystalografiję stworzył, Lam arck na pół wie
ku przed Darwinem zasady transformizmu

rozwijał, Wawrzyniec Jussieu, Desfontaines, 
Adryjan Jussieu, Daubenton, Lacepede, Du- 
meril, Latreille, Blainville, A leksander Bro- 
gniart, Dolomieux, Cordier, Foureroy, Gay- 
Lussac, Oheyreuil it . d., wszystko to pierwszo
rzędni uczeni, którzy głębokie pozostawili po 
sobie ślady w uprawianych przez nich ga
łęziach wiedzy i wszyscy byli profesorami 
Muzeum.

Dziś, co prawda, ubyło wiele z dawnej świe
tności; gwiazd pierwszorzędnych z trudnością- 
by się doszukać można; jest kilku wybitnych 
uczonych, wiele znakomitości miejscowych, 
kilka zer absolutnych: zresztą cały poziom sto
sunkowy nauk obniżył się znacznie. Znaczenie 
i stanowisko Francuzów w nauce osłabło i zma
lało w ogólności, w szczególe zaś kierownic
two wiedzy francuskiej oddawna już wyszło 
z rąk uczonych Muzeum. Zawsze jednak po
zostaje muzeum największym co do rozmia
rów i środków zakładem naukowym we F ra n 
cyi, a do jego gmachów, amfiteatrów, praco
wni, tyle jest przywiązanych ciekawych dla 
każdego przyrodnika wspomnień, źe choć 
krótki pobieżny opis będzie na miejscu 
w „Wszechświecie.“

„Muzeum historyi naturalnej" nie zawsze 
nosiło tę nazwę. I  dziś nazywają je  tak w urzę
dowych tylko aktach. W  potocznej mowie 
nosi ono imię botanicznego ogrodu — Jard in  
des Plantes. Dawniej nazywano je  Ja rd in  du 
Boi, królewskim ogrodem, i nazwa ta  pozosta
je  w związku z początkiem Muzeum, które 
niezwykle były skromne i nie zapowiadały by
najmniej świetnej przyszłości.

W  początkach X V II  stulecia, na dworze 
Ludwika X III-g o  kwiaty w wielkiej były mo
dzie. Damy dworskie kupowały je niezmiernie 
drogo u jednego z paryskich ogrodników, któ
ry wprawdzie chętnie kwiaty na sprzedaż wy
stawiał, ale nasion nie sprzedawał nikomu, 
chcąc dla siebie zachować monopol hodowli 
kwiatów i zyski, płynące z monopolu. Podsunię
to wtedy królowi myśl, że taka zależność dwo
ru od ogrodnika nie licuje z królewską powa
gą i że najwłaściwiej byłoby hodować kwiaty 
i zbierać nasiona w własnym, specyjalnie na 
ten cel przyznaczonym ogrodzie króla. Ludwik 
X II I - ty  myśl tę pochwycił i 1635 roku powie
rzył lekarzowi swemu, Gui de Brosse, inten- 
denturę (zarząd) ogrodu, w którym hodować 
i przechowywać miano nasiona nietylko orna-
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mentacyjnych ale i lekarskich roślin. Ogród 
ten, nazwany Jard in  du Roi, założono w tem 
samem miejscu, w którem teraz Muzeum się 
znajduje; wszelako zajmował on znacznie mniej 
przestrzeni niż obecnie. Przy ogrodzie prócz 
ogrodników, umieszczono jeszcze „demonstra
torów" i „poddemonstratorów,“ którzy mieli 
zapoznawać publiczność z własnościami hodo
wanych roślin.

Dalszy swój rozwój zawdzięcza Jard in  du 
Roi w znacznej części działalności jednego 
z następców Gui de Brosse’a — Fagon’a, k tó 
ry, będąc miłośnikiem przyrody, starał się, 
o ile mógł, o rozszerzenie ogrodu, o zbogaca- 
nie zbioru nagromadzanych w nim roślin. Co 
ważniejsza, Fagon umiał przyciągać i przywią
zać do ogrodu pierwszorzędne naukowe siły. On 
to powołał Tourneforta i Antoniego Jussieu, 
najpierwszych i najlepszych botaników ówcze
snych, i źa jego staraniem zamianowanym zo
stał intendentem Buffon, którego za drugiego 
założyciela ogrodu słusznie poczytywać można.

