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0 ZWIANIU NIEKTÓRYCH GATUNKÓW 
K R A J O W Y C H  Z W I E R Z Ą T .

przez

Michała W ierzbow skiego.

Jest rzeczą powszechnie znaną, że niektóre 
gatunki zwierząt coraz bardziej wymierają 
i są bliskie zniknięcia z powierzchni ziemi lub 
przynajmniej niektórych jej okolic. Tak: żubr, 
łoś, bóbr, kozica, świstak są zwierzętami bli- 
skiemi u nas zupełnój zagłady, jak się to już 
stało z bobakiem (Arctomys bobac Pall.) i su- 
hakiem (Antilope saiga Pall.).

Główną, ale nie jedyną przyczyną, która 
spowodowała zbytnie przerzedzenie zwierząt, 
jest prześladowanie, jakiego doznają od czło
wieka. Więcej czynników musiało się na to 
złożyć, gdyż, jak widzimy, inne zwierzęta ma
ją w człowieku swego nieprzyjaciela i prze
śladowcę, a mimo to żyją i rozmnażają się 
dość licznie. Wszak zając, lis, wilk, dzik są 
na każdym kroku i miejscu przez człowieka 
tępione, a pomimoto są stosunkowo dość 
liczne. Gdzie więc należy szukać przyczyny wy
gasania niektórych gatunków zwierząt ? P ra 
wda, każdy prawie z tych nielicznych gatun

ków wydaje nieliczne potomstwo; lecz i ta 
okoliczność nie jest jeszcze wystarczająca. 
Prawdopodobnie tedy inna jest przyczyna.

Wiadomo, że każde z wymienionych rzad
kich zwierząt (żubr, bóbr, kozica, świstak) 
mieszka u nas na niewielkim stosunkowo ob
szarze. Zwykle jestto szczupła dzielnica, oto
czona dokoła obszarem, niezdatnym na mie
szkanie zwierza. Tak np. żubr żyje tylko 
w puszczy Białowieskiej, więc na przestrzeni 
tylko dwudziestu kilku mil kwadratowych; 
bóbr w błotach poleskich, kozica i świstak 
w Tatrach. Wymienione zwierzęta nie mogą 
posuwać się przez granice, zakreślone ręką 
natury, gdyż opuściłyby warunki, sprzyjające 
ich bytowi i byłyby skazane przezto na nie
chybną zgubę.

U zwierząt jest to właściwem, źe każdy ga
tunek, w stanie dzikim żyjący, jest ściśle zwią
zany z miejscowością lub obszarem, w którym 
żyje, gdyż właściwości danego obszaru dają 
mu możność zwyciężania w walce z licznemi 
przeciwnościami. Zwierz więc taki, gdziein
dziej przeniesiony, staje się nieporadnym, nie- 
mogąc odrazu się przystosować do nowych wa
runków; z tego więc powodu prędzej ginie od 
gatunków tamże zrodzonych. Tak kozica (pomi
nąwszy tę okoliczność, że jej organy są zasto
sowane do gór) nie utrzymałaby się teraz na
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Podolu, a łoś i żubr na Ukrainie, gdyż brak 
im tam odpowiednich warunków, któreby im 
były pomocne w walce o byt. Zwierzęta, ży
jące na nieznacznym obszarze, mogą się tylko 
na nim obracać, gdzieindziej przeniesione, 
musiałyby wyginąć z całkiem prostych przy
czyn, jak z powodu większego zaludnienia, 
małych ilości miejsc, zdatnych na schronisko 
i t. p. Tak bywały przykłady, iż kozica ta 
trzańska, zapędzona w równiny, stawała się, 
nawet mimo licznych miejsc, dających jej 
schronienie, nieporadną i z tego powodu mu
siała ginąć bądźto od ludzi, bądźto od zwie
rząt. Widzimy atoli, że i na uprzywilejowa
nym, nieznacznym obszarze nie mogą wspo
mniane zwierzęta z pomyślnym skutkiem się 
rozmnażać. Uwzględniwszy nawet, że zwie
rzęta te rodzą nieliczne potomstwo ‘), to prze
cież przyrost ich okazuje się zbyt mały w sto
sunku do płodności. Nasze żubry białowieskie, 
a kozice i świstaki tatrzańskie, mimo opieki 
prawa, rozmnażają się nader słabo. Cóż być 
może tego przyczyną? Wszak inne zwierzęta 
mimo prześladowania, jakiego doznają, silnie 
się rozmnażają, np. lis, zając, wilk. Otóż przy
czyny trzeba tu . szukać w tej okoliczności, 
którą gienijalny Darwin zauważył przy bada
niach swych nad gołębiami. Mianowicie spo
strzegł on, iż gołębie, z jednego gniazda po
chodzące, będąc między sobą łączone i mię- 
szane, nie wydają licznego potomstwa, albo 
przynajmniej nie rozmnażają się pomyślnie. 
Gołębie, pochodzące z jednego gniazda, będąc 
długo pomiędzy sobą łączone, marnieją i z cza
sem wymierają.

Czy coś podobnego nie zdarza się u powyż
szych gatunków zwierząt? Czy żubr, będąc 
ograniczony na puszczę Białowieską, od wie
ków łącząc się z mieszkańcami tej samej pu
szczy, nie jest w podobnem położeniu, jak go
łębie z jednego gniazda pochodzące, w jednym 
gołębniku mieszkające? Albo kozice w Ta
trach, odosobnione dokoła dolinami, będąc 
liczebnie ograniczone i łącząc się tylko mię
dzy sobą, czy nie mogą być uważane za jednę 
familiją? A  jeśli tak jest, czy niema tu zasto
sowania przyczyna zdegienerowania gołębi? 
Dla rozmnożenia potomstwa gołębi, łączy się

je z gołębiami, pochodzącemi z innego gnia
zda; tylko takie łączenie obcych sobie osobni
ków nadaje siłę i moc potomstwu. Zróbmy 
tak samo z naszemi rzadszemi zwierzętami. 
Dla kozic tatrzańskich sprowadźmy kozice 
alpejskie lub siedmiogrodzkie, dla żubrów bia
łowieskich żubry z Kaukazu (a jeśliby tych 
dla rzadkości nie można było dostać, użyjmy 
bizonów amerykańskich); dla bobrów nad Pry- 
pecią sprowadźmy bobry z Ameryki półno
cnej; spróbujmy, niech się łączą, a jeśli wyda
dzą zdrowe i silne osobniki, wówczas ponie
siony trud i koszty sowicie się wynagrodzą.

Zapomniałem jednakże zwrócić uwagę na 
inną jeszcze okoliczność. Zwierzęta ssące 
w czasie rui odbywają walki miłośne. Te wal
ki są bardzo potrzebne, one bowiem, dając 
przewagę osobnikom zdrowym i bogato upo
sażonym nad osobnikami słabowitemi, tem 
samem przyczyniają się do wydania silnego 
potomstwa. Przypatrzmy się, czy walki miło
śne na większą skalę mogą mieć miejsce u na
szych rzadkich zwierząt. U nas, jeśli polują 
na jelenie, łosie, sarny, to ze względów ło
wieckich biją zawsze samce, skutkiem czego 
ilość samców, wycieńczonych prześladowa
niem, zredukować się musi do minimum. 
U tych właśnie samców, mniej licznych ani
żeli samice, walki miłośne nie mogą odgrywać 
przynależnej roli. Tym sposobem potomstwo, 
zrodzone z nędznych rodziców, staje się jeszcze 
nędzniejszem.

Te dwie przyczyny: łączenie się między 
sobą osobników z jednego gniazda i brak walk 
miłosnych na większą skalę, są główną (choć 
nie jedyną) przyczyną wymierania naszych 
zwierząt, ograniczonych na małych prze
strzeniach.

Sprowadzenie pewnej ilości zakrajowych 
zwierząt, osobliwie młodych samców, zdrowych 
i silnych, zapobiegłoby może zniknięciu z wi
downi rzadkich zwierząt.

W  każdym jednak razie należałoby wprzód 
na bobrach dokonać próby *) na mniejszą 
skalę w stosownym ogrodzie lub parku, przy 
zupełnej jednakże wolności zwierząt, a potem, 
jeśli wyniki okazałyby się pomyślnemi, zasto-

' )  Ż ubr rodzi ledwie co 3 la ta  jed n o  m łodo, kozica 
co roku  jed n o , bóbr 2— 5 m łodych . ')  E uropejskie  bobry łącząc z am erykańsk iem u
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sować i rozciągnąć to postępowania do innych 
gatunków *).

Poddaję ten projekt pod rozwagę naszych 
naturalistów, — jeśli uważają, iż on ma jaką 
słuszność za sobą, niech za pośrednictwem 
„W szechświata" wydadzą o nim swój wyrok.

W Y P R A W Y  

DO BIEGUNA PÓŁNOCNEGO.
przez

D -ra Nadm orskiego.

III .

Druga w ypraw a niemiecka do wschodniej 
Grenląndyi w  r. 1869— 70.

Po roku 1866-ym Niemcy zachodni coraz 
więcej nabierali samo wiedzy, występując nie- 
tylko w polityce do śmielszej akcyi, lecz i 
w przedsięwzięciach naukowych zbierając 
wszystkie siły, rozrzucone po państewkach do 
wspólnego działania. Pomiędzy wyprawami do 
bieguna nie było dotąd ani j ednej niemieckiej 
i tu postanowiono powetować, co przeszłe po
kolenia zaniedbały i rozwinąć na północnem 
morzu Lodowałem banderę niemiecką, a może, 
tak marzyli uczeni niemieccy, zatknąć ją na 
biegunie! Wielce około gieografii zasłużony 
A. Petermann przebywał niegdyś dłuższy czas 
w Anglii i to właśnie w tych latach, w których 
cały naród angielski z gorączkowym pośpie
chem pchał jednę wyprawę za drugą do bie
guna, aby odszukać zaginione załogi Erebusa 
i Terrora z Franklinem na czele. Tu zainte
resował się Petermann wyprawami polarnemi 
i powróciwszy do Niemiec zachęcał ciągle 
swych ziomków do wzięcia udziału w tych wy
prawach.

