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C hcąc się zapoznać z ca ło 
ścią, trzeba poznać szczegóły; 
chcąc poznać szczegóły, trzeba 
się zaznajom ić z całością.

Justus Liebiij.

Olbrzymi postęp w badaniach gieologicz
nych w ciągu lat ostatnich musiał wywołać 
także bardzo znaczne zmiany w odnośnych po
glądach teoretycznych. Poglądy te są jednak 
dotąd przeważnie tylko własnością ciasnych 
kół fachowych; a przecież uiema może mię
dzy naukami przyrodniczemi gałęzi, któraby 
w równym stopniu, jak gieologija, mogła za
interesować myślący ogół i tak potężnie wy
wrzeć wpływ na rozwój władz umysłowych i tak 
usposabiać do samodzielnego wyrabiania sobie 
poglądów filozoficznych najogólniejszego zna
czenia — jak właśnie ta nauka ‘).

' )  Szanow ni koledzy, oddający się innym  działom  
uauk  przyrodniczych, nie poczytają m i zapewne za  złe 
tego wywyższenia nauki, której się sam  z zapałem  i z za
m iłow ania pośw ięcam .

Pragnąc choć w małym stopniu przyczynić 
się do rozpowszechnienia tych pięknych i cie
kawych nowszych poglądów, założyłem sobie 
zestawić niektóre z nich w luźnej seryi poga
danek, które w następstwie mam zaszczyt 
przedłożyć szanownym czytelnikom. Znąko- 
mitem poparciem mych usiłowań byłoby, gdy
by który z naszych fizyków zechciał podobnie 
zestawić rozwój poglądów na konstytucyją ma
teryi, wszechświat składającej.

Należałoby mi zacząć od kosmogonii. Ta 
jednak była już niedawno przedmiotem cieka
wej i pięknej rozprawki w tem piśmie ').

Postaram się przeto obecnie o wprowadze
nie czytelnika, stojącego już na gotowej kuli 
ziemskiej, w teoryje tworzenia się gór.

I.

O powstawaniu gór łańcuchowych -).

Długoletni, zacięty spór neptunistów z plu- 
tonistami, który rozpoczął się w pierwszej po-

' )  Nowoczesna kosm ogonija, przez M . Siedlewskie- 
go. W szechśw iat, 1 8 8 3 .

2)  P ragnącym  bliższych w yjaśnień polecić m ogę n a 
stępująco dzieła:

D a n a ,  M anuał o f geology. 2 ed . Ph ilado lph ia and 
L ondon, 1 8 7 5 .
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łowię bieżącego stulecia i niezbyt dawno do
piero stracił swą podstawę, wywołał, jak w in
nych kwestyjach gieologicznych, tak i w teo- 
ryjach tworzenia gór dwa rodzaje poglądów. 
Owocem zapatrywań neptunistycznych były 
tak zwane chemiczne teoryje Bischofa, Yol- 
gera i Mohra, których zdaniem, tylko prze
miany chemiczne we wnętrzu mas skalnych 
zachodzące i wynikające stąd zwiększenie lub 
zmniejszenie objętości tychże, miały być po
wodem wypiętrzenia gór. Jakkolwiek poglądy 
te miały wiele za sobą, to jednak dłużej utrzy
mały się i o wiele więcej rozpowszechniły teo
ryje plutonistów, mianowicie zdanie L. v. Bu
cha, że wszystkie góry zostały wzniesione przez 
stopione masy skalne, wyparte z wnętrza zie
mi, lub podobne twierdzenie Hopkinsa, że 
przyczyną wzniesienia się gór były sprężyste 
pary, we wnętrzu ziemi się znajdujące.

Najdłużej trzymali się tych teoryj gieolo- 
gowie alpejscy, jak Studer i Desor, a na po
parcie ich twierdzeń wpływał fakt, że środko
wą część łańcuchów alpejskich tworzą skały 
krystaliczne (granity i gnejsy), które, zdaniem 
tych gieologów, miały przez swoje wystąpienie 
z wnętrza ziemi przerwać skorupę tejże i spo
wodować pofałdowanie się łańcuchów bo
cznych. (Alpy wapienne, północne i połu
dniowe).

Wprawdzie jeszcze około r. 1850 znakomici 
badacze, jak Elie de Beaumont, Prevost, De- 
luc, wypowiadali w tym względzie zdania bar
dziej zbliżone do dzisiejszych, lecz zbyt mało 
mieli pod ręką materyjałów faktycznych, aże
by hipotezy, a nawet po części fantazyje swoje 
poprzeć dowodami.

Dopiero szczegółowe badania późniejsze 
w Pirenejach, Alpach i górach łańcuchowych 
północnej Ameryki musiały doprowadzić do 
stanowczej zmiany w tych poglądach.

I  tak skonstatowali, Lory w zachodnich 
Alpach i Magnan w Pirenejach, że wzdłuż

S u e s s ,  D ie E n ts teh u n g  der A lpen . W ien , 1 8 7 5 .
H e i m ,  U ntersiiehungon fiber den M ochanism us der 

G ebirgsbildung. 2 Bde. Basel, 18 7 8 .
P f a f f ,  D er M echanism us der G ebirgsbildung. H e i

delberg , 1 8 7  8.
S u e s s ,  I)as A ntlitz  der E rd e . P ra g  und  L e ip z ig , 

18 8 3 . (D o tąd  wyszedł 1-szy z trzech  zapow iedzianych 
tom ów ).

C z e r n y ,  O wytworzeniu się g ó r (P a m . T ow . ta trz ., 
t. IV . K raków , 1 8 7 9 ) .

pasm tych gór ciągną się olbrzymie uskoki 
(t. j. płaszczyzny, po których przesunęły się 
pokłady skalne po części w głąb, a po części 
w górę), nachylone ku wnętrzu łańcucha. 
Z tych faktów wnosi Magnan, że nie można 
mówić o podniesieniu łańcucha górskiego, 
tylko o zapadnięciu się części tegoż wzdłuż 
pewnej linii, tak, że pozostałość wydaje się 
podniesioną. Za przyczynę tego zapadania się, 
załamywania i fałdowania skorupy ziemskiej, 
uważa Magnan, Ebray, Leconte i inni kurcze
nie się tejże wskutek ściągania się płynnego 
wnętrza ziemi.

Do zmodyfikowania dawniejszych poglądów 
przyczyniły się znakomicie badania Leconta, 
Lyella i Scropea, którzy wykazali, że wulka
nizm w ścisłem tegp słowa znaczeniu jest zja
wiskiem drugorzędnem, że wybuchy wulka
niczne odbywają się tylko tam, gdzie już przed
tem powstały głębokie szczeliny, że zatem nie 
są przyczyną, lecz raczej skutkiem siły góro
twórczej.

Z różnych, mniej lub więcej rozproszonych 
zdań w tym względzie, z pierwszym, bardziej 
wszechstronnie opracowanym poglądem wystą
pił Dana.