Buffon rozszerzył ogród, wystawił nowe 
gmachy w celu umieszczenia zbiorów, które 
obejmowały już nietylko roślinne twory, ale 
ze wszystkich trzech królestw przyrody liczne 
zawierały okazy. Współpracownik Buffona 
w pracy nad H istoryją naturalną zwierząt, 
Daubenton położył w owym czasie podwalinę 
pod zbiory do anatomii porównawczej. Kiedy 
w 1788 roku, w przededniu wielkiej rewolucyi 
francuskiej zmarł Buffon, zbiory muzealne 
miały już wiele cech zbiorów naukowych, a 
Ja rd in  des Plantes interesował nietylko uczo
nych, ale i szerszą przyciągał publiczność, słu
chającą chętnie wykładów „oficerów ogrodu,“ 
jak  wówczas nazywano zajętych w Jard in  des 
Plantes uczonych.

Rewolucyja francuska, która we wszystkich 
dziedzinach życia publicznego piętno swoje wy
ryła, nowe wszędy wlewając życie, wpłynęła i na 
bieg spraw w ogrodzie botanicznym. Z po
czątku, podczas powszechnego burzenia, ogro
dowi groziło niebezpieczeństwo. Lud, który 
zamyślał o procesie z Ludwikiem Kapetem, 
nie mógł mieć sympatyi do instytucyi, którą 
ex-król z własnych dochodów opłacał i która 
nosiła tak podejrzaną naówczas nazwę, jak  
Ja rd in  du Roi! Uczucia te ludu podzielali 
gwałtowniejsi członkowie Konwentu i Ja rd in  
du Roi odpokutowaćby mógł za swą monar- 
chiczną nazwę, gdyby nie Lacanal, członek

konwentu, któremu oświata publiczna we 
Francyi niezmiernie wiele zawdzięcza. Laca- 
nal, dowiedziawszy się o niebezpieczeństwie, 
pospieszył do ogrodu, obmyślił tam naprędce 
wraz z urzędującymi tam uczonymi projekt re 
form, które wobec ogólnego rzeczy położenia 
należało przeprowadzić i nazajutrz (10 Czerw
ca 1793) wniósł ten projekt do konwentu. 
Projekt przyjęto.

Nowe prawo zmieniało „Jardin  du R oi“ na 
„Museuin d’Histoire N a tu re lle / zakład, który 
miał mieć na celu „nauczanie historyi natu
ralnej w najszerszem tego słowa znaczeniu." 
„Oficerów ogrodu“ zmieniono na profesorów 
muzeum i urządzono 12 następujących katedr: 
mineralogii, chemii ogólnej, przemysłu che
micznego '), botaniki (w muzeum) i botaniki 
wiejskiej 2), hodowli roślin, dwie katedry zoo
logii 3), anatomii człowieka (późniejsza kate
dra antropologii), anatomii zwierząt (później
sza katedra anatomii porównawczej), gieologii 
i malarstwa. Muzeum zajmować się też miało 
gromadzeniem zbiorów, których zarząd powie
rzono profes.orom odpowiednich katedr. P ro 
fesorowie Wybierali corok dyrektora ze swego  
grona. Każdy z nich zachowywał jednak 
w swoim zakresie zupełną niezależność i ule
gać miał tylko z jednej strony nominalnej 
kontroli ministra, z drugiej kontroli opinii pu
blicznej. Co prawda, to ludzie tacy, jak  Des
fontaines, Geoffroy-St.-Hilaire, Lamarck, bez 
kontroli obyć się mogli, a ich niezależność na 
dobre tylko wyjść mogła instytucyi.