Po pierwszej niepomyślnej próbie w roku 
1865-ym, udało się Petermannowi w r. 1868 
zebrać kapitał na wyprawę rekognoscyjną na 
morze północno-europejskie, aby zbadać dro
gi, po których popłynąć miała właściwa wy
prawa. Kapitan Koldewey, kierownik tej wy
prawy, usiłował po kilka razy przedrzeć się

')  N iejeden bogaty w łaściciel dóbr m ógłby tem  od
dać  w ażną usługę k rajow i.

przez kry, gęsto płynące, do wschodniego wy
brzeża Grenląndyi, lecz w końcu musiał wró
cić, niezrobiwszy żadnych odkryć ważniejszych, 
ale nabrawszy doświadczenia, które jemu, ja 
ko kierownikowi głównej wyprawy, bardzo 
się przydało.

Dnia 15-go Czerwca 1869 roku wypłynęły 
wreszcie dwa w tym celu zbudowane statki, 
Germanija i Hanza z Bremerhaven, wobec 
króla pruskiego, hrabiego Bismarka, ministra 
Roona i gienerała Moltke^o na pełne morze. 
Dowódzcą Germanii był kapitan Koldewey, 
Hanzy, kapitan Hegemann. W instrukcyi, 
którą dał im Petermann, inicyjator wyprawy, 
głównym celem miało być zbadanie Grenlan- 
dyi i wysp, na zachód z nią się łączących.

Podróż obu statków szła początkowo, dla 
wiatrów przeciwnych, bardzo wolno, dopiero 
9-go Lipca ujrzano wyspę Jana Mayena. 
Wysepka ta leży samotnie u wchodu do mo
rza Lodowatego, od brzegów Grenląndyi od
dalona o 60 mil gieograficznych. Jest ona dzie
więć mil długa, a przeciętnie milę szeroka,
0 brzegach skalistych i w środku górzysta, 
najwyższa góra, tak zwana Jagodowa, unosi 
się 2094 metrów nad poziomem morza. Poraź 
pierwszy zwiedził ją w roku 1611 Holandczyk, 
Jan  Mayen, wówczas i aż do 1818 widywano 
na niej wybuchy wulkaniczne, cała bowiem 
wyspa jest pochodzenia wulkanicznego. Po 
kilka razy próbowano tu zimować, lecz rzadko 
to się szczęśliwie powiodło. Prąd zimny, który 
z morza Lodowatego płynie wzdłuż zachodniej 
Grenląndyi, przechodzi mimo tej wyspy, po
wstał więc w nowszym czasie plan urządzenia 
tu stacyi meteorologicznej dla badania kli
matu i prądów polarnych i właśnie niedawno 
powróciła najnowsza wyprawa austryjacka 
z zimowych leży na wyspie Jana Mayena.

Dnia 18-go Lipca natrafiły Germanija i H an
za na kry płynące i postanowiły czekać po
między niemi przejazdu do Grenląndyi. Rozłą
czywszy się dnia tego, już się więcej nie spo
tkały. Germanija dopłynęła aż do 75° 30' sze
rokości północnej, zbite masy lodu zmusiły ją  
do cofnięcia się i w końcu do przezimowania 
przy wyspie Sabinea w bliskości brzegów 
Grenląndyi.

Podług instrukcyi, miała tu także stanąć
1 Hanza. Ten statek jednakowoż, gnany prą
dem zimnym na południe, został 21-go Paź
dziernika pomiędzy krami zgnieciony o półto
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rej mili od wybrzeża Liverpool, pod 70°52‘ 
szerokości północnej. Przezorna załoga wy
niosła była poprzednio znaczną ilość żywno
ści, opału i czego do przezimowania potrzebo
wano do domku, zbudowanego na wielkiej 
krze, obok której stała Hanza. Domek ten 
postawiono z cegieł węglanych, spajając je 
śniegiem i wodą, był on po rozbiciu się okrętu 
jedynem schronieniem i w nim postanowiła 
załoga odczekać długą zimę polarną. Kra, 
a raczej pole lodowe (field, jak nazywają wiel
kie kry żeglarze), na którą schroniła- się zało
ga Hanzy, miała siedem mil angielskich po
wierzchni (cztery mile angielskie czyli mor
skie równają się mniej więcej jednej mili gieo- 
graficznej), środek więc, gdzie stał domek, był 
dwie mile angielskie oddalony od brzegów; 
grubość kry wynosiła 30—40 stóp. Zimny 
prąd wschodnio-grenlandzki posuwał krę na 
południe, załoga Hanzy płynęła na niej 200 
dni aż do 61° 12' szer. półn., czyli kra zrobiła 
wogóle przeszło 140 mil gieograficznych w pro
stym kierunku.

Ja k  łatwo sobie wystawić, taka długa jazda 
morska na krze i to pomiędzy górami lodowe- 
mi i wśród nocy polarnej, jest najniebezpie
czniejszą, jaką sobie wyobrazić można. Z ało
ga też ciągle miała śmierć przed oczyma, lecz 
mimo tyle grożących niebezpieczeństw, po
myślny los jej sprzyjał. I  tak pękła kra 14-go 
Stycznia podczas strasznej burzy właśnie 
w miejscu, gdzie stał domek mieszkalny. S tra
szną tę chwilę tak opisuje jeden z uczestni
ków wyprawy. „Byłoto o 10-ej godz. wieczo
rem; na dworze wiał silny orkan północno- 
wschodni. Odwach wszedł do domku i zako
munikował, że lód ponownie w wielkiem znaj
duje się poruszeniu. Tuż przy domku naszym 
pękła kra, a odłamy jej wepchnęły piętrzące 
się bałwany na krę naszą. Trzeba było z jak 
największym pośpiechem łodzie nasze Bismar- 
ka i Wieloryba posunąć do środka, gdyż stały 
one, po odłamaniu się części kry, zablisko 
brzegu; aby to uskutecznić, trzeba było wy
rzucić z nich przygotowane futra, wory z chle- 
bem i ubiory (stąły one ciągle w pogotowiu, 
aby nas zabrać w razie zupełnego zdruzgota
nia kry) i poukładać to wszystko na sanie, 
które śnieg natychmiast zasypał. Podczas tego 
zajęcia, straszna burza sypała śniegiem i ta 
mowała ostatni oddech. Na domiar nieszczę
ścia, pękła około 11-ej godziny kra właśnie

pod naszym domkiem, huk i łoskot zwiastował 
tę straszną katastrofę. Bogu tylko wiadomo, 
jakim sposobem wszyscyśmy cało zdołali uciec 
z mieszkania. Ale teraz staliśmy na reszcie 
kry bez dachu i wśród okropnej zamieci; do 
świtu dziennego było jeszcze dziesięć godzin. 
Łódź Bismark znajdowała się na drugim od
łamie kry, ale tymczasowo trzymał on się je 
szcze całości. Około północy burza cokolwiek 
się uśmierzyła, większa część więc poukładała 
się w łódź kapitana i przykryła żaglem od 
śniegu. Niektórzy udali się do pozostałej czę
ści domku, a niemogąc wejść rozwalonym 
gankiem, weszli oknem górnem, przyczem 
stłukli szybę, tak, iż wkrótce całe wnętrze 
domku napełniło się śniegiem. Noc owa naj
okropniejszą była z całej naszej jazdy awan
turniczej na krze; nie mogliśmy doczekać się 
jej końca; mróz dochodził do 10° R. niżej 
zera. Właściwym snem zasnąć nie było mo
żna, było to tylko ciężkie, niespokojne marze
nie, które ogarnęło wycieńczonych na śmierć; 
wszystkie członki drgały kurczowo, gdyśmy 
leżeli w kożuchach obok siebie, jak śledzie 
zgnieceni. Rano zdobył się jednakowoż ku
charz na tyle energii, że ugotował nam w dom
ku kawy; nigdy też pewnie wyborny ten na
pój nie orzeźwił więcej ubezwładnionych do 
nowego życia.“

Śród burz i zatorów kra naszych podróżni
ków malała coraz bardziej, ale równocześnie 
zbliżała się coraz dalej na południe; ciepłe 
słońce topiło lody, tak, iż w szerokości 6I°12' 
mogła załoga opuścić krę i popłynąć na trzech 
uratowanych łodziach ku południowym kolo- 
nijom grenlandzkim. Dnia 13-go Czerwca wy
lądowali wreszcie rozbitki w Friedrichsthal, 
stacyi misyjnej Hernhutów, w bliskości przy
lądka Farewell położonej. Stamtąd powrócili 
do Niemiec.

Podczas gdy załoga Hanzy nie porobiła ża
dnych odkryć ważniejszych, Germania była 
szczęśliwszą; udało jej się posunąć najdalej 
dotąd na wybrzeżu wschodniej Grenląndyi. 
W  początku Sierpnia dopłynęła Germania do 
wyspy Sabinea, gdzie zarzuciła kotwicę. Skoro 
mróz utorował drogę po lodzie, postanowiono 
zrobić kilka wycieczek na saniach. Lapończy
cy i Eskimosi odbywają podróże swe zapo
mocą psów, ale ponieważ na wybrzeżu, przy 
którem wylądowała załoga Germanii, nie było 
żadnych mieszkańców, nie można było psów
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dostać. Zresztą jazda w psy jest tylko przy 
dobrej sannie i na mniejsze odległości łatwiej
szą, wielkie zaś ekspedycyje, jak np. Mac 
Clintocka przy poszukiwaniu Franklina, psów 
wcale nie używały. Psy grenlandzkie są bo
wiem nadzwyczaj żarłoczne; przed ich wilczą 
naturą wszystko trzeba starannie ukrywać, 
nawet buty skórzane. A  jeżeli im głód zanad
to dokuczy, przestają ciągnąć lub przy danej 
okazyi uciekają.

Pierwszą wycieczkę podjęto jeszcze we 
Wrześniu, lecz daleko nie można się było posu
nąć; jedynym jej rezultatem było odkrycie po
kładów węglanych na lądzie grenlandzkim, 
które późniejszym wycieczkom w te okolice 
bardzo się mogą przydać, bo transportowanie 
materyjału palnego, który tu nietylko do go
towania żywności, lecz i do ogrzewania się po
trzebny, wymaga wielkich mozołów.