Teoryją swą opiera on głównie na faktach, 
że kontynenty są ku wybrzeżom bardziej gó
rzyste, niż wewnątrz; że największe góry wy- 
brzeżne leżą nad największym oceanem; że 
prawie wszystkie wulkany leżą na wybrze
żach morskich i to tak, że najliczniej są roz
mieszczone przy największym z oceanów; że 
największe zaburzenia w układzie warstw po
jawiają się na wybrzeżach mas kontynen
talnych.

Wychodząc z teoryi kosmogonicznej Lapla- 
cea, twierdzi Dana, że pierwszy produkt ozię
biania się kuli ziemskiej, t. j. skorupa stała, 
utworzona na stopionej bryle, musiała przy 
dalszem kurczeniu się tejże popękać w kie
runkach, odpowiadających mniej więcej wy
brzeżom mas kontynentalnych. Tak powstały 
pola, podobne do kier lodowych, z których 
większa część została zniżoną, reszta zaś po
została w dawnem położeniu lub wzniosła się 
nieco nad dawny poziom. Zagłębienia wypeł
niły się następnie wodą i takim sposobem po
wstały pierwsze oceany i kontynenty. Odtąd 
zaczyna się wzajemne oddziaływanie na siebie 
tych obu utworów.
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Woda oceanów nietylko parła na dno, ale 
i na wybrzeża, a ciśnienie to boczne musiało 
być tem silniejsze, im większy obszar zajmo
wał i im głębszy był ocean. Skutkiem tego 
nacisku było podniesienie, powyginanie i po
łamanie, oraz podłużne pofałdowanie warstw 
skalnych wzdłuż wybrzeży — i oto mamy 
pierwsze łańcuchy górskie, z których najwięk
sze są nad największym oceanem. W pewnych 
okresach gieologicznych (np. w okresie trze
ciorzędowym) ciśnienie to było tak silnem, że 
spowodowało potworzenie się łańcuchów gór
skich także dalej od wybrzeży, lecz zawsze 
mniej więcej równolegle od nich.

Nacisk boczny, wywierany na krawędzie kon
tynentu, sprowadzić może jeszcze inny skutek. 
Cała masa kontynentu pierwotnie równa, może 
się wygiąć łękowato, tak, źe wnętrze obniża się 
znacznie, podczas gdy wybrzeża się wznoszą. 
Wreszcie wdziera się do tak powstałego za
głębienia morze, które niszczy stopniowo swe 
wybrzeża i rozdrobniony materyjał składa na 
dnie tej kotliny. Tym sposobem rośnie ciężar 
mas skalnych, tu nagromadzonych i znacznie 
przyspiesza obniżanie się wnętrza kontynentu. 
Ostatecznie dostaje się spód tych osadów do 
miejsc, gdzie panująca bardzo wysoka tempe
ratura osłabia ich spójność, kontynent się za
łamuje, a wskutek równoczesnego nacisku bo
cznego ze strony oceanów, fałdują się wierz
chnie warstwy i w środku kontynentu. Takie 
fałdy i pęknięcia stanowią góry łańcuchowe, 
przerzynające środki kontynentów.

Oto w ogólnych zarysach teoryja Dany. 
Przyznać trzeba, że dla gieologicznych stosun
ków Ameryki trudno sobie wyobrazić teoryją, 
któraby lepiej od tej godziła wszystkie fakty
czne spostrzeżenia, tam nagromadzone. W  Eu
ropie jednak stosunki te są bardziej zawiłe; 
panuje tu większa rozmaitość, lecz na mniej
szą skałę, niż w Ameryce. Porównywając zja
wiska gieologiczne europejskie z amerykań- 
skiemi, musimy mimowolnie pomyśleć, że 
Ameryka była fabryką przyrody, podczas gdy 
Europa była tylko jej małą pracownią. Tu 
odbywały się tylko rozmaite próby — tam ich 
zastosowanie na wielką skalę. Może i usposo
bienie dzisiejszych Yankesów jest wypływem 
tych eksperymentów przyrody?

(dok. nast.)

Mówiliśmy, że wyraźny obraz tworzy się 
w pewnej, ściśle oznaczonej odległości za so- 
cżewką. Wiemy zaś, że fotograf ,,zdejmuje" 
przedmioty, leżące to bliżej, to dalej od apa
ratu; wiadomo również każdemu, że przed
miot można przed okiem przesuwać w pe
wnych granicach, to zbliżając, to oddalając 
i pomimoto widzieć go bardzo wyraźnie; że 
zaś wyraźne widzenie możliwem jest tylko wte
dy, kiedy promienie przecinają się na samej 
siatkówce, nie przed nią, ani też za nią, prze
to wywnioskować musimy, że pomimo takiego 
przesuwania przedmiotu, obraz jego nie scho
dzi z siatkówki. W  jakiż sposób się to dzieje? 
Czy obraz jakiegokolwiek przedmiotu tworzy 
się zawsze w jednej i tej samej odległości? 
Lecz w takim razie, widząc przedmiot wyra
źnie lub niewyraźnie na pewnej odległości, 
powinniśmy go widzieć tak samo i na wszel
kiej innćj odległości. Zresztą z optyki wiemy, 
że odległość obrazu zmienia się stosownie do 
odległości przedmiotu: gdy przedmiot się zbli
ża do soczewki, obraz się od niej oddala.