To też wkrótce dla muzeum świetne nastały 
czasy- M ilitarna dyktatura Napoleona chętnie 
użyczała swej opieki naukowym badaniom; do
dawało jej to blasku. Co ważniejsza, w okre
sie względnego spokoju, który po rewolucyi 
nastąpił, wybitne umysły, których wir polity

*) Z am ieniono j ą  później na  katedrę chem ii, zasto
sowanej do c ia ł organicznych. K atedrę od 5 0 przeszło 
la t za jm uje  nestor nauk i francuskiej Chevreuil.

2) Jeden  z profesorów botaniki m iał w ykładać ją  
w m uzeum , drugi prowadzić słuchaczy na wycieczki, 
Obecnie z dwóch k ated r botaniki je d n a  zajm uje sio or- 
g anografiją  i fizyjologiją, d ruga system atyką.

•*) Je d n a  dla zwierząt kręgow ych, k tó rą z a ją ł E t .  
Geoffroy S t. H ilaire, d rugą  dla bezkręgow ych, o trzym ał 
L am arck . Dziś m uzeum  m a cztery katedry  zoologii: 
] )  dla ssących i p taków , 2 )  dla gadów  i ryb, 3 )  dla 
stawowatych, 4) dla m ięczaków  i zwierzokrzewów, wO- 
góle niższe działy obejm ującą.



574 WSZECHŚW IAT. Nr. 36.

cznej działalności nie przynęcał i ku sobie nie 
skierował, zwracały się do nauki, do badania 
przyrody. Bezwątpienia przyczynił się do te
go i republikański ustrój muzeum, jedynej in
stytucyi, która — jak  sam Napoleon pewnego 
razu się wyraził — pozostała jedynym śladem 
rzeczypospolitej w cesarstwie. Jakkolwiekbądź, 
już podczas konsulatu i w pierwszych latach ce
sarstwa muzeum stanęło na czele europejskiej 
wiedzy. Każdy rok ówczesnej epoki nowym 
jakimś cechuje się postępem. Jeszcze w roku
1794 przy muzeum umieszczono menażeryję; 
w 1796 roku kapitan Baudin ofiaruje muzeum 
znakomite zbiory, zebrane na wyspie St. T ró j
cy; w 1802 r. muzeum skupuje ogromną, ko- 
lekcyję Weissa, złożoną, z 150,000 okazów, 
w 1805 r. dwa okręty „G eographe“ i ,.Natu- 
raliste“ przywożą bogate zbiory z podróży na
około świata. Niemało przyczyniły się też do 
zbogacenia muzeum wojskowe wyprawy N a
poleona, zabierającego bez skrupułów cenne 
zabytki z zajętych w czasie wojny miast, by 
powiększyć i ozdobić niemi zbiory muzeum.

Ważniejszym o wiele faktem od wzrostu 
zbiorów, było powiększenie ilości nowych prac 
naukowych i powstanie nowych idei, które 
uwiecznić miały ów okres istnienia muzeum.
1795 r. Geoffroy St. H ilaire wyjednał miejsce 
preparatora w muzeum Cuvierowi, który 
wkrótce głową przewyższył wszystkich współ
czesnych uczonych, i który na epoce całej wy
cisnął piętno swego talentu. Nietylko z P a 
ryża i z Francyi, ale z Europy całej zbiegali 
się do muzeum słuchacze na wykłady, nowe 
pole dla badań otwierającego Cuyiera. W szyst
kie fakty, tak odkryte przez siebie jak  i przez 
dawniejszych badaczów zdobyte, umiał Cu- 
vier połączyć w kształtny system, oświecić bla
skiem filozoficznej idei. P race, wychodzące 
wówczas z laboratoryjów muzeum, stanowiły 
epokę w nauce; a wydawane od r. 1802 przez 
profesorów czasopismo „ Annales du Museum,” 
odrazu stanęło w pierwszym szeregu podo
bnych publikacyj.

Równocześnie z Cuvierem, Lam arck praco
wał nad swoją H istoryją zwierząt bezkręgo
wych, Haiiy dla klasyfikacyi minerałów nowe 
wynalazł podstawy, B rogniart z kopalnych 
szczątków odtwarzał zaginione rośliny. Do
niosłość tych prac i tylu innych jeszcze nie 
malała bynajmniej wobec zasług Cuviera; 
owszem, rownolegle na całym obszarze wie

dzy prowadzone badania, dopełniały się wzaje
mnie i umożebniały zrozumienie przyrody, ró
żne wprawdzie od dzisiejszych na nią poglądów, 
ale jednolite i ścisłe, bo na faktach oparte.