W  końcu Października wyruszyła druga 
ekspedycyja, na której zrobiono w tamtą stro
nę i z powrotem 40 mil gieograficznych. Po
dług Payera, który tą wyprawą kierował, są 
dalsze wycieczki na saniach w wschodniej 
Grenląndyi, jedynie tylko po zamarzniętej po
wierzchni morza moźebne, bo ląd stały naje
żony jest skałami i lodowcami, a miejsca ró
wne nie są często dostatecznie śniegiem po
kryte. Z ostatniej okoliczności można wnio
skować, że wschodnia Grenlandyja mało sto
sunkowo ma opadów atmosferycznych. Do
świadczenie to, którego nabrał Payer na 
wycieczce, o której mowa, potwierdza zara
zem, cośmy powiedzieli na wstępie, że wypra
wa lądowa do bieguna mniej ma widoków 
powodzenia, niż morska. Zdobycz naukowa 
i na tej wycieczce nie była wielka; zrobiono 
lepsze pomiary wybrzeża w okolicy wyspy Cla- 
veringa i zbadano naturę lodowców gren
landzkich, które rozmiarami przewyższają 
wszystkie inne, znane na kontynentach. Po 
powrocie wyprawy, załoga Germanii przygo
towała się na zimę.

Podczas długiej zimy polarnej mieli uczest
nicy wyprawy często bardzo sposobność po
znać siłę burz polarnych, siłą i szybkością 
przewyższają one nawet orkany zwrotnikowe. 
Podczas gdy na wyspach antylskich, w zatoce 
bengalskiej i w innych okolicach strefy gorą
cej, najwyższą szybkość orkanu skonstatowa
no na 30 metrów w sekundzie, na Germanii

mierzono szybkość burzy, która szalała w G ru
dniu 1870 r., na 38 metrów w sekundzie! Siła 
zaś burzy północnej jeszcze daleko więcej 
przewyższa siłę cyklonów, ciężar właściwy po
wietrza jest bowiem na północy wskutek ni
skiej temperatury i mniejszego oddalenia od 
środka ziemi znacznie większy, niż w bliskości 
równika. Orkan taki poruszy morze, chociaż
by najgrubszym pokryte było lodem; miało 
to miejsce i podczas owego orkanu grudnio
wego. Na trzy do czterysta kroków od Ger
manii, gdzie przedtem leżała spokojnie gruba 
skorupa lodowa, zobaczyła załoga, po uspoko
jeniu się wiatrów, falujące morze i gdyby nie 
bezpieczny port, który chronił Germaniją od 
nacisku bałwanów, byłby ów orkan roztrza
skał ją  z pewnością o sąsiednie skały.

Z nastaniem wiosny pomyślano o nowej wy
prawie, mającej w prostej linii posuwać się na 
północ i zbadać nieznajome dotychczas wy
brzeże; 24-go Marca były przygotowania skoń
czone, wyruszono więc na saniach w podróż. 
Zaraz na początku drogi zerwała się tak stra
szna śnieżyca, że ani na krok postąpić nie 
było można, wiatr zupełnie tamował oddech, 
a mróz przejmował do żywego. Trzeba więc 
było przez dwa dni i dwie noce przeleżeć pod 
namiotem. Leżenie pod namiotem jest nie
mniej straszną męczarnią jak maszerowa
nie. Nie można bpwiem, niechcąc wielkim cię
żarem podróży uniemożebnić, zabierać wiel
kiego namiotu, ma on więc takie tylko roz
miary, że podróżnicy ledwo obok siebie leżeć 
mogą i to jedynie na boku; raz więc śpią 
wszyscy na prawym, następnej nocy na lewym 
boku; przewrócenie się jest niepodobne. N a
miot rozkłada się na śniegu; na całej jego 
przestrzeni leży ogromny wór kożuchowy, 
w który wchodzą wszyscy podróżni. Jestto 
zresztą miejscowy sposób spania, w Grenlan- 
dyi bowiem cała familija i domownicy w je
dnym śpią worze. Przed spaniem trzeba zło
żyć obuwie i wierzchnie ubranie pełne śniegu 
i lodu: nie jestto rzeczą łatwą. Buty, sporzą
dzone z płótna żaglowego, przymarzły do 
wierzchnich pończoch, roztapia je więc jeden 
drugiemu ciepłem rąk i ściąga; służą one 
przez noc jako poduszki. Wierzchnie skarpe
ty — każdy ma bowiem trzy pary skarpet na 
nogach— pokryte także szronem, zdejmuje się 
i kładzie na piersiach, aby tam wyschły do 
jutra. Po tych przygotowaniach zsuwają się
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wszyscy w wspólny wór, kucharz tymczasem 
gotuje na lampie spirytusowej kolacyją.

Mimo, że kilka osób leżało skulonych w ma
łym namiocie, temperatura w nim dochodziła 
podczas owej burzy ledwo do 12° R . niżej 
zera. Drobny pył śnieżny przeciskał się przez 
płótno namiotu i pokrywał śpiących. Po dwu 
dniach burza uśmierzyła się cokolwiek i wy
prawa wyruszyła w dalszą drogę. O mrozie, 
jaki jej dokuczał, można powziąć wyobrażenie, 
jeżeli się czyta, że nawet koniak zaczął za
marzać, a masło kładziono w kawałkach do 
kieszeni kamizelki, aby je gryść podczas 
marszu. Termometr, znajdujący się w kieszeni 
w spodniach, stał na 10° pod zerem.

Aż do 76° poznał zachodnią Grenlandyją 
Clavering w roku 1823; poza tą szerokością 
wtargnęła wyprawa niemiecka w nieznaną 
okolicę. Dnia 11-go Kwietnia osiągnięto naj
dalej na północ wysunięty punkt nad zatoką 
Dovego. Ponieważ zabrakło prawie zupełnie 
żywności, nie było innej drogi wyjścia, jak 
wracać, przekroczywszy 77° szer. p. Tęsknem 
okiem spoglądali odważni podróżnicy ku za
chodowi, gdzie leżało tyle ciekawych dla nau
ki zagadek, których rozwiązania od nich wy
czekiwano. Brak żywności był zawsze prawie 
główną przeszkodą, która nie pozwalała tak 
daleko posunąć się wyprawom sannym na pół
noc, jak zamierzały.

Powiedzieliśmy już, źe zadużo bagaży na 
' sanie zabrać nie można, bo po nagłej śnieży

cy tworzą się na terenie, najeżonym skałami 
lodowemi takie zaspy, że sani ciągnąć niepo
dobna, lecz trzeba ładunek i sanie nieść poje
dynczo, co posuwanie się utrudnia. N a polo
wanie spuszczać się niebezpieczna dlatego, że 
zwierz dziki jest w okolicach biegunowych 
rzadkim i czasem całemi tygodniami się go nie 
spotyka. Z najwyższej w okolicy góry usiło
wali podróżnicy przed wybraniem się z powro
tem dojrzeć jak  najdalej na półnoe; jak  dale
ko wzrok sięgał, ciągnął się brzeg Grenlan- 
dyi w prostym północnym kierunku, tak, iż 
na pytanie, czy Grenlandyja się zwęża i koń
czy jeszcze przed biegunem, czy też aż za bie
gun się ciągnie, żadnej nie znaleźli odpowie
dzi. Morze leżało na 12 mil naokół spokojnie, 
jakby na zawsze zakute grubą skorupą lodo
wy. W Wielki piątek 15 Kwietnia nastąpił od
wrót; poprzednio pobudowano piramidę z ka
mieni, wkładając w nią, zwyczajem wszystkich

podróżników, dokument, opisujący podróż od 
okrętu aż do tego miejsca.

Powrót był o tyle łatwiejszym, że wiatr dął 
z zachodu, można go było więc zużytkować, 
przyprawiając żagiel do sani; 27-go Kwietnia 
stanęła wyprawa na pokładzie Germanii. Re
zultat osiągnięty nie był wielki w porównaniu 
do tego, co przy liczniejszej wyprawie i lepiej 
zaopatrzonej w żywność, osiągnąćby się dało. 
Odkryto nowe wybrzeże, rozciągające się kil
ka stopni na północ, któremu nadano nazwę 
ziemi króla Wilhelma; skonstatowano pomia
rami gieodetycznemi, że ewentualnemu wy
mierzaniu południka nic tu nie stoi na prze
szkodzie; zbogacono gieologiczną znajomość 

I  ziemi naszej i w końcu pozbierano dowody, 
że wybrzeże opisane zupełnie jest niezamie
szkałe przez Eskimosów.

Po dziesięciu dniach zrobiono nową wy
cieczkę i to już podczas nieustającego dnia 
polarnego, nie trzeba się więc było krępować 
ciemnością nocną, lecz podróż i odpoczynek 
rozkładano podług upodobania. Ale droga 
obrana była jeszcze uciążliwsza, niż poprze
dnia; ludzie, ciągnący sanie, wpadali aż poza 
kolana w śnieg i wkońcu ledwie kilkaset stóp 
dziennie posunąć się mogli; kula, wystrzelona 
z wieczornego legowiska, dosięgła miejsca, 
gdzie stał namiot nocy poprzedniej. Po kilku
dniowej takiej podróży trzeba było powrócić. 
Na tem skończyły się większe wycieczki; na 
mniejszych, które się ograniczały na najbliż
szą okolicę i po części już w łodziach po wol
nej wodzie się odbywały, rozpatrzono bliżej 
ruiny dawnych osad Eskimosów.

W  r. 1823 znalazł Clayering, o kilkanaście 
mil na południe od wyspy Sabinea, przy której 
zimowała Germanija, osadę Eskimosów; na 
miejscu tem znalazła załoga niemiecka zawa
lone chaty ze szczątkami narzędzi i groby, po 
największej części już przez Claveringa z ko
ści obrabowane. Wszystko wskazywało, że 
Eskimosi dawno już osadę i okolicę opuścili. 
Przyczyną tego był prawdopodobnie brak ży
wności. Można stąd wnioskować, że poza 74° 
szer. p. niema we wschodniej Grenląndyi ża
dnych mieszkańców; dalej na południe często 
ich widywano. Ze Eskimosi oddawna już prze
stali bywać w tych okolicach, świadczą, oprócz 
innych dowodów, wielkie pokłady drzewa na
pływowego, które żeglarze Germanii znaleźli 
na pobliskiej wyspie Shanona. Nie można bo
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wiem przypuścić, żeby Eskimosi zostawili ten 
tak drogi dla nieb materyjał, z którego budu
ją domy i narzędzia wioślarskie, bo w Gren- 
landyi całej drzewo nie rośnie. Z  25 okazów, 
które z tego drzewa zabrano, okazało się, że 
15 należało do modrzewia, 5 do jodły, 3 do 
drzew liściastych; pochodzenia dwu okazów 
nie udało się oznaczyć. Profesor Kraus 
z Erlangen, twierdzi po zbadaniu tych oka
zów, że drzewo to pochodziło z Sybiru, do
stało ono się zatem rzekami do morza, a tam 
prąd zagnał je najpierw na północ, potem do
koła Szpicbergu na wschód do wybrzeża Gren- 
landyi, gdzie płynęło z prądem zimnym ku 
południowi. Ciekawa ta wędrówka drzewa 
sybirskiego ilustruje owo bezustanne posuwa
nie się wód morza arktycznego.