Widocznem jest przeto, że oko „przystoso
wuje się” do odległości przedmiotu („akomo- 
dacyja oka“)- Gdyby oko pewnej zdolności 
nastawczej nie posiadało, to żaden przedmiot, 
nieleźący w pewnej, ściśle oznaczonej odległo
ści, nie mógłby być przezeń wyraźnie widzia
ny; tak zaś nie może ono tylko w jednej i tej 
samej chwili widzieć wyraźnie dwu przedmio
tów, znajdujących się w różnych odległo
ściach. Połóżmy np. przed sobą książkę tak, 
byśmy jej litery swobodnie odróżniać mogli; 
jeżeli teraz między książką i okiem rozpo
strzemy woalkę, to możemy patrzeć albo na 
litery, albo na sploty tkaniny, lecz widząc wy
raźnie jedne, widzimy drugie jakby przez 
mgłę. Jakiż jest mechanizm akomodacyi? 
jakie zachodzą w narządzie dyjoptrycznym 
oka zmiany, sprowadzające obraz na siatków
kę? Teoretycznie można się domyślać kilku
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sposobów, któreby do tego celu prowadziły. 
Możnaby np. przypuszczać, że siatkówka prze
suwa się w tył i naprzód, tak jak tafelka czuła 
w aparacie fotograficznym; byli uczeni, którzy 
twierdzili, że przednio-tylna oś oka może się 
skracać lub wydłużać. Akomodacyja mogłaby 
także polegać na przesuwaniu się soczewki 
oka; podobnego sposobu używają, fotografowie 
łącznie z pierwszym i to mniemanie miało 
swych obrońców. Inni domyślali się zmian 
w gęstości cieczy, wypełniających wnętrze 
oka. Niektórzy wreszcie sprowadzili akomo- 
dacyją do zmian w krzywiznie rogówki. Wszyst
kie te przypuszczenia zostały obalone przez 
doświadczenie; utrzymał się zaś w nauce po
gląd, według którego akomodacyja polega na 
zmianie krzywizny soczewki. Skonstatowano 
mianowicie, że przy patrzeniu na przedmioty 
bliskie, soczewka grubieje i staje się bardziej 
wypukłą, a przezto silniej załamuje promienie 
i nadaje im kierunek bardziej zbieżny, wsku
tek czego obraz pada na siatkówkę zamiast 
padać za nią. W  jakiż sposób zdołano się 
przekonać o takiej zmianie soczewki? W iado
mo, że patrząc drugiej osobie w oczy, dostrze
gamy w jej źrenicy swój własny obraz; obraz 
ten pochodzi od rogówki, która jest zwiercia
dłem wypukłem. Przy starannej obserwacyi 
można widzieć jeszcze dwa drugie obrazy, po
chodzące od przedniej powierzchni soczewki— 
jako od zwierciadła wypukłego i od tylnej — 
będącej zwierciadłem wklęsłem. Ażeby wszyst
kie te obrazy widzieć, trzeba w ciemnym zu
pełnie pokoju przed osobą badaną postawić 
świecę, lecz nieco z boku, tak, by światło uko
śnie na jej oko padało. W tedy obserwator, 
patrząc w toż oko z drugiego boku, dostrzeże 
w źrenicy trzy obrazy świecy, tak, jak to przed
stawia fig. 3. Z tych obrazów dwa są proste

a l e

F ig . 3 .

(a i b), jeden odwrócony (c); ten ostatni więc 
musiał powstać przez odbicie od zwierciadła

wklęsłego, a zatem od tylnej powierzchni so
czewki. Dwa pozostałe obrazy pochodzą — 
jako proste— od zwierciadeł wypukłych, mia
nowicie wyraźniejszy (a) od rogówki, mniej 
wyraźny (6) — od przedniej powierzchni so
czewki. Dla wielkości tych obrazów nie jest 
rzeczą obojętną, czy osoba badana patrzy 
w dal, czy też w jaki punkt bliski. Wyjątek 
pod tym względem stanowi tylko obraz (a), 
którego wielkość pozostaje niezmienną, nie
zmienną więc także pozostawać musi krzywi
zna rogówki, dającej ten obraz. Obraz (b) do
znaje znacznych zmian; mianowicie zmniejsza 
się prawie o połowę, gdy wzrok osoby bada
nej przechodzi z punktu bardzo oddalonego 
na punkt możliwie bliski. Taka zmiana w wiel
kości obrazu przy niezmienionej wielkości 
i odległości przedmiotu (t. j. świecy) może być 
jedynie skutkiem zmiany w krzywiźnie odbija
jącej powierzchni; optyka zaś mówi, że ta 
zmiana polegać musi na zwiększeniu krzywi
zny, t. j. na zwiększeniu wypukłości zwiercia
dła. Zatem przednia powierzchnia soczewki 
przy akomodacyi staje się bardziej wypukłą. 
Wreszcie co się tyczy trzeciegu obrazu (c), to 
zmiana, mianowicie zmniejszenie, jakiej on 
ulega, jest zaledwie dostrzegalną; i tutaj na 
podstawie twierdzeń optyki wnioskujemy, że 
tylna powierzchnia soczewki wypukła się 
wprawdzie, ale bardzo słabo. Głównym więc 
czynnikiem akkomodacyi jest przednia po
wierzchnia soczewki, która przy patrzeniu 
zbliska wypukła się, z czem naturalnie związa
ne być musi podanie się jej naprzód, albowiem 
tylna powierzchnia położenia swego prawie 
wcale nie zmienia. W  ten to sposób możemy 
śledzić zmiany, jakim ulega żywa soczewka, 
chociaż ona bezpośrednio widzialną dla nas 
nie jest. Niedość na tem: znając wielkość i od
ległość przedmiotu, możemy ze zmian w wiel
kości obrazu z matematyczną dokładnością 
obliczyć zmiany w wypukłości, a zatem i gru
bości soczewki. Być może, iż ciekawą będzie 
dla czytelnika rzeczą wiedzieć, jakie jest ma- 
ximum tego zgrubienia: wynosi ono mniej wię
cej [/,j całej grubości soczewki. Cóż zmusza 
soczewkę do takiej zmiany kształtu ? Hclm- 
holtz dał następujące objaśnienie: przy pa
trzeniu w dal, soczewka jest rozciągnięta 
(a więc spłaszczona) przez elastyczną obwódkę 
Zinna, która się do jej torebki przyczepia; 
przy patrzeniu zbliska, wchodzi w grę mięsień
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rzęskowy; kurcząc się odruchowo, pociąga on 
ku przodowi rzeczoną obwódkę; ta wskutek 
tego popuszcza nieco soczewkę, która też ścią
ga się i grubieje, przybierając swój kształt 
naturalny (soczewka, wyjęta z oka, ma kształt 
taki, jak przy silnej akomodacyi). Ale dla
czego wypuklenie dotyczy prawie wyłącznie 
przedniej powierzchni soczewki? dlaczego tyl
na powierzchnia nie zmienia położenia? Po
chodzi to stąd, że jednocześnie mięsień rzęs
kowy, kurcząc się, ściąga naczyniówkę; ta ści
ska ciało szkliste, zawarte w niej jakby w wor
ku i przez nie wywiera ciśnienie na soczewkę, 
niepozwalając jej podawać się w tył; tak więc 
soczewka jedynie ku przodowi wypuklić się 
może. Ten pogląd tłumaczy nam zarazem, 
dlaczego czujemy wysiłek, a w końcu i znuże
nie przy patrzeniu zbliska; patrząc zaś w dal, 
nie odczuwamy w oku żadnego naprężenia: 
mięsień bowiem rzęskowy w pierwszym razie 
pracuje i męczy się, w ostatnim powraca do 
spoczynku ‘).

Krótkowzroczność i dalekowzroczność.

Zdolność nastawcza jest różna u różnych 
osób; charakteryzuje się ona dwoma punk
tami: najbliższym i najdalszym punktem wy
raźnego widzenia. Według tego, w jakiej 
odległości te punkty leżą, dzielimy oczy na 
normalne, krótkowzroczne i dalekowzroczne. 
Dla oczu normalnych, które, nawiasem mó
wiąc, są dość rzadkie, punkt najbliższy odda
lony jest na 4 cm., punkt najdalszy leży 
w odległości nieskończenie wielkiej; w takich 
oczach główne ognisko a) narządu łamiącego 
leży na samej siatkówce. Dla oczu krótko
wzrocznych punkt najdalszy przypada w nie
wielkiej odległości kilku do kilkudziesięciu 
centymetrów; w nich główne ognisko leży 
przed siatkówką, tak, iż promienie od przed
miotów bardziej odległych przecinają się przed 
siatkówką i padają na nią pęczkiem rozbież

')  C hcąc sprawdzić to zapom ocą dośw iadczenia, trze
ba  jed n o  oko zam knąć, gdyż p rzy  patrzeniu  zbliska 
dw ojgiem  oczu, uczucie naprężenia  pow staje głów nie 
wskutek usilnej pracy m ięśni, zw racających g a łk i oczne 
ku  sobie.