(Dok. nast.)

Włoski słuchowe u pająków.
(Arachnoidea).

Starożytni autorowie przypisywali pająkom 
zdolności oceniania tonów i, do pewnego sto
pnia, upodobanie w muzyce. Nowsi badacze, 
jak  Menge (1846), jeden z poważniejszych 
znawców życia pająków, mniemania dawniej
szych autorów zalicza do rzędu bajek i wątpi 
nawet o zdolności słyszenia u pająków. W  naj
nowszych czasach (1883), p. F r. Dahl, stud. 
fil. w Kiel, opierając się na własnych obser- 
wacyjach i badaniach mikroskopowych, przy
pisuje słuch pająkom i stara  się wykazać 
istnienie specyjalnego przyrządu słuchowego 
u tych zwierząt, fRezultaty badań swoich 
ogłosił w N-rze 140-ym „Zoologischer An- 
zeiger.“

Wspomniany badacz obyczajów pajęczych, 
obserwował zachowanie się pająków żywych 
wobec mniej lub więcej silnych głosów i prze
konał się, że pająki słyszą, że na silny odgłos, 
jaki powstaje np. wskutek uderzenia prętem 
w okładkę książki, pająki swobodnie siedzące, 
kurczą nogi, nie okazują żadnego ruchu, uda
ją  nieżywe, tak, że można je przenosić nieru
chome z miejsca na miejsce. Po pewnym 
dopiero czasie zaczynają się czołgać, naj
przód powolnie, następnie zaś dość żwawo. 
Dla przekonania się, czy takie zachowanie 
się pająków nie pochodzi od wrażeń wzroko
wych, umieszczał autor pająki na stole, gdzie 
swobodnie mogły się poruszać, uderzał zaś 
w okładkę książki pod stołem umieszczonej.

Siedliskiem słuchu u pająków, według Fr. 
D ahl’a, są włoski, porastające nogi i czułki 
(przysadki), na które to włoski, z powodu ich 
odmiennej postaci, zwrócił uwagę Menge 
i Milne-Edwards, uważając je  za włoski do
tykowe.

F r. Dahl odróżnia dwa rodzaje włosków 
słuchowych, które, podług niego, znajdują się 
zwykle osadzone na górnej powierzchni trzech 
końcowych stawów nóg; na czułkach (przysad
kach) zaś ustawione są w dwa nieregularne
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szeregi, na przedostatnim stawie: 1) włoski 
dłuższe, jednakowo na całej swej długości 
cienkie, na końcu tylko piórkowate, których 
korzeń w kielichowatem znajduje się zagłębie
niu, a do każdego korzenia włoskowego do
chodzi nerw. W łoski wspomniane odznaczają 
się giętkością i za najlżejszym podmuchem po
ruszają się z łatwością; 2) włoski krótsze, od
mienne od pierwszych, wystające zaledwie 
z pośród włosków, stanowiących ogólne po
krycie i nie tak gęsto osadzone jak  zwykłe 
włoski ochronne ciała; do korzenia ich docho
dzą nerwy. Chcąc się upewnić, czy włoski, 
uważane za słuchowe, mogą służyć do przyj
mowania fal głosowych, p. P r. Dahl rozpatry
wał nogę świeżo zabitego pająka, zupełnie su
chą, pod mikroskopem, przy powiększeniu 600 
razy, i zauważył, że pierzasty koniec długiego 
włoska drgał dość silnie, tak, że przy wyda
waniu tonów na skrzypcach, znikały jego kon
tury w polu widzenia mikroskopu; przeciwnie 
zaś, włosek przestawał drgać i stawał się wi
docznym, skoro ton przebrzmiewał. Badania 
swoje prowadził nad rodzajami: Lycosa, Cla- 
biona, na krzyżaku, a szczególniej na Coelo- 
tes atrops, pospolitym gatunku, przebywają
cym pod kamieniami, w górzystych okolicach 
południowych Niemiec. Zauważył przytem, źe 
liczba włosków i porządek w ich ułożeniu sta- 
łemi są do tego stopnia, iż mogą często służyć 
do określenia gatunku. Projektuje nawet ugru
powanie pająków krajowych w dwie grupy, 
z których: P i e r w s z a  obejmuje pająki, po
siadające na piszczeli (tibia) dwa szeregi wło
sków słuchowych, na śródstopie (metatarsus) 
jeden włosek, na stopie (tarsus) zaś tylko kie- 
lichowate zagłębienie bez włoska, np. Epeiri- 
dae iTheridiidae. D r u g a  grupa mieści pa
jąki, które na wymienionych trzech stawach 
posiadają dwa szeregi włosków słuchowych, 
np. Salticidae, Lycosidae, Thomisidae.