W racając do domu, odkryła Germanija 
wielki fijord, któremu dano nazwę cesarza 
Franciszka Józefa, ale jak daleko wchodzi on 
w głąb Grenląndyi, nie mogła wyprawa nie
miecka się przekonać, gdyż wskutek zepsucia 
się kotła okrętowego, musiała jak najspieszniej 
wracać do Europy. Nie będziemy się dłużej 
rozwodzili nad jej powrotem, dodamy tylko, 
źe 10-go Września wpłynęła na Wezerę, uda- 
ąc się do .Eremów.

Wyprawa Hanzy i Germanii, jako jedyna 
niemiecka, większym może cieszyła się roz
głosem, niż z rezultatów naukowych na to za
sługiwała; przyczyniły się też do tego niemało 
krytyczne koleje, jakie przechodzili rozbitki 
Hanzy. Jeżeli myśmy dłużej się nad tą wy
cieczką rozwiedli, pochodziło to stąd, że jest 
ona jedną z nowszych, a następnie mieliśmy 
zamiar wykazać, jak  wszelkie powodzenie na 
morzu arktycznem zależy li tylko od przypad
ku. Oba bowiem statki wypłynęły razem i 
miały ten sam cel, a jednak, podczas gdy 
Germanija porobiła nowe odkrycia, Hanza 
została zdruzgotaną, a załoga jej ledwo życie 
uratowała. Opisując wkońcu trudy wypraw 
sannych, chcieliśmy dowieść, że wyprawami 
tego rodzaju niepodobna daleko się posunąć 
w okolicach polarnych.

M M S K I E  S T A f f lE  ZOOLOGICZNE.
przez

A. W rześniow skiego.

W  przeciągu ostatnich lat kilkunastu na 
brzegach morskich powstały w Europie liczne 
pracownie zoologiczne, nazwane stacyjami 
zoologicznemi, które byt swój zawdzięczają 
usiłowaniom osób prywatnych, chociaż w wie
lu razach rządy i gminy pospieszyły z pomocą. 
Dotychczas stacyje zoologiczne zakładali sami 
niemal zoologowie, nic więc dziwnego, że prze
waża w nich odpowiedni kierunek, chociaż 
botanika niezawsze bywa im obcą. Wszystkie 
stacyje zoologiczne zmierzają do jednego, 
a mianowicie: mają na celu dostarczenie pra
cującym odpowiedniego pomieszczenia do pro
wadzenia badań i dostarczenie odpowiedniego 
materyjału naukowego, t. j. wymaganych oka
zów, które inaczej trudno byłoby odszukiwać. 
Usługi tych zakładów są prawdziwie nieocenio
ne ze względu na badania istot zaludniają
cych morze; bez tych ułatwień, jakich stacyje 
dostarczają, w wielu razach podpatrzenie ta
jemnic życia morskiego, byłoby wprost nierno- 
żebne. Z tego to powodu zwracają one na sie
bie powszechną uwagę świata naukowego, nie 
od rzeczy więc będzie zapoznać z niemi czy
telników Wszechświata. Dla łatwiejszego zo- 
ryjentowania się!, przedstawimy przedewszyst- 
kiem pobieżny przegląd istniejących stacyj, 
a następnie, w miarę możności, postaramy się 
pojedyncze zakłady jeden po drugim dokła
dniej opisać.

Najstarszą jest stacyja zoologiczna w Nea
polu, założona przez doktora Dohrna.

Jestto zakład prywatny, będący przedsię
biorstwem prawie wyłącznie niemieckiem. 
Jest on doskonale uorganizowany. Kierujący 
stacyj ą zawarł umowę z rybakami, którzy zo
bowiązali się dostarczać zakładowi wszelkich 
rzadszych zwierząt, jakie im w ręce wpadną. 
Znajdują się tam wszelkie przyrządy do dre- 
gowania i nurkowania, a nadto stacyja posia
da statki żaglowe i jeden parowiec. Pracujący 
wnoszą wysokie opłaty, lecz prawie wszystkie 
stoły są rocznie zamawiane przez miniateryja, 
uniwersytety i towarzystwa naukowe.
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Francyja posiada pięć większych stacyj, 
oprócz pracowni przy wydziale nauk ścisłych 
w Marsylii, gdzie znajduje się akwaryjum 
i statek na rozkazy pracowni. Stacyje zoolo
giczne są w następujący sposób rozmieszczone: 
w Yillafranca, pod zarządem prof. Barrois; 
w Banyuls, koło Port Vendre, pod zarządem 
prof. Lacaze-Duthiers; w Ooncarneau, na po
łudniowym brzegu Bretanii, pod zarządem 
prof. Robin i Pouchet; w RoscofF, na półno- 
cnem wybrzeżu Britanii, pod zarządem prof. 
Lacaze-Duthiers; w Hawrze, pod zarządem 
prof. Pawła Bert. Oprócz tych głównych za
kładów istnieją nadto drobniejsze, jak w Ar- 
cachon i Lucąues. Te ostatnie są założone 
przez prowincyjonalne towarzystwa naukowe, 
lub przez profesorów, którzy otrzymali małe 
zapomogi od gmin tych miast, w których pra
cownie istnieją. Nie mają one wielkich środ
ków, nie posiadają ani statków, ani maryna
rzy i mogą służyć tylko swemu założycielowi 
i nielicznym jego uczniom.

Stacyje w Yillafranca, Roscoif, Ooncarneau, 
Banyuls i w Hawrze założył rząd francuski, 
który je utrzymuje. W niektórych razach gmi
ny dopomagały, dostarczając pieniędzy albo 
dając potrzebny grunt.

Stacyją w Ooncarneau urządził prof. Oosti. 
Otoczenie bardzo jest malownicze. Morze jest 
bogato zaludnione, lecz stosunkowo niewiele 
posiada zwierząt bezkręgowych.

Stacyja w Roscoff nie ma. pięknego otocze
nia, lecz zato posiada bardzo miły klimat. 
Urozmaicona budowa dna morskiego i wy
brzeży dostarcza schronienia rozmaitym zwie
rzętom bezkręgowym, które koło tej stacyi 
bardzo są liczne i obfitego dostarczają połowu. 
Jestto  pracownia, licznie uczęszczana przez 
cudzoziemców.

Najświeższą jest stacyja w Hawrze, urzą
dzona przez p. Bert. Funduszu dostarczył 
rząd francuski i gmina miejska, która nadto 
ofiarowała budynek, przeznaczony poprzednio 
na publiczne akwaryjum.

W Rosyi stacyja zoologiczna istnieje nad 
morzem Czarnem w Sebastopolu, a w Austryi 
nad morzem Adryjatyckiem w Tryjeście. Obie 
zawdzięczają rządom swoje istnienie.

Jedyną pracownię nadmorską w Holandyi 
założyło 1876 r. holenderskie towarzystwo 
zoologiczne. Ponieważ wybrzeża, morskie nie 
są dosyć bogate, aby warto było założyć liczne

pracownie, przeto zorganizowano pracownię 
przenośną, którą za nadejściem lata urzą
dzają w obranem miejscu. Tym sposobem ho
lenderscy uczeni stopniowo zwiedzają całe 
swoje wybrzeża, a nawet przekraczają granice 
swego państwa.

Podczas ostatniej wystawy rybackiej w Edyn
burgu, postanowiono założyć stacyją zoologi
czną z oszczędności towarzystwa meteorolo
gicznego. Jako najwłaściwsze miejsce wybra
no Granton pod Edynburgiem. Otrzymawszy 
dar prywatny w ilości 1000 funtów szterlin- 
gów, powzięto ostateczny zamiar zbudowania 
wygodnej stacyi, oraz pływającej pracowni, 
którąby można ustawiać na kotwicy w rozmai
tych miejscach zatoki. Nadto zakład ma po
siadać swój parowiec do połowu ryb i niższych 
zwierząt, oraz do badań hidrograficznych.

Poza granicami Europy istnieją następujące 
stacyje zoologiczne:

Stany Zjednoczone Ameryki północnej po
siadają dwie stacyje zoologiczne nadmorskie. 
Profesor Aleksander Agassiz założył 1878 r. 
stacyją w Newport, zależną od Muzeum zoo
logii porównawczej przy Harvard College, 
w Cambridge, stanie Massachusets. W  tym 
samym czasie przy John Hopkins University 
w Baltimore, w stanie Maryland, na gruntach 
niedokończonego starego fortu „Fort Woll,“ 
przy ujściu Hampton Road, wybudowano dom, 
przeznaczony na stacyją zoologiczną.

Wreszcie w ostatnich latach, bo 1881 roku, 
niezmordowane zabiegi D-ra Miklucho-Maklaja 
doprowadziły do skutku założenie stacyi zoolo
gicznej w Watson-Bay, małem miejscu kąpie- 
lowem, położonem niedaleko Sidney przy wej
ściu do Port Jackson w Australii. Stacyja 
mieści się nad płytką wodą Port Jackson i je
dnocześnie tuż przy głębiach oceanu Spokoj
nego; koło stacyi znajdują się laguny i bagna, 
a od północy otacza ją wspaniały las dziewi
czy. Wzniesienie stacyi pochłonęło 600 funtów 
szterlingów, z których połowę dał rząd Au
stralii, połowę składki prywatne; wydatki 
utrzymania stacyi ponoszą trzy towarzystwa 
naukowe Australii: Royal Society of Victoria, 
Linnean Society of Yictoria i Royal Society 
of New South Walles.
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Sztuczne otrzymywanie ciał 
o r g a n i c z n y c h .

nap isa ł Z l l .

1. C iało jednorodne. —  Podzielność. —  C ząsteczka .
S k ład  chem iczny związków organ icznych .

(D okończenie).