2)  G łow nem  ogniskiem  soczewki nazyw a się punkt, 
w k tórym  po za łam aniu  się zbierają prom ienie, idące 
od przedm iotu bardzo odległego (prom ienie rów no
leg łe).

nym; stąd też ludzie krótkowzroczni widzą np. 
płomienie latarń gazowych w kształcie sporych 
krążków świetlnych '). Tej wady oka nabywa 
się nierzadko sztucznie, przez zbyt częste pa
trzenie zbliska, skutkiem czego mięsień rzęs
kowy wpada w stan jakby chronicznego skur
czu. Stądto właśnie pochodzi opłakany pro
cent (dochodzący w wyjątkowych razach do 
94% ) krótkowidzów w zakładach naukowych. 
Jakakolwiekby zresztą była przyczyna krótko
wzroczności, w najogólniejszy sposób powie
dzieć można, że wada ta polega na zbyt sil- 
nem załamywaniu promieni w stosunku do od
ległości siatkówki. Dlatego też zaradzić się 
temu starają przy pomocy szkieł wklęsłych 2), 
które nadają promieniom kierunek bardziej 
rozbieżny, skutkiem czego obraz tworzy się 
na większej odległości.

Wreszcie w oczach dalekowzrocznych ogni
sko główne układu dyjoptrycznego leży za 
siatkówką, tak, iż nawet przy patrzeniu na 
przedmiot bardzo odległy, musi być puszczo
nym w ruch mechanizm akomodacyjny. Aże
by promienie bez pomocy mięśnia rzęskowego 
mogły się w takiem oku spotykać na siatków
ce, musiałyby przed okiem mieć kierunek 
zbieżny. Najbliższy punkt wyraźnego widze
nia leży dość daleko, mianowicie około 12 cm. 
(u żeglarzy odległość jego wynosi nawet 
45 cm. i więcej). Ponieważ oko dalekowzro
czne w stosunku do odległości siatkówki zbyt 
słabo załamuje promienie, przeto osoby z ta- 
kiemi oczami używają szkieł wypukłych, które, 
nadając promieniom kierunek zbieżny, przy
suwają obraz tak, iż może padać na siatków
kę. Załączone obok rysunki (fig. 4 i 5) przed
stawiają schematycznie bieg promieni w oku 
krótkowidzącem i dalekowidzącem i jego ko
rektę zapomocą odpowiednich szkieł. Linije 
kropkowane oznaczają bieg promieni po przej-

' )  Oko krótkowidzące m a tę względną, zaletę, źe 
zm uszając osobę do patrzen ia  zbliska, pozw ala je j  obej
rzeć przedm iot dokładniej i więcej szczegółów  dostrzedz; 
dla tejże sam ćj przyczyny potrzebuje ono m nićj światła* 
krótkow idze o zm roku łatw iej m ogą coś dostrzedz, niż 
osoby z norm alnym  w zrokiem .

a) O kulary krótkowidzów m ają  form ę wklęsło-wypu- 
k łą , lecz wklęsłość je s t w iększą, niż w ypukłość, o czem  
się łatw o przekonać, przesuw ając takie szkło między 
dwom a palcam i; spostrzeżem y wtedy, że w środku je s t 
ono cieńszem , niż przy b rzegach , a  więc ostatecznie 
wklęsłem .
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ściu przez szkła, linije ciągłe — bieg promieni, 
bezpośrednio od przedmiotu dochodzących 
do oka.

Jest bardzo proste doświadczenie, zapomocą 
którego można określić odległość punktu naj
bliższego, a dla oczu krótkowzrocznych także 
i punktu najdalszego. Bierze się kartę i w niej 
cienką igiełką wykłuwa otwory w odległości, 
nieprzewyższającej średnicy źrenicy (mniej 
więcej 2 mm.). Trzymając kartę przy samem 
oku, patrzymy na igiełkę przez owe dwa otwo
ry; jeśli igiełka jest zbyt blisko, wydaje nam 
się podwójną; najbliższy punkt, w którym ją  
widzimy pojedynczo, jest właśnie najbliższym 
punktem wyraźnego widzenia. Za tym punk-

Fig. 4 i 5.

tem osoby normalne i dalekowzroczne zawsze 
już ją  widzą pojedynczo, dla osób zaś krótko
wzrocznych istnieje taka odległość, za którą 
znów ją  widać podwójnie; jestto odległość 
punktu najdalszego. Trzeba teraz to doświad
czenie wytłumaczyć. Od przedmiotu, to jest 
od igły dostają się do oka przez owe otworki 
dwa oddzielne pęczki promieni; te pęczki, jako 
pochodzące od jednego przedmiotu, powinny 
dać obraz pojedynczy w tem miejscu, gdzie 
się spotkają, lecz przed miejscem spotkania 
i za niem musimy otrzymać dwa obrazy. Do
póki więc mechanizm akomodacyi zdoła 
sprowadzić spotkanie to na siatkówkę, dopóty 
oko będzie widziało igiełkę pojedynczo.

(C . d . n .)

W Y P R A W Y

DO BIEGUNA PÓŁNOCNEGO.
przez

D-ra Nadm orskiego.

Y.

Nowsze w ypraw y amerykańskie i angielskie 
na zachód Grenlandyi.

Amerykanie i Anglicy wybrali sobie kanały 
zackodnio-grenlandzkie jako najodpowiedniej
sze do wypraw biegunowych. Wyprawa Ka- 
nea (wym. Kena) od roku 1853—55 miała 

wyraźny cel dojechania na tej dro
dze do bieguna, ale posunęła się 
zaledwie do 80° 35' szer* pn. Brał 
w niej udział jako lekarz okrętowy 
D-r Hayes (wym. Hes), który 
w r. 1861 objął dowództwo okrętu 
United States, wysłanego przez 
Grinella i amerykańskie towarzy
stwo gieograficzne do bieguna. 
Hayes chciał okrętem dojechać aż 
do przylądku Frazera pod 80° 40' 
sz. pn., a stamtąd popłynąć na ło
dziach do bieguna. Plan ten nie po