Włoski słuchowe takiej samej budowy, jak  
u pająków, prawie jednocześnie znalazł Hen- 
king u Trombidium fuliginosum, położone na 
grzbiecie zwierzęcia i równie ruchliwe, jak  
u pająków. Prócz tego udało się p. Dahl od- 
naleść włoski słuchowe na szczypcach u Scor- 
pionidae, i sądzi, że dołki, znalezione przez 
H allera u kleszcza (Ixodes), należą do tej sa 
mej kategoryi, jako zbliżone kształtem do doł
ków na tarsie u Epeiridae i Theridiidae.

A. S.

KRONIKA NAUKOWA.

(Astronomija i  Fizylca).
— W y p r a w y  f r a n c u s k i e ,  wysłane 

przez paryską Akademiję Nauk celem zbada
nia przejścia Wenery w dniu 6-ym Grudnia 
r. z., złożyły już Akademii tej przedwstępne 
raporty. J a k  się z tych tymczasowych spra
wozdań okazuje, większość mogła dokonać 
obserwacyi w najbardziej pomyślnych warun
kach, przy pogodnem niebie. W ypraw tych 
było 9, a doliczyćby do nich jeszcze wypadało 
Argientyńską wyprawę z Buenos-Ayeres, pod 
wodzą francuskiego obserwatora.

W  Meksyku (pod Puebłą), na wyspie H aiti, 
na półwyspie amerykańskim Plorida, w Chili 
(pod Santjago) i w dwóch miejscowościach 
Patagonii (góra Weddel Bluff pod Santa Cruz 
i w Ohabut) — określonym został czas i zba
dane warunki wszystkich 4-cli zetknięć W e
nery z tarczą słoneczną (porówn.Wszechświat 
z r. b. N r. 11, str. 169), drogą bezpośredniej 
obserwacyi , a także przez sztuczne załamanie 
światła w pryzmatach (contacts indirects). 
Nadto zdjęte zostały podczas biegu planety po 
słońcu pomiary mikrometryczne wymiarów, 
odległości i zewnętrznych obwodów w różnych 
odstępach czasu (200 pomiarów w wyprawie 
Meksykańskiej, znaczna także ilość na Flori- 
dzie, 190 miar mikrometrycznych w Patagoń
skiej wyprawie). Eotografij zjawiska w wszel
kich jego fazach zebrano mnóstwo, a porucz
nik floty Arago, w charakterze fotografa wy
prawy meksykańskiej, zdjął zapomocą obraca
jącego się przyrządu, w ciągu 350 minut 340 
klisz, z których trzysta da z pewnością jak- 
najlepszy i najdokładniejszy obraz biegu za
ćmienia. N a H aiti dwaj obserwatorzy fotogra
fowali jednocześnie: jeden zdjął 216, drugi 
126 klisz według różnych systemów, podczas 
gdy dwóch pomocników liczyło dokładny czas 
na chronometrach. Najwięcej fotografij do
starczyła wyprawa z Chubut, bo aż 562 klisz.