Przyjąwszy taki pogląd, możemy zgodzić 
się na pewien sposób mówienia, bardzo czę
sto używany w chemii. W  nauce tej mianowi
cie mówią o własnościach cząsteczek, o ich 
rozmaiłem zachowaniu się w różnych okolicz
nościach i o przemianach, jakim one ulegać 
mogą. Taki sposób mówienia może wydawać 
się dziwnym, skoro wiemy, że cząsteczka jest 
tak mała, że uchyla się z pod bezpośredniej 
obserwacyi zmysłów, lecz staje się całkowicie 
logicznym i zrozumiałym, kiedy przypomnimy 
sobie, iż o cząsteczce wnioskujemy ze skupie
nia cząsteczek jednakowych, czyli z ciała je
dnorodnego. Umówmy się przeto, że zamiast 
wyrażenia „ciało jednorodne," będziemy mo
gli nadal używać krótszego terminu „czą
steczka."

Było już powyżej wspomniane, że ciała je
dnorodne czyli związki chemiczne, zależnie od 
swego pochodzenia z martwej lub żywej natu
ry, dzielą się na mineralne i organiczne. Po
dział, oparty na samem tylko pochodzeniu, 
byłby jednak niedostateczny, bo w rzeczy sa
mej — po jakichże cechach doszlibyśmy do 
przekonania, że kwas cytrynowy pochodzi 
z materyjału, który niegdyś stanowił część 
żywej rośliny, gdybyśmy nie wiedzieli, że go 
stamtąd otrzymano? Kwas cytrynowy nie po
siada w sobie nic z charakterów ciała żyjące
go, nie odżywia się, nie wzrasta, nie rozmnaża 
się i nie umiera; we wszystkich tych wzglę
dach jest on tak samo bezczynną materyją, 
jak np. sól kuchenna, produkt kopalny, nigdy 
niewydobywany z ciał żywych. Musi więc 
istnieć inna jakaś zasada tego podziału.

Rozmaite ciała jednorodne w różny sposób 
zachowują się przy działaniu na nie sił fizy
cznych. Tak np. jeśli weźmiemy kawałek czy
stego srebra i poddamy działaniu światła, 
chociażby najsilniejszego, ciepła najpotężniej
szych ognisk, elektryczności, to srebro może

ogrzewać się, świecić, topić się na płyn, nawet 
zamieniać na parę, ale zawsze pozostaje sre
brem, ze wszystkiemi swemi własnościami. 
Zupełnie inaczej w tych samych okoliczno
ściach zachowuje się znany preparat lekarski, 
kamień piekielny. Pod działaniem światła sło
necznego ciało to czernieje; pod wpływem sil
nego ciepła tworzy się z niego metaliczne sre
bro i dwa ciała gazowe, tlen i czterotlenek 
azotu; gdy zaś przez rostwór kamienia pie
kielnego w wodzie przechodzi prąd elektry
czny, wydziela się srebro (w ten sposób mo
żna nawet posrebrzać galwanicznie), tlen i 
kwas azotny. Mamy tu więc przykład dwu 
ciał, które w jednostajnych warunkach zacho
wują się niejednakowo: Srebro nie zmienia 
się wcale, a kamień piekielny rozpada się czyli 
rozkłada na rozmaite materyje, niepodobne 
do siebie. — Jeżeli pewna materyja w jakich
kolwiek warunkach rozkłada się na inne, to 
widocznie mamy prawo uważać ją  za złożoną 
z tych nowych materyj. W  tem znaczeniu mo
glibyśmy powiedzieć, że kamień piekielny 
składa się ze srebra, tlenu i czterotlenku azo
tu, albo może ze srebra i kwasu azotnego. Po
nieważ zaś srebro w przytoczonych powyżej 
warunkach, ani wogóle w żadnych nam zna
nych, nie rozkłada się na nowe materyje, 
przeto powiadamy, że srebro jest ciałem nie- 
złożonem czyli prostem.

Na powyższych zasadach opiera się nowy 
podział rodzajów materyi, zupełnie różny od 
podziału na ciała organiczne i mineralne, a 
który musimy poznać i dobrze zrozumieć. 
Wszystkie ciała przyrody dzielą się na proste 
czyli niezłożone, zwane pierwiastkami i na zło
żone, zwane związkami. Wzajemny stosunek 
jednych do drugich jest taki, że związki w od
powiednich okolicznościach rozkładają się na 
pierwiastki i odwrotnie — pierwiastki we wła
ściwych warunkach łączą się jedne z drugie- 
mi, dając początek związkom.

Przenieśmy teraz ten podział na cząsteczki, 
ponieważ, jak wiemy, wszystko, co można sto
sować do ciał jednorodnych, odnosi się także 
i do cząsteczek. Cząsteczka srebra składa się 
bezwątpienia z samej materyi srebra, ale czą
steczka kamienia piekielnego musi się składać 
ze srebra, z tlenu i z jakichś jeszcze innych 
części składowych. Jakże tu pogodzić tę wia
domość z przekonaniem, że kamień piekielny 
jest materyją jednorodną? Więc cząsteczka
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kamienia piekielnego i wogóle jakiegokolwiek 
związku nie jest ostatecznym kresem podziel
ności materyi, skoro ją  można jeszcze rozdzie
lić na pierwiastki? Na te pytania odpowiedź 
brzmi jak następuje: I  pierwiastek i związek 
są to materyje jednorodne, ponieważ masa je 
dnego i drugiego składa się z identycznych 
cząsteczek. Cząsteczka jest kresem podziel
ności we właściwem znaczeniu słowa, ponie
waż jest najmniejszą ilością materyi, jaka 
może istnieć w stanie wolnym oddzielnie, lecz 
pod wpływem przemian chemicznych cząstecz
ka może rozdzielać się jeszcze w dalszym cią
gu, a produktami tego rozdzielenia się czą
steczki są atomy. Atomy zasadniczo różnią 
się od cząsteczek, przedewszystkiem tem, że 
w stanie wolnym oddzielnie istnieć nie mogą, 
lecz w chwili, w której powstają skutkiem po
działu cząsteczki danej, natychmiast łączą się 
napowrót jedne z drugiemi, tworząc cząsteczki 
nowe. Tak więc pewna liczba cząsteczek np. 
kamienia piekielnego, wydaje pod działaniem 
ciepła atomy srebra i atomy tlenu, lecz w tej
że samej chwili atomy srebra łączą się jedne 
z drugiemi, tworząc cząsteczki srebra, atomy 
zaś tlenu w takiż sam sposób łączą się jedne 
z drugiemi, tworząc cząsteczki tlenu. Nadto, 
przynajmniej dla ciał złożonych, jest rzeczą 
widoczną, że atomy są niepodobne do czą
steczek, a także niepodobne między sobą.

Mamy więc teraz dokładniejsze określenie 
cząsteczki, jak ją  pojmują w chemii. Jestto 
ilość materyi najmniejsza, jaka istnieć może 
oddzielnie i której mechanicznemi środkami 
(ucieraniem, rozbijaniem, a także rozpuszcza
niem, zamienianiem ciała stałego na płyn lub 
gaz) nie możemy podzielić na żadne części 
drobniejsze. Może ona jednak pod wpływem 
sił chemicznych rozdzielić się na atomy. P ier
wiastek różni się od związku tem, że cząstecz
ka pierwszego jest złożona ẑ  jednakowych 
atomów, gdy w skład cząsteczki związku wcho
dzą atomy rozmaite.

Ponieważ ze składem związków wogóle mu
simy zapoznać się nieco bliżej, wypada nam 
więc wniknąć w pewne poglądy teoretyczne. 
Znajomość składu związków z uwzględnieniem 
samej tylko jakości pierwiastków, jest zupeł
nie niewystarczająca, gdyż na własności związ
ków w równym stopniu wpływa także i ilościo
wy skład ich cząsteczek. Gdy zaś ilościowe 
stosunki materyi wyrażamy zapomocą wagi

lub objętości, wypada przedewszystkiem do 
naszych rozumowań chemicznych wprowadzić 
wagę i miarę. Rozkładając jakikolwiek zwią
zek na pierwiastki, przedewszystkiem docho
dzimy do poznania, z jakich pierwiastków 
składał się ów związek; lecz jeżeli zważoną 
ilość związku rozłożymy i następnie zważymy 
ilości, wydzielonych przez rozkład jego pier
wiastków, to nasze poznanie będzie daleko do
kładniejsze, gdyż nietylko jakość pierwiast
ków, ale i ilość, w jakiej one się łączą, będzie 
nam znana. Rzecz oczywista, że ważenie 
może być zastąpione przez oznaczanie objęto
ści, ilekroć ono dokonane być może. — Podo
bne rozbiory, dokonywane niezmiernie wiele 
razy na jedpych i tych samych związkach, do
prowadziły do przekonania, że skład związ
ków chemicznych bynajmniej nie jest dowolny 
lub przypadkowy, ale podlega najściślejszym 
prawom. Dany związek, np. woda, nietylko 
że składa się zawsze z tych samych pierwiast
ków, tlenu i wodoru, ale nadto jńerwiastki te 
wchodzą do jego składu zawsze w jednako
wych ilościach — na 2 części na wagę wodoru, 
16 części na wagę tlenu, czyli, co znaczy toż 
samo, na 2 objętości wodoru 1 objętość tlenu. 
Z rozbioru ilościowego wszystkich znanych 
związków okazuje się, że taka stałość stosun
ków odnosi się do nich wszystkich, tak dalece, 
że z zupełną słusznością możemy ją  wyrazić 
w postaci prawa. Brzmi ono: „pierwiastki 
wchodzą do składu związków w ilościach, 
określonych na wagę i na objętość" i zwie się 
prawem stałości stosunków. Kiedy zaś zdarza 
się, co zresztą jest wypadkiem nader częstym, 
że dwa pierwiastki łączą się w kilku stosun
kach, to stosunki owe wyrażają się przez licz
by wielokrotne względem najmniejszych w ca
łym szeregu.