wiódł się, jak można było przewidzieć. Już w sze
rokości 78° 30' musiał Hayes stanąć z okrę
tem; stąd zrobił dwie wycieczki — jednę do 
środka Grenlandyi, drugą ku północy. Na 
pierwszej posunięto się 134 km. w głąb Gren
landyi, wszędzie znajdując tylko lodowce i pola 
śnieżne. Na drugiej, ważniejszej, zabrał Hayes 
dwoje sań, ciągnionych przez psy, ale zaraz na 
początku pokazało się, że wzdłuż wybrzeża 
grenlandzkiego niepodobna było iść 'dalej, bo 
zamarzła powierzchnia morza tak była naje
żona krami, że psy sań uciągnąć nie mogły. 
Zmieniono więc kierunek, chcąc przejść przez 
zatokę Smitha do ziemi Grinella. Na przypa
dek, że pokażą się na morzu przeręble nieza- 
marzłe, zabrano z okrętu łódź żelazną. Mróz 
dochodził z początku do 44'/a° R., później 
zelżał cokolwiek, ale zimny wiatr północny 
przejmował jeszcze bardziej, niż owe 44 ,/2° 
mrozu. Zimno, w połączeniu z nadludzkiem 
wysileniem, jakiego potrzeba było użyć, aby 

j sanie posuwać z miejsca, spowodowało tak



Nr. 5. W SZEC H ŚW IA T. 71

ogólną, apatyją, iż trzeba było pilnie strzedz 
łudzi, żeby który nie został i nie zmarzł do
browolnie. Po 25-iu dniach znajdowała się 
ekspedycyja na środku zatoki Smitha; kilku 
poodmrażało sobie palce u nóg i rąk, zwich
nęło nogi i t. d. Hayes odesłał więc 8 towa
rzyszy z powrotem do okrętu, a z trzema naj
silniejszymi postanowił w dalszą udać się po
dróż i stanął wreszcie po 14 dniach na ziemi 
Grinella. Przy dobrej sannie możnaby było 
tę ostatnią część drogi zrobić w 5 godzinach. 
W ciągłej walce ze skałami lodów i zaspami 
śnieżnemi, udało się czterem podróżnym dojść 
aż do przylądku Liebera, skąd dostrzegli 
w dali przylądek Union, a za nim otwarte mo
rze. Dziwnym sposobem temperatura, im da
lej na północ, tem więcej się podnosiła; naj
niższy stan termometru był we dnie 5 '/a° R. 
niżej zera. Zjawisko to da się tem wytłuma
czyć, że ciepły prąd z cieśniny Beringa wraca, 
jak późniejsze badania wykazały, kanałem 
Robesona na południe i posiadał wówczas je 
szcze tyle ciepła, że podwyższał temperaturę.

Najdalsze miejsce, do którego dotarł Hayes 
z jednym już tylko towarzyszem, gdyż dwaj 
inni zaniemogli i kilka dni naprzód zwrócili 
się na południe, leżało pod 81° 35? szer. pn., 
najbliżej więc bieguna z wszystkich, do owego 
czasu zwiedzonych. Powrót do okrętu udał się 
szczęśliwie, a w r. 1861 wrócił Hayes do Bo
stonu, skąd był wypłynął.

Pomijamy mniejsze wyprawy na zachód 
Grenlandyi, a przechodzimy do ekspedycyi 
Halla w roku 1871. Charles Francis Hall, 
Amerykanin, był początkowo rytownikiem, na
stępnie dziennikarzem, a w końcu brał udział 
w wyprawach, za Franklinem wysyłanych. 
Przestając na swych licznych wycieczkach pół- 
nocno-amerykańskich z Eskimosami, przejął 
ich sposób życia i zapoznał się dokładnie 
z naturą okolic polarnych. Dla tego długo
letniego doświadczenia wybrał go rząd Stanów 
Zjednoczonych na przewodnika wielkiej wy
prawy na północ.

W Czerwcu 1871 r. wypłynął Hall na pa
rowcu Polaris z Nowego Jorku. Polaris była 
silnie zbudowaną i zawierała 400 tonnów, za
łoga liczyła 35 osób. Celem podróży było 
przepłynąć kanał Smitha, a skoro zatory lo
dowe na dalszą żeglugę nie pozwolą, udać się 
na saniach, przez psy ciągnionych ku biegu
nowi. W  Ameryce oczekiwano napewno, że

Hall zwiedzi biegun północny; National Aca- 
demy pisała wówczas: „Kapitan Hall będzie 
miał sposobność nadać nazwy niejednemu 
przylądkowi, wyspie i ziemi, a jeżeli dotąd 
w okolicach pomiędzy nami i światem polar
nym znajdujemy tylko nazwiska Europejczy
ków, zamiarem Halla jest biegun sam otoczyć 
świetnym wieńcem nazwisk amerykańskich 
i okolice te naszą zrobić własnością."

Początek wyprawy odpowiadał zupełnie 
tym oczekiwaniom; już w pierwszych dniach 
Września znajdowała się Polaris w kanale 
Robesona, w szerokości północnej 82° 26'; aż 
do owego czasu żaden okręt nie dopłynął tak 
daleko na północ.

Zimę postanowił Hall odczekać w zatoce 
Thank God Harbour (t. j. Bogu dzięki) przy 
półwyspie Polaris, jeszcze w jesieni zrobiono 
kilka wycieczek na wybrzeżu Grenlandyi, któ
re nazwano ziemią Halla. Powróciwszy z je
dnej z tych wycieczek, umarł Hall, tknięty pa
raliżem d. 8-go Listopada 1871 r. i pochowa
ny został na półwyspie Polaris. Wyprawa an
gielska zwiedziła w kilka lat później grób jego, 
samotnie leżący na dalekiej północy i posta
wiła na nim pomnik z tablicą spiżową. Śmierć 
Halla była wielkiem dla ekspedycyi nieszczę
ściem, bo następca jego w dowództwie, kapi
tan Buddington, nie posiadał tyle odwagi i 
energii, żeby zużyć wszystkie dane i jak naj
dalej się posunąć na północ. Nie taił on się 
nawet przed resztą dowódzców, że nie miał 
wcale zamiaru płynąć dalej ku biegunowi i na 
pozór tylko manewrował w Czerwcu 1872 r. 
pomiędzy zaporami lodu, aby uniknąć później
szych zarzutów.

W  Sierpniu nastąpił powrót wyprawy; Po
laris płynęła początkowo obok wielkiego pola 
Jodowego, do którego była przymocowana 
linami. Mimoto w zatorach uszkodziły kry 
okręt, trzeba było więc zbudować domek na 

'  lodzie, który miał w razie rozbicia służyć za 
schronienie. Śród tych przygotowań wydarzyło 
się okropne nieszczęście; silny wiatr oderwał 
okręt od kry, na której właśnie część załogi, 
składająca się z 20 osób, była zatrudnioną, 
i popędził go w inną stronę; powrót do okrętu 
był na zawsze odcięty. Położenie tych rozbit
ków było gorsze od położenia niemieckiej za
łogi Hanzy, bo tamci mieli przynajmniej po- 
dostatkiem żywności, ubrania i opału, ci zaś 
wszystkiego w małych tylko posiadali ilościach.
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Od 15-go Października do 25 Kwietnia, a więc 
całą zimę polarną upłynęli towarzysze Halla 
na krze 1560 mil morskich ku południowi aź 
do szerokości Nowej Foundlandyi, tu natra
fili na okręt Tigress, który ich zawiózł do 
Ameryki.