Oprócz wymienionych wyżej wypraw, które 
zupełne osiągnęły powodzenie, a program na
kreślony w całości wypełniły, inne, mniej 
wprawdzie szczęśliwe co do stanu nieba, czę
ściowe jednak potrafiły zdobyć rezultaty. Tak 
np. Argientyńską wyprawa ma zupełnie dobre 
dane co do 2-go i 4-go zetknięcia, dwie inne 
francuskie (Rio-Negro i przylądek Horn), ma
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ją  również po dwa zetknięcia mniej lub więcej 
dobrze określone, jedynie tylko obserwatoro
wie, którzy na M artynice założyli stacyję 
i obiecywali sobie piękne zebrać plony, zale
dwie jedno zetknięcie (drugie mianowicie) wi
dzieć mogli z powodu niepogody i chmur.

Wyprawom francuskim poleconem było 
przez Akademiję Nauk, podczas przygotowań 
do obserwacyi zaćmienia, zająć się między in- 
nemi oznaczeniem ilości dwutlenku węgla 
w atmosferze, w różnych, tak  od siebie odle
głych miejscowościach, aby uzupełnić dawniej
sze już badania i oznaczenia w Europie doko
nane, które dla różnych miejscowości (rów ni
na pod Vincennes, szczyt Pic du Midi i t. d.), 
wykazały prawie identyczną, a przynajmniej 
bardzo zbliżoną zawartość dwutlenku węgla 
w atmosferze (w przecięciu 2,82 na 10000).

N a siedmiu z powyżej przytoczonych stacyj 
obserwacyjnych, badano kwestyję wedle jednej 
i tej samej metody i zapomocą jednakowych 
wszędzie przyrządów. Rezultaty były uderzająco 
zgodne i przedstawiają się w następującej ta 
bliczce:

średn ią dzienna średn ia nocna

H aiti 2,704 2,92
Elorida 2,897 2,947
M artynika 2,735 2,850
Meksyk 2,665 2,860
Patagonija (Santa Cruz) 2,664 2,670

ii (Cliubut) 2,790 3,120
Chili 2,665 2,820,
w przecięciu zatem w tych miejscowościach 
półkuli południowej przypada zawartość 2,73 
na 10000 we dnie, a 2,88 w nocy, średnio 2,78, 
(liczba bowiem dziennych oznaczeń większą 
jest niż nocnych). Uderzającem jest, że między 
dniem a nocą tak  wielka zachodzi różnica. 
W yciąganie wszakże ogólnych wniosków z po
wyższych cyfr, byłoby jeszcze przedwczesnem. 
Z  zastrzeżeniem wszelkiem wyrzec to tylko 
można, iż zdaje się, jakoby ilość C 0 2 w atmo
sferze na półkuli południowej była cokolwiek 
niższą, niż na północnej.

W  każdym razie byłoby do życzenia, aby 
opracowanie danych, zebranych przez nauko
we wyprawy francuskie i inne, jak  najprędzej 
nastąpić mogło. N.

(Fizyka).

— N o w y  e l e m e n t  g a l w a n i c z n y  
n a  g o r ą c o  wynalezionym został przez pp.

B rard  i La Rochelle, którzy, rozwijając myśl 
Jabłoczkowa, dążyli do wywiązauia elektry
czności przy topieniu i paleniu się związków. 
Ogniwo takie składa się z jednego pryzmaciku 
saletry sodowej lub potasowej i drugiej podo
bnej sztabki węgla, przedzielonych warstwą 
asbestu. Przy ogrzaniu saletra zaczyna się to
pić, węgiel poczyna się utleniać, cała masa 
stapia się i obie substancyje przez asbestową 
przegrodę poczynają ze sobą dyfundować, tak  
samo, jak  roztwory stosów zwyczajnych, dzia
łających na zimno, przez glinianą (porcelano
wą) przesiąkają skorupkę. Podobno jedno ta 
kie ogniwo niewielkich rozmiarów może zasi
lać dzwonek elektryczny, a ponieważ stos przy 
zwyczajnej temperaturze nie działa i doskonale 
się przechowuje, może być znakomitym auto
matycznym sygnałem pożarowym.

 ( L Z . f i  R A . )
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