Teraz możemy przenieść powyższe wiadomo
ści o składzie związków na cząsteczki. Cząstecz
ka jako we wszystkich względach podobna do 
masy ciała jednorodnego, ma skład, określony 
przez prawo stałości stosunków, a że cząsteczka 
składa się z atomów, przeto widocznie nietyl
ko jakość, ale i ilość atomów, wchodzących do 
składu danej cząsteczki, jest zawsze jedna 
i taż sama. Jeżeli tak jest, to z liczbowych 
stosunków, zauważonych przy rozkładzie ciała 
jednorodnego, możemy wyprowadzić pewne 
liczbowe pojęcia, odnoszące się wprost do ato
mów. Lecz zapominać nie trzeba, że w jednym
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i w drugim razie pojęcia te będą nie bez
względne, ale tylko stosunkowe. Zgodzono 
się, żeby wszelkie stosunkowe pojęcia, używa
ne w naukach ścisłych, odnosić do pewnych 
jednostek, których wybór jest dowolny i tylko 
kierowany względami dogodności. W chemii 
za jednostkę, do której odnosimy wszystkie 
liczby stosunków stałych, przyjęto wodór, a to 
dlatego, że on jest najlżejszy ze wszystkich 
pierwiastków i wchodzi przeto do składu 
związków w najmniejszych ilościach na wagę. 
Kiedy więc chcemy wyrazić liczbowo skład 
np. chlorowodoru, to powiadamy, że związek 
ten jest złożony z 1 części na wagę wodoru, 
a 35 */2 części na wagę chloru. Odnosząc zaś 
ten skład do cząsteczki, w przypuszczeniu, że 
jest dowiedzione, jako składa się ona z 1 atomu 
wodoru i 1 atomu chloru, musimy dojść do 
wniosku, że atom chloru jest 35 ‘/2 raza cięż
szy od atomu wodoru.

Na takich to podstawach uczeni pooznaczali 
skład wszystkich związków i wyprowadzili sto
sunkowe (odniesione do wodoru, jako do je- j  

dnostki) ciężary atomów. Żeby zaś skrócić wy- j  

rażanie tych stosunków w piśmie i druku, wpro
wadzili do chemii prostą a dogodną symboli- 
stykę. Polega ona na tein, że bierzemy pierw
sze litery łacińskich nazwisk pierwiastków za 
znak, który, przedstawia nam nietylko imię 
pierwiastku, ale zarazem i ciężar jego atomu. 
Wodór połacinie zwie się hydrogenium, otóż 
H  wyraża w chemii jeden atom wodoru; tlen 
— oxygenium — oznacza się przez O, ponie
waż zaś atom tlenu jest 16 razy cięższy od 
atomu wodoru, więc O wyraża także 16 części 
na wagę tlenu. Z rozbioru wody wypada, że 
cząsteczka jej składa się z 1 atomu tlenu 
i 2 atomów wodoru, więc wodę oznaczamy 
przez HHO albo H aO i t. d.

Rozbiory wszystkich związków, jakie do
tychczas poznano, dowiodły, że te z nich, któ
re są główną masą ciała istot żyjących i za
razem podścieliskiem zjawisk życiowych^ za
wsze jako najważniejszą część składową za
wierają w swym składzie węgiel. Jestto objaw 
tak powszechny, że związki organiczne z zu
pełną słusznością możemy nazywać związkami 
węgla. Oprócz tego pierwiastku zawierają one 
w sobie prawie zawsze wodór,: bardzo często 
tlen, niekiedy azot, a daleko rzadziej siarkę 
i fosfor. Lecz ze związków organicznych, spo
tykanych w żywej przyredzie, możemy sztu

cznie otrzymywać mnóstwo innych, jakich 
przyroda nie posiada i do ich składu możemy 
wprowadzić wszelkie inne pierwiastki. Ponie
waż jednak wszystkich pierwiastków znamy 
zaledwie około 70, a liczba zbadanych dotych
czas związków węgla dochodzi 16000 i z dniem 
każdym wzrasta: łatwo zrozumieć zatem, że 
różnią się one między sobą nietylko jakościo
wym składem, na co niewystarczyłaby ograni
czona liczba pierwiastów, lecz także i stosun- 
kowemi ilościami, tworzących je części skła
dowych. Ten ostatni wzgląd, powiedzieć mo
żna, jest nawet przeważający, a przyczyną 
jego jest szczególna skłonność węgla do wy
stępowania w ilościach wielokrotnych wzglę
dem jego ciężaru atomowego.

W następnej części tej pogadanki przejdę 
do bliższego zbadania składu związków wę
glowych i wtedy, mam nadzieję, uważny czy
telnik zrozumie dokładnie przyczyny ich wie
lości i rozmaitości.

KRONIKA NAUKOWA.

(Fizyka).

— C i ę ż a r  w ł a ś c i w y  p ł y n n e g o  
t l e n u  oznaczył prof. Wróblewski zapomocą 
przyrządu opisanego w rozprawie, traktują
cej o zagęszczaniu tlenu '), a część górną 
tego przyrządu przedstawia rysunek załą
czający się. Rurka włoskowata, w któ-

7

rej zbiera się tlen płynny, została podzielona 
na milimetry, a następnie wykalibrowana, t. j. 
wyznaczono pojemności pojedyńezych podzia

*) W szechśw iat N r. 1 r . b.



44 W SZ E C H ŚW IA T . Nr. 3.

łów rurki. Objętość rury i , jak  również i rurki 
włoskowatej, zostały dokładnie wyznaczone. 
Całą rurę szklaną prof. Wróblewski napełniał 
czystym i osuszonym tlenem gazowym, przy 
oznaczonej temperaturze i ciśnieniu barome- 
trycznem, w ten sposób ilość tlenu użytego 
była ściśle znana na wagę. Długość ramienia 
zamkniętego rurki włoskowatej była tak do
brana, że gdy tlen płynny wypełniał rurkę 
prawie do korka kauczukowego r, to rtęć 
wówczas, wypełniwszy całą rurę szeroką, we 
włoskowatej, dosięgała do kolanka q, czyli 
ilość tlenu gazowego pozostawała stosunkowo 
bardzo nieznaczną. Odczytując objętość tlenu 
płynnego i znając wagę tlenu, użytego do do
świadczenia, łatwo było oznaczyć ciężar wła
ściwy płynnego tlenu. Prof. Wróblewski po
daje 12 oznaczeń ciężaru właściwego płynne
go tlenu, których średnia jest 0,899 czyli pra
wie 0,9 — 9/i0.

Dumas, z powodu doświadczeń Picteta, do
konanych w r. 1877, wypowiedział mniemanie, 
że gęstość stałego tlenu powinna wynosić 1, 
a płynnego jest nieco mniejsza od tej ilości, 
a to na tej zasadzie, iż tlen i siarka są cia
łami dwuatomowemi, przeto stosunek cię
żaru atomowego do ciężaru właściwego dla 
obu ciał powinien być ten sam, a ponieważ 
dla siarki on jest 32/a =  16, a zatem dzieląc 
ciężar atomowy tlenu 16 przez ciężar właści
wy tlenu stałego nam nieznany x, powinniśmy

16również otrzymać 16 (— =  16), czyli, że gę-
CC

stość tlenu stałego musi być jeden. Z do
świadczeń Picteta trudno było otrzymać licz
by dokładne na ciężar właściwy tlenu, ponie
waż skroplenie tego gazu odbywało się w ru
rze miedzianej. Prof Wróblewski, na zasadzie 
dokonanego przez siebie oznaczenia ciężaru 
właściwego tlenu, przeprowadza rachunek dla 
doświadczeń Picteta, z którego wypada, że 
owe bardzo znaczne ciśnienia, jakie obserwo
wał ten uczony przy swych doświadczeniach, 
pochodziły od nadmiernej ilości tlenu, użyte
go do tego celu; z tego to powodu po ogłosze
niu pracy o skraplaniu tlenu, prof. Wróblew
ski otrzymywał liczne piśmienne zapytania od 
różnych uczonych, czy w liczbach, podających 
ciśnienia, przy których tlen skrapla się (22 do 
27 atmosfer) niema błędu drukarskiego.

f  Gieologija}.

— O t e m p e r a t u r z e  e p o k i  l o d o 
w ej. P. P. Blaserna przedstawił w Lipcu r. b. 
Akademii rzymskiej „dei Lincei,“ referat pod 
powyższym tytułem. Zgadzając się ze zdaniem 
A. de la Rivea i J . Tyndalla, że przyczyną 
epoki lodowej było nie zniżenie się tempera
tury przeciętnej atmosfery ziemskiej, lecz 
przeciwnie, jej podniesienie, rozwija referent 
na tej podstawie bai’dzo ścisłe rozumowanie, 
popierając je analizą matematyczną. Główne 
tezy tej pracy sformułować możemy w nastę
pujący sposób. Do utworzenia się lodnika po
trzebne są przedewszystkiem dwa warunki: 
1) zbiornik wody, dostarczający pary wodnej 
i 2) powierzchnia skraplająca, zdolna utrzy
mać pewną ilość tej pary w stanie wiecznego 
śniegu. Jeżeli powierzchnia parująca znacznie 
jest większą od powierzchni skraplającej, to 
możemy przyjąć, że ilość lodu (M), utworzo
nego na pewnej wysokości, jest proporcyjo- 
nalną do ilości pary, dostarczanej przez zbior
nik i do powierzchni skraplającej (S), licząc 
od linii śnieżnej w górę. Według prawa Dal- 
tona, parowanie jest proporcyjonalne do E—e, 
gdzie i? jest prężność pary maksymalna, a e 
prężność pary, zawieszonej w powietrzu przy 
danej temperaturze t. Więc

M - k . S . ( E - e ) ......(1),

gdzie k  jest współczynnik, zależny od ci
śnienia atmosfery i warunków gieograficz- 
nych. Współczynnik ten przy stałych wa
runkach miejscowych możemy przyjąć za sta
ły, E  wraz z wzrostem temperatury rośnie 
szybko, e — powolnie, wreszcie S  przy wzro
ście t zmniejsza się, ponieważ linija śnie
żna jednocześnie się podnosi (mniej więcej 
o 170 m. w górę przy podniesieniu temperatu
ry przeciętnej o 1°).

Przyznacznem podniesieniu się temperatury, 
parowanie (k(E—e)) będzie bardzo znaczne, 
lecz ilość utworzonego lodu ( M ) ~ 0 ,  gdyż pas 
wiecznego śniegu (S )= 0 . Przy znacznem ob
niżeniu się temperatury, parowanie będzie tak 
słabe, że nawet przy wielkim pasie śnieżnym 
M = 0. Największy więc rozwój lodników na
stąpić powinien przy temperaturze pośredniej, 
wielkość której określoną być może z równa
nia (1).
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Mianowicie różniczkując, otrzymamy:

 ..

Funkcyja ^  zależną jest od kszałtu góry.