Na okręcie Polaris pozostało jeszcze 14 osób, 
ale statek tak był uszkodzony, że każdej chwili 
można się było obawiać jego zatonięcia, a na 
pokładzie nie było ani jednej łodzi. W tem 
krytycznem położeniu jeden tylko pozostał 
sposób ratunku: skierować okręt do lądu, a że 
brzegi w tej okolicy były właśnie płaskie, 
udało się szczęśliwie wpędzić Polaris na mie- 
iznę, tym sposobem ocalała załoga i urato
wała zarazem wszystkie zasoby, potrzebne do 
dalszego życia. Na wybrzeżu tem znajdowali 
się Eskimosi, pomiędzy którymi rozbitki spę
dzili zimę, a na wiosnę udali się na łodziach, 
zbudowanych z materyjału wyjętego z Pola
ris, na południe, aź natrafili na jakiś parowiec 
szkocki.

Wyprawa Halla doznała ostrej krytyki, 
mianowicie ze strony Anglika Walkeera; była 
ona, o ile dotyczyła kapitana Buddingtona, 
nie bez podstawy, ale nie da się zaprzeczyć, 
że i tak wyprawa amerykańska wielkie osią- j  

gnęła rezultaty. Skonstatowała ona, źe nawet i 
przez tak ciasne kanały jak Kennedego i Ro- 
besona można czasami płynąć swobodnie ku 
północy; zrobiła dalej dokładne pomiary ziemi 
Halla i w końcu znalazła liczne szczątki drze
wa napływowego, pochodzące z Japonii i z nad 
Amuru, z czego wynika, że prąd ciepły płynie 
przez cieśninę Beringa ku północy i wraca 
kanałami Robesoua, Kennedego i Smitha na 
południe. Wynika stąd, że na północ od ka
nału Robesona niema większej ziemi, lecz jest 
albo morze otwarte, albo wyspy, poprzedzie
lane kanałami.

Ostatnią wyprawę na zachód Grenląndyi 
wysłali Anglicy w roku 1876 pod dowództwem » 
Naresa (czyt. Nersa). Była ona niezawodnie 
z wszystkich nowszych wypraw najstaranniej 
przygotowaną i opatrzoną, a przytem na tra 
fiła na pomyślne prądy, które bez wielkich 
trudności pozwoliły jej przejechać owe trzy 
kanały zachodnio-grenlandzkie.

Większy parowiec wyprawy A lert miał 
1045 tonnów zawartości i siłę 381 koni, mniej
szy, Discovery 556 tonnów, cała załoga wyno
siła około 120 głów, licząc w to 23 oficerów.

Żywności zabrano na trzy lata. W końcu 
Maja 1875 r. opuściły oba statki Angliją i po 
krótkim przystanku w Upernivik wpłynęły do 
kanału Smitha, w którym ani jednej więk
szej kry nie spotkano; dopiero w zatoce Smi
tha pierwsze pokazały się lody, ale tak rzad
kie, że bynajmniej kursowi okrętów nie prze
szkadzały. Im dalej jednakowoż na północ, 
kry były tem gęstsze, ale dość znaczna siła 
pary, jaką posiadały okręty, zdołała je roze- 
pchnąć. Na północ zatoki pani Franklin zo
stała Discovery w bezpiecznem ustroniu, 
Alert zaś przepłynął nietylko kanał Robesona 
równie szczęśliwie, jak Polaris, lecz posunął 
się jeszcze kilka mil dalej i zarzucił 1-go 
Września kotwicę przy przylądku Sheridana 
pod 82° 24 ' szer. pn. Tak daleko na północ 
nietylko przedtem, ale aż do dni naszych ża
den okręt nie dopłynął i może na długo zo
stanie owo miejsce najdalej na północ wysu
niętym kresem żeglugi. Za przylądkiem She
ridana rozciągało się otwarte morze, ale po
wierzchnia jego tak była przepełniona krami, 
że wszelkie usiłowania, aby się pomiędzy nie
mi przedrzeć, były daremne. Grubość kier 
dochodziła do 150 stóp, a cały charakter tego 
morza arktycznego wydawał się nawet do
świadczonym żeglarzom tak niezwykłym, że 
nazwano je morzem stuletnich lodów (palaeo- 
crystic sea).

Po zarzuceniu kotwicy, zaczęto organizo
wać wycieczki sannę, które, przy tak licznej 
załodze kazały się wielkich spodziewać rezul
tatów. Na wiosnę miały równocześnie wyru
szyć trzy główne wyprawy: jedna ze statku 
Discovery miała zbadać ziemię Halla i na pół
noc od niej ciągnące się wybrzeże Grenląndyi, 
druga zwiedzić ziemię Granta, trzecia zaś, 
największa i najważniejsza, udać się od przy
lądku Józefa Henryka wprost do bieguna. 
Pominiemy dwie pierwsze wyprawy, dodając 
tylko, że wymierzyły one po części poraź 
pierwszy, po części zaś poprawiły wymiary 
dawniejsze wszystkich tych brzegów, które 
znamy poza szerokością 80°, a przypatrzymy 
się bliżej wyprawie trzeciej.

Przylądek Józefa Henryka leży na brzegu 
ziemi Granta, w bliskości 83° sz. pn.; tu miała 
wyprawa północna opuścić ląd i saniami je
chać po owem palaeocrystic sea. Po długiej 
zimie polarnej zawitało 1-go Marca znowu 
słońce, ale temperatura obniżała się coraz
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bardziej i doszła w początku Marca do73°7 F. 
niżej zera. Dlatego dopiero 3-go Kwietnia 
wyruszyła ekspedycyja, składająca się z 7-iu 
sani i 53 osób; na czele jej stanął kapitan 
Markham. W  razie, gdyby miały się otworzyć 
przeręble, zabrano dwie łodzie; żywności wło
żono na sanie na 70 dni. Wielkie te ciężary 
znacznie utrudniały transport, ale nie było 
przynajmniej obawy, że wyprawa dla braku 
żywności, jak  wiele poprzednich, będzie mu
siała nawrócić, niedopiąwszy celu — bo i jej 
ostatecznym celem było dojechać do bieguna. 
Tym razem też rzeczywiście brak żywności nie 
był przyczyną odwrotu.