W masywach górskich z bokami stromemi, 
posiadających rozległe płaskowzgórza w pasie 
śnieżnym, np. M. Blanc lub St. Bernard, naj
większy rozwój lodników nastąpić musi przy 
temperaturze wysokiej; przeciwnie góry, z sze
roką podstawą i łagodnym spadkiem, np. Etna 
lub Chimboraso stanu takiego dosięgną przy 
zniżeniu się temperatury, gdyż szybkie po
większenie się powierzchni skraplającej przy 
opadaniu linii śnieżnej, kompensować będzie 
zmniejszającą się ilość osadów atmosfery. Na- 
koniec lodniki, zasilane przez dopływy z ma
sywów rozmaitego kształtu, posiadać powinny 
wiele maks. i min. przy rozmaitych tempe
raturach, zależnie od warunków miejscowych.

Z  równania (2) możemy łatwo przyjść do 
wniosku, że jedna ogólna epoka lodowa jest 
niemożebną, gdyż nastąpienie jej zależnem

dSjest od warunków miejscowych (- ~ )  dla każ

dej góry rozmaitych. Pod tym względem wszyst
kie masywy górskie dzieli p. B. na 2 kategoryje: 
na dosięgające epoki lodowej przy podniesie
niu się temperatury i przy zniżeniu się jej; po
między niemi wreszcie mieszczą się masywy, 
posiadające epoki lodowe przy rozmaitych 
temperaturach. Alpy, a w szczególności Mont 
Blanc zalicza p. B. do kategoryi 1-ej i twier
dzi, że maximum rozwoju lodników należało do 
epoki, w której temperatura przeciętna była 
o 2° wyższą niż obecnie.

Co się tyczy ilości śniegu, nagromadzanego 
w tej epoce, to rozumując w powyższy sposób, 
dochodzi p. B. do wniosku, że na Mont Blanc 
ilość śniegu, nagromadzanego corocznie, była
0 2% większą niż obecnie.

Gdyby więc wskutek jakiejkolwiek przyczy
ny temperatura Europy podniosła się o 2°
1 podniesienie to trwało przez 500 wieków, 
lodniki Mont Blanc o 1000 razy powiększyły
by swą objętość i zająwszy Szwajcaryjąi więk
szą część Włoch, spowodowałyby w tych miej
scowościach nową epokę lodową. (Naturfor- 
scher). Ii. J.

(Botanika).

— G o d l e w s k i  a, n o w y  r o d z a j  S i- 
n o r  o s t ó w  (Cryptophyceae Thur.), przez 
Edwarda Janczewskiego. (Osobne odbicie 
z XI-go tomu Rozpraw Wydz. matem.-przyr. 
Akad. Umiej.).

Prof. wszechnicy Jagiellońskiej, D-r E. Jan 
czewski, znalazł w rowie, sąsiadującym z ogro
dem botanicznym w Krakowie, na skrzeczce 
(Batrachospermum moniliforme) nowy wodo
rost który nazwał Godlewskia, na cześć D-ra 
Emila Godlewskiego, profesora szkoły rolni
czej w Dublanach, zasłużonego badacza na 
polu fizyjologii roślin. W treściwej swej pracy 
autor podaje budowę nowego wodorostu, two
rzenie się proszników (conidia), ułożenie ich 
w osobnikach (jednostkach), wytwarzanie ko- 
lonij, wytwarzanie osobników z proszników. 
Dotąd autor znalazł jeden tylko gatunek 
G. aggregata n. sp. A. S.

— P l a n t a c y j e  d r z e w c h i n o wy c h .  
Największej ilości kory chinowej dostarcza 
Kolumbija, a najlepszej Boliwija. Z  powodu 
wyniszczenia wielkiej ilości drzew, wzięto się 
bardzo energicznie do zakładania plantacyj 
chinowca w Boliwii. W przeciągu ośmiu osta
tnich lat zasadzono tam około 4000000 drzew, 
które przedstawiają wartość 20000000 ta
larów. W. M. ,

— H a n d e l  r a b a r b a r e m .  Rabarbar 
rośnie dziko w Chinach na górach i na wilgo
tnych miejscach. Dorasta on do 2 metrów wy
sokości, a korzenie jego zbierają w końcu 
Sierpnia i we Wrześniu. Chińczycy najchę
tniej zbierają trzy lub czteroletnie rośliny, po
nieważ te mają najsoczystsze, jasno-żółte ko
rzenie, a takie są najcenniejsze. Po zdjęciu 
cienkiej czarnej skórki z korzeni, roscinają je 
na kawałki i suszą w domu. Każdy ma prawo 
zbierać korzenie i za to nie opłaca żadnych 
podatków; rząd pobiera tylko cło od zakupio
nych w Kiachcie towarów. O wielkości ruchu 
handlowego rabarbarem można wnosić z tego, 
że każdy prawie kupiec, osiadły we wsi Tscha- 
koa-i, corocznie wysyła do Kiachty karawanę, 
złożoną z 300 do 400 wielbłądów, naładowa
nych rabarbarem, a podobnież przywożą go 
z bardzo licznych i często bardzo oddalonych 
wiosek. Najlepszego rabarbaru dostarczają 
z Si-ning-fu i Lan-tscheu, który także najwy-
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żej jest ceniony w Chinach, gdzie rabarbar 
o wiele większą, niż u nas, odgrywa rolę 
w medycynie. W. M.

— S e l e n o t r o p i z m  r o ś l i n .  P. Mus- 
set, uderzony wpływem bardzo słabego świa
tła  na tak zwane helijotropowe ruchy roślin, 
polegające na pochylaniu się rośliny w stronę, 
z której światło przychodzi, przedsięwziął do
świadczenia z odbitem światłem księżyca. W y
siał on w doniczkach nasiona roślin bardzo 
czułych na wpływ światła, jak  soczewica (Lens 
esculenta), lędzian (Vicia satiya) i t. p. Gdy 
roślinki wyrosły do wysokości kilku centyme
trów, umieścił je w bardzo ciemnem miejscu, 
gdzie pozostawały do chwili doświadczenia. 
Łodygi były długie, cienkie i białe; tylko 
liście, bardzo słabo rozwinięte, posiadały bla- 
do-żółty odcień. W jasną noc księżycową, 
przy bardzo czystem niebie, umieszczono ro
ślinki w obszernem oknie, zwróconem ku po
łudniowi; tak więc otrzymywały one światło 
księżyca od 9-ej godziny wieczorem do 3 go
dziny zrana. Po kilku minutach łodygi wy
gięły się, zwracając wklęsłość zagięcia i pą
czek wierzchołkowy ku księżycowi, oraz poru
szały się w kierunku jego drogi. Następnie 
przeniesiono roślinki do okna, zwróconego ku 
zachodowi; wpływ światła znowu był wido
czny i trwał aż do zajścia księżyca za góry. 
Po kilku minutach łodygi wyprostowały się 
pod wpływem gieotropizmu. Te poruszenia 
p. Musset badał przez trzy, następujące po 
sobie noce i nazwał je s e l e n o t r o p i z m e m .  
( Comptes rendus). A. W.

( Zoologija).
— O s y  r o z b ó j n i c z e .  Niektóre 

owady błonkoskrzydłe (hymenoptera), jak 
Sphex, Cerceris i Ammophila i t. d. kar
mią swe gąsienice różnemi owadami. Roz
kopawszy gniazdo jednego z tych owadów, 
znajdujemy w niem jego ofiary, w dziwnym 
znajdujące się stanie; są one bezwładne, nie 
okazują najmniejszego znaku życia, jednak 
nie wysychają ani psują się w przeciągu dość 
długiego czasu. Już Latreille zwrócił na to 
uwagę, a nowsze badania uzupełniły jego od
krycia. Wedle współczesnych badaczy, osy 
rozbójnicze przekłuwają i zatruwają swym 
jadem zwoje ruchu złapanych przez się owa
dów i, rzecz dziwna, osy te mają dziwną świa

domość co do położenia tych zwojów u ró
żnych owadów. I  tak: Cerceris tuberculata, 
amatorka wołków (Curculio), przebija żądłem 
ofiarę między pierwszą a drugą parą nóg; 
Sphex fiavipennis przekłuwa świerszcza w 3-ch 
miejscach, a mianowicie na szyi, między pierw
szą i drugą parą nóg, oraz .na odwłoku; nako- 
niec Ammophila hirsuta, uganiająca się za 
gąsienicami prządek, zadaje im cały szereg 
ukłuć, porażających wszystkie pierścienie gą
sienicy.

Tym sposobem każdy z wyżej wspomnia
nych owadów ubezwładnia swą ofiarę i skazu
je ją  na straszną śmierć — zjedzenie żywcem 
przez gąsienicę, bez możności stawiania oporu, 
Taki sam prawie skutek możemy osiągnąć, 
przekłuwając owady we wskazanych miejscach 
igłą, umoczoną w amonijaku lub innym sil
nym czynniku; zakłute owady wpadają w stan 
odrętwienia, lecz prędzej zdychają niż ofiary 
os rozbójniczych, gdyż igłą, narzędziem nad
zwyczaj grubem i niedokładnem w porówna
niu z żądłem osy, nadwerężamy inne organy 
życiowe. B. K.

— O p a r z e n i e ,  s p o w o d o w a n e  
p r z e z  g ą s i e n i c e  n o c n y c h  mo t y l i .  
Goossens utrzymuje, źe włosy, pokrywające 
ciało rozmaitych gąsienic, mogą w pewnych 
warunkach, np. podczas lenienia gąsienicy, wy
woływać dotkliwe swędzenie skóry, lecz nie mo
gą spowodować przestraszających następstw. 
Inaczej się dzieje przy dotknięciu niektórych 
gąsienic włochatych z rodzaju Cnethocampa, 
Ocneria, Portbesia i niektórych innych, które 
mogą przyczynić ważne zaburzenia organizmu, 
a nawet, jak niedawno w lasku Bulońskim, 
mogą być przyczyną śmierci człowieka. I  w tych 
razach całe niebezpieczeństwo grozi nie ze 
strony włosków, lecz ze strony szczególnych 
gruczołów skórnych, które już Reaumur opi
sał u Cnethocampa pithyocampa, nieznając 
jednak ich natury. Następujące spostrzeżenia 
Goossensa dotyczą gatunków, które znajdują 
się i u nas.