Z siedmiu sani, które zabrał Markham, 
miały trzy towarzyszyć mu tylko do pewnej 
odległości i zostawiwszy tam żywność, prze
znaczoną dla powrotu, wrócić do okrętu; 
14-go Kwietnia powróciły też drugie sanie i 
przyniosły wiadomość, że wyprawa postępuje 
raźno naprzód, ale później zaczęły się mnożyć 
trudności. Prawie ani na stopę szerokości nie 
było gładkiego lodu; wszędzie sterczały kry, 
chaotycznie jak skały wyrastające z powierz
chni, Często trzeba było siekierą drogę toro
wać. Dwunastego Maja 1876 roku dojechała 
wyprawa do 83° 20' 26" szer. pn. (na mapie, 
umieszczonej w Nr. 1, oznaczone krzyżykiem); 
na tem miejscu zmusił straszny szkorbut, któ
remu zwolna prawie wszyscy członkowie wypra
wy ulegli, Markhama do odwrotu. Miejsce to 
leży na pełnem, wówczas zamarzłem morzu. Tak 
jak parowiec Alert osiągnął najdalszy punkt 
żeglugi, tak Markham na tem miejscu zbliżył 
się najwięcej do bieguna z wszystkich podróż
ników północnych.

Po powrocie Markhama przekonał się Na- 
res, że dalsze wyprawy na północ byłyby bez 
celu, bo przy najpomyślniejszych okoliczno
ściach mogłyby one chyba kilka mil dalej się 
posunąć, a cóż to znaczy wobec owych stu mil, 
które dzielą biegun od miejsca, do którego 
dojechał Markham. Zeby na drodze, po któ
rej Markham jechał dziennie pi-zecięciowo 
1% mili angielskiej, dojechać do bieguna, trze- 
baby na to kilka lat poświęcić. Skoro więc 
zaczęły się lody ruszać, opuścił Nares swe do
tychczasowe stanowisko i popłynął do Disco- 
very, z którą razem wrócił do Europy. Wkoń- 
cu Października 1376 r. zanurzyły statki ko
twicę w porcie Yalencyi na brzegu Irlandyi.

Gdy wieść o powrocie Markhama obiegła 
Europę i Amerykę, nastało ogólne rozczaro
wanie; wątpiono już teraz prawie, że będzie 
kiedykolwiek możebnem stanąć na biegunie 
naszej planety, bo wszystkie możliwe środki, 
czy to wyprawy okrętem, czy saniami, zawio
dły. Przemyślni Amerykanie, którym konie
cznie się zdawało, że dla odpędzenia splenu 
trzebaby jazdę naokoło ziemi zastąpić bardziej 
interesującą przejażdżką do bieguna, podali 
dotąd niepraktykowany projekt, dostać się do 
niego balonem, ale jakoś i pomiędzy nimi nikt 
się nie znalazł, któryby projektem tym zajął 
się na seryjo. Ogólne to rozczarowanie nie 
powstrzymało jednakowoż wypraw polarnych; 
skierowało ono tylko główne z nich w inne 
okolice, na północ Azyi, gdzie od tylu wieków 
daremnie szukano przepływu północno-wscho
dniego.

Odradzanie w świecie zwierzęcym.

Jednein z najciekawszych zjawisk w życiu 
zwierząt, jest bezwątpienia zdolność odradza
nia utraconych części ciała, zdolność regiene- 
racyi, którą posiadają w większym lub mniej
szym stopniu wszystkie grupy państwa zwie
rzęcego. Zjawisko to ma wielkie bijologiczne 
znaczenie z tego względu, że wyraźnie dowo
dzi wspólnego niegdyś wszystkim zwierzętom 
rozmnażania bezpłciowego, mianowicie przez 
dzielenie. U zwierząt wyższych, zdolność taka 
regieneracyi organów sprowadzoną jest do mi
nimum, jednakże i tu często organ utracony 
bywa zastępowany przez nowy, który w niczem 
nie ustępuje dawnemu i który znowu może 
być zastąpiony przez inny, jeżeli ulegnie za
gładzie. Tak wiadomo powszechnie, że kijan
ka żaby może kilkakrotnie odnawiać ogon, 
a traszka (Triton) odzyskuje nową nogę po 
utracie dawnej; również posiadają niektóre 
kręgowe zdolność odtwarzania utraconego oka 
lub szczęki dolnej. W daleko jednak silniej
szym stopniu występuje zjawisko odradzania 
utraconych części ciała u zwierząt niższych, 
które z kawałka swego ciała, sztucznie odcię
tego, mogą nawet odtwarzać nowy organizm, 
w niczem się nieróżniący od organizmu, który 
powstał drogą naturalną. Pomijając tu naj
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niższe organizmy zwierzęce, mianowicie Pier
wotniaki (Protozoa), które w normalnych wa
runkach rozpadają, się na części, dające począ
tek nowemu pokoleniu, które zatem rozradza- 
ją  się przez dzielenie; pomijając także rozmna
żanie zapomocą pączkowania, polegającego 
na oddzielaniu się pewnych części ciała ma
cierzystego, rozwijających się później w nowe 
organizmy; zatrzymamy się jedynie na ta 
kich organizmach, które, niezależnie od nor
malnego rozrodu, bądź drogą płciową, bądź 
też bezpłciową, mogą rozpadać się dobrowol
nie lub też sztucznie pokrajane na części, od
twarzające w zupełności organizm rodzicielski.

Wielkie wrażenie w świecie naukowym wy
warło w swoim czasie odkrycie Trembleya
0 odradzaniu się polipów wód słodkich, mia
nowicie hydry, z najmniejszych kawałków 
ciała, sztucznie przez pokrajanie otrzymanych. 
Badacz ten dowiódł doświadczalnie, że w ja 
kikolwiek sposób i w jakimkolwiek kierunku 
hydrę pokroimy: podłużnie lub poprzecznie, 
czy też rozetniemy ją  na małe odcinki, a te 
ostatnie jeszcze przepołowimy, rezultat zawsze 
będzie jednakowy; mianowicie z każdego ka
wałka ciała hydry, wyjąwszy macki, po dłuż
szym lub krótszym czasie rozwija się nowe 
zwierzę, które posiada budowę i własności 
fizyjologiczne zupełnie takie same, jak  osobnik 
powstały z jajka lub pączka. W  równym sto
pniu wspólną jest zdolność odradzania gąb
kom, a także meduzom, które razem z hydrą 
do typu jamochłonnych (Coelenterata) należą; 
z każdego kawałka dzwonka może w ciągu
4—5 dni rozwijać się nowa meduza.