U Porthesa chrysorrhoa na grzbietowej 
stronie 9-go i 10 pierścienia znajdują się dwie 
ponsowe plamki, każda ptoczona nabrzmia
łym pierścieniem. Żółtawy środek plamki po
krywają brodaweczki, każda z jednym lub kil
koma otworkami. Cały ten przyrząd gruczo
łowy jest stożkowaty i mało wystaje nad po
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wierzchnie ciała gąsienicy. W  razie zaniepo
kojenia gąsienicy, brodaweczki wysuwają się 
i cały przyrząd pokrywa się płynem, który 
przyczepia się do czerwonawych włosków, ota
czających każdą plamkę, następnie wysycha 
i kruszy się. Za dotknięciem takiej gąsienicy, 
albo gdy wiatr przyniesie jej proszek na naszą 
skórę, możemy być wystawieni na wielkie do
legliwości, chociaż gatunek nie należy do naj
bardziej parzących. Jeżeli gąsienica dla ja- 
kichbądź powodów często bywa niepokojona, 
jej gruczoły ciągle są czynne, a ciało zawsze 
pokryte pyłem.

Porthesia aurifłua posiada dwa przyrządy 
gruczołowe białego koloru. Ocneria detrita, 
Ocneria rubea i Ocneria dispar posiadają 
także po dwa takie przyrządy, ale mniejsze, 
zwłaszcza ostatnia.

U Cnethocampa processionaria i Cn. pityo- 
campa, gruczoły, wydzielające płyn, mniej są 
widoczne, lecz zato posiada je każdy pierścień; 
gruczoły można tu odkryć dopiero po pilnem 
poszukiwaniu. Tem łatwiej jednak dostrzedz 
się daje ich wydzielina, przedstawiająca się 
jako ciecz tężejąca, zmieniająca się na bruna
tną, kruchą masę. Ten, stosunkowo obfity pył 
przylega do włosków, otaczających gruczołki 
i znajduje się na nich nawet u gąsienic odpre- 
parowanych.

Tak tedy gruczoły są siedliskiem, a pył 
przyczyną chorobowych objawów. Daudet za
pomocą szpilki zebrał nieco pyłu i umieścił 
na zwilżonej ręce i natychmiast uczuł bardzo 
silne swędzenie. Goossens zebrał pył z gąsie
nicy Cnethocampa pityocampa dla wypróbo
wania na sobie działania; zaledwie jednak nie
co pyłu złożył na zwilżonej ręce, uczuł gwał
towne swędzenie nietylko na rękach i nogach, 
ale nadto na całem ciele; brzuch mu się wy
dął, a oczy wyszły na wierzch, tak, źe musiał 
przerwać opisywanie spostrzeżeń. (Annales de 
la Socićtć Entomologiąue de France. Seryja 6, 
tom I). A. W.

— Od pewnego czasu (1869) wiadomo, że 
dzioborożce (Bucerotidae) zrzucają nabłonek, 
wyściełający ich żołądek. Obecnie p. A. D. 
Bartlett, dyrektor ogrodu zoologicznego w Lon
dynie, przekonał się, że w ciągu 1880 r. wę- 
żówka (Plotus anhinga) trzy lub cztery razy 
wyrzuciła wysłanie nabłonkowe swego żołąd

ka; budowa mikroskopowa wyrzuconego na
błonka była taka sama, jak nabłonka, znajdu
jącego się na swojem miejscu wewnątrz żo
łądka. (P. Z. S.) A. W.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— Rozgłośny profesor, Ernest Haeckel, 
znany głównie jako gorliwy apostoł teoryi 
Darwina, do której rozgłosu przyczynił się 
w sposób może niecałkiem szczęśliwy, wydał 
niedawno ciekawą książkę p. t. „Indische Rei- 
sebriefe“ (Berlin, 1883), zawierającą wszech
stronny opis przyrody zwiedzanych przezeń 
okolic.

Prof. Haeckel przedsiębrał tę podróźfjako 
badacz i przyjaciel przyrody; celem podróży 
była mu wyspa Ceylon. Naprzód zwiedził 
Bombay; ciekawy jest tu opis Gwebrów, wsi 
bramińskiej, gdzie się spotykamy z próżnia- 
czym typem pokutujących fanatyków i wyspy 
Elefanty, wsławionej jaskiniowemi świątynia
mi. Z Bombay autor podążył na wyspę Cey
lon, głównie zaludnioną przez Syngalezów, 
którzy widocznie jego sympatyją zyskali. Cały 
jeden rozdział poświęcony opisowi wspaniałe
go ogrodu botanicznego w Peradenia: dostar
cza on nasion i owoców ogrodom całej wyspy, 
a zarazem jest stacyją doświadczalną dla ro
ślin. Założony w r. 1819, miał za dyrektora 
D-ra Grardnera, następnie przez 30 lat D-ra 
Thwaites, autora dzieła: „Flora Ceylanica;“ 
obecnie dyrektorem jest D-r Trimen.

Ponieważ naukowym celem podróży Hae- 
ckla było badanie istot morskich, jak mo- 
nery, gąbki, korale, meduzy, spędził kilka 
tygodni w nadmorskiej wiosce Belligemma, 
gdzie sobie urządził czasowe laboratoryjum 
zoologiczne. Tam nieskończone napotykał 
przeszkody tak z powodów klimatycznych, 
utrudniających badanie niższych organizmów 
morskich i robienie zbiorów, jak z powodu 
braku darów cywilizacyi europejskiej, lecz 
z drugiej strony wzbogacił swą wiedzę etno
graficzną, codziennie obcując z ulubionymi 
sobie Syngalezami, o których niejeden cieka
wy szczegół napotykamy.

Co się zaś tyczy fauny morskiej w Belli
gemma, autor znalazł ją  niewiele się różniącą
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od fauny oceanu Spokojnego; napotykał je 
dnak ciekawe i nowe formy.

Zwiedził też Nurellę, stacyją klimatyczną 
na wyżynie, tudzież płaskowzgórze „Horton 
Plain,“ porosłe lasem dziewiczym. Połu
dniowy kraniec płaskowzgórza, kończącego 
się stromą, 5000 stóp wysoką, skalistą ścianą, 
nosi charakterystyczną nazwę „końca świata.“ 

Nie byłoby końca wyliczeniu miejsc, zwie
dzanych przez autora i ciekawych a barwnych 
opisów flory i fauny Ceylonu; dodać jeszcze 
należy, że styl książki jest obrazowy, żywy, 
a czytelnik jednoczy się zupełnie z osobisto
ścią piszącego.

O teoryjach naukowych autora, nigdzie 
nie spotykamy żadnej wzmianki.

M. T.

K alendarzyk M jograficzry.

2 1-go S tycznia 1 8 0 0  r . u r. W , H . F o x  T albo t; wy- 
nalasca sposobu fo tografow ania n a  pap ierze .

2 2 -g o  1 5 6  1 r . u r. F ranc iszek  B a k o n  (B a c o )  z V e- 
ru lam u; tw órca m etody indukcyjnej w n au k ach ; nap isa ł 
N ovum  O rganon S e ien tiarum , D e d ig n ita te  e t augm en- 
tis S eien tiarum  i w. i.; u m . 9 K w ietn ia  1 6 2 6 .

2 6 -go  1 8 3 1  r. u r. H . A . D e B ary, obecnie profesor 
botan ik i w S trassburgu.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

IV1'. M . F . w  D orpacie. Podstaw ow em  dzieleni 
w tym  względzie je s t znakom ita  k siążka H erm an a  
K oppa „G esch ich te  d . C h e m ie ,"  prócz tego —  te
goż au to ra  „E n tw ickelung  d . C h. in  d. neu. Zeit“  
i Hoeffera „H isto ire  de physicjue et de ch im ie .“  Popol- 
sku  oddzielnie n iem a n ic, do daw niejszych rzeczy 
w zm ianki w „H is to ry i nau k  przyrodzonych'* Cuviera, 
przełożonej i dopełnionej.

T r e ś ć : O znikan iu  n iektórych gatunków  k ra jo 
w ych zw ierząt, przez M ich a ła  W ierzbow skiego. —  W y
praw y do b ieguna północnego, przez D -ra  N adm orsk iego . 
I I I .  D ruga w ypraw a niem iecka do w schodnićj G ren lan- 
dyi w r .  1 8 6 9  —  7 0 . —  N adm orskie stacyje zoologi
czne, przez A . W rześniow skiego. —  Sztuczne otrzym y
w anie ciał organ icznych , przez Z n. (d o k o ń czen ie ).—  
K ro n ik a  naukow a. —  W iadom ości bieżące. •—• K alen
darzyk  bijograficzny. —  Odpowiedzi K edakcyi. —  
O głoseenia.

W ydaw ca E. D ziew ulsk i. R edak to r B r. Znatow icz.

Organ Inżynierów i Budowniczych 
krajowych.

Wychodzić będzie w roku 1884 według tego 
samego programu, co i w dziewięciu latach 
ubiegłych. Prenumerować można w Redakcyi,

w Warszawie ulica Złota Nr. 28 E. i  we 
wszystkich księgarniach.

P r z e d p ł a t a  w y n o s i :  
w Warszawie: 

rocznie rs. 10, półrocznie rs. 5.
Z  przesyłką pocztową: 

rocznie rs. 12, półrocznie rs. 6.

Zaproszenie do przedpłaty na

Z I E M I A N I N A .
B o k  X X X I V .

Z IEM IA N IN , tygodnik rolniczo-przemysło
wy, wychodzi co sobotę w Poznaniu, 1—l*/a 
arkusza druku. Pismo to podaje artykuły 
oryginalne, korespondencyje rolnicze i naj
nowsze rzeczy z rolnictwa i przemysłu, często 

z rycinami.
ZIEM IA N IN A  zapisywać można: albo 

przesyłając prenumeratę roczną w ilości 
rs. 7  lub półrocznie rs. 3  kop. 5 0  wprost do 
Redakcyi w  P o z n a n iu , u l .  Ś. M a r c in a  
N r . 2 8 . I . ,  albo też w Składzie Głównym 
na Królestwo i Cesarstwo, w księgarni Mau
rycego Orgelbranda w Warszawie.

Redakcyja Ziemianina.

Czytelnie i  Mblijotelei, należące do stowarzyszeń uczącej się m łodzieży, 
mogą o trzym yw ać Wszechświat za pół ceny.

^ 0 3 b0jcuo  Iieuaypoio. BapmaBa 5 .SHBapji 1884. Druk J, Bergera, E lektoralna Nr. 14.