Świetne odkrycie Trembleya dało impuls do 
nowych badań w tym kierunku i obecnie wie
my, że zdolność odradzania z najmniejszych 
kawałków ciała istnieje u grup, dość wysokie 
już zajmujących miejsce w układzie zwierzę
cym, mianowicie u szkarłupni (Echinoderma- 
ta) i robaków (Yermes). Szkarłupnie od
znaczają się doskonalszą budową od wspo
mnianych wyżej organizmów; narządy ruchu
1 układ nerwowy dochodzą do wysokiego sto
pnia rozwoju, organy trawienia i krążenia 
krwi są od siebie zupełnie oddzielone, a roz
ród odbywa się tu wyłącznie drogą płciową. 
Pomimo to jednak spostrzegamy u szkarłupni 
takie same zjawiska odradzania, jakie przed
stawiają stosunkowo nisko uorganizowane ja- 
mochłonne, u których jeszcze silnie reprezen

towane jest rozmnażanie bezpłciowe, a nawet 
przez dzielenie, jak  np. Protohydra, bardzo 
blisko z hydrą spokrewniona. Regieneracyja 
u szkarłupni jeszcze z tego względu jest cie
kawą, że następuje ona nietylko po sztucznem 
pokrajaniu, lecz także po dobrowolnem rozpa
daniu się organizmu na kilka części. U hydry 
dytychczas jeszcze niezauważono takiego do
browolnego dzielenia, jakkolwiek nikt nie wąt
pi o jego istnieniu, gdyż spokrewniona z nią 
Protohydra rozmnaża się wyłącznie przez 
dzielenie. Dobrowolny rozkład z następuj ą- 
cem odradzaniem dokonywa się u szkarłupni, 
a mianowicie u gwiazd morskich, dwoma spo
sobami. Gwiazdy morskie, jak wiadomo, mają 
ciało krążkowate, a z krążka tego wychodzą 
płaskawe przedłużenia w postaci ramion czyli 
promieni. Otóż przy takiem „rozmnażaniu 
bezpłciowem“ gwiazda traci swoje ramiona, 
a każdy promień, oddzielając się od krążka, 
posiada zdolność zupełnego odradzania się, 
t. j. rozwija nowy krążek, z którego wyrasta 
odpowiednia ilość ramion. W  innych znów ra
zach ciało gwiazdy rozpada się na dwie lub 
więcej części, ale w tem bierze udział także 
krążek i powstałe przez dzielenie części krąż
ka mają jednakową ilość promieni, np. gwia
zda, posiadająca sześć promieni, rozpada się 
na dwie części trzypromieniowe, lub też na 
trzy części o dwu promieniach; później każda 
część daje początek nowej gwiaździe. Zupeł
nie takie same rezultaty otrzymujemy przy 
Bztucznem dzieleniu gwiazd morskich.

U innych szkarłupni nie spostrzeżono do
tychczas tak wysoko rozwiniętej zdolności re- 
gieneracyi; j ednakże faktem j est, że u lilij owców 
(Crinoidea) i holoturyj (Holothurioideae), jak  
wykazały badania Perriera i Dalyella, wszyst
kie części ciała, a nawet głowa mogą się od
radzać, jeżeli zostaną utracone.

Co się tyczy robaków, to spomiędzy nich 
zdolność odradzania w wysokim stopniu po
siadają pierściennice (Annelides) i płazińce 
(Platyhelmintes), u ostatnich dowolnego roz
kładu nie spostrzeżono. Wprawdzie wypławki 
(Planariae) okazują zdolność rozmnażania 
przez dzielenie, jednakże zjawisko to prędzej 
pączkowaniem, niż dzieleniem nazwać wypa
da. Na ciele wypławek przed dzieleniem (sit 
venia verbo), powstaje pomiędzy starą tkanką 
pas nowej, której przednia część przekształca 
się na ogon, tylna zaś tworzy głowę. Po roz-
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winięciu się tych dwu części, następuje sto
pniowy podział na dwa osobniki, z których 
jeden ma głowę ze starej, a ogon z nowej 
tkanki, drugi zaś odwrotnie: głowę z nowej 
tkanki a ogon ze starej. Jak  łatwo stąd wnio
skować, zjawisko to nie ma nic wspólnego z od
radzaniem. J  ednakże takie wypławki można 
dzielić sztucznie i z każdego kawałka roz
winie się nowy osobnik, który w niczem nie 
ustępuje rodzicielskiemu pod względem orga- 
nizacyi. '

Co do pierściennic, to Bonnet, w dwa lata 
po odkryciu Trembleya, mianowicie w r. 1741 
zauważył odradzanie u dżdżownicy. Długo
letnie obserwacyje w tym przedmiocie nad 
Lumbricus variegatus poczynione, wykazały, 
że dosyć jest odciąć kilka środkowych pier
ścieni ciała (niemówiąc już o części głowo
wej), ażeby otrzymać z nich nowy organizm, 
który znowu można porozcinać na kawałki 
i t. d. W  ten sposób dżdżownica odtwarza 
najgłówniejsze części ciała: głowę^ zwój móz
gowy, narządy zmysłów i inne. Odradzanie 
takie u Lumbricus ma miejsce nietylko po 
sztucznym podziale, lecz, jak mniema Billów 
na zasadzie swych badań ') i w naturze musi 
istnieć dobrowolne rozpadanie się ciała na od
dzielne odcinki, t. j. rozmnażanie zapomocą 
poprzecznego dzielenia. W  każdym razie roz
mnażanie zapomocą dzielenia zauważył nieda
wno Kennel u Ctenodrilus pardalis 2), a Zep
pelin u C. Monostylos3); oba te gatunki 
należą także do pierściennic i nie posia
dają wcale organów rozrodczych; przynajmniej 
wspomnieni badacze zauważyć ich nie zdołali. 
Otóż Zeppelin dzielił sztucznie Ctenodrilus 
monostylos i z każdego kawałka otrzymywał 
nowy organizm. Naturalnie, dzielenie odbywa 
się w sposób bardzo prosty; mianowicie ciało

•) Bulów . U eber T heilungs- und R egenerations vor- 
gange bei W u rm ern . A rch iu . f. N aturgesch . J a h rg .  4 9, 
H eft I .  Idem : U eber anscheinend freiwillige und K unst- 
liche Theilim g m it nachfolgender R egenera tion  bei Coe- 
len tera ten , E cliinoderm en u. W u rm ern . B iolog. C entralbl. 
I I I  B d . N r. 1.

2 ) U eber C ten. pard . A rbeiten aus dem  zoologisch- 
zootom ischen In stitu t zu W urzburg . 5 Bd. 188  2.

3)  U eber das Bau u. die T heilungsvorgange d. C te
nodrilus m onostylos nov. spec. Zool. A nzeiger. 1 8 8 3 , 

p ag . 4 4 .

przewęża się poprzecznie i stopniowo rozpada 
się zupełnie na dwie części, z których każda 
odtwarza typ rodzicielski.

Częściowe odradzanie utraconych narządów 
obserwował w ostatnich czasach Biilow w gro
madzie Gephyrei, mianowicie u Phascolosoma 
yulgare i Aspidosiphon Mulleri. Są to robaki 
morskie, z ryjkiem na przodzie ciała nierucho
mo wystającym lub wciągalnym zapomocą 
osobnego mięśnia wciągacza (Retractor). Na 
swobodnym jego końcu mieści się otwór gębo
wy, otoczony mackami i prowadzący do ka
nału pokarmowego, spiralnie zwiniętego; na 
grzbiecie, tuż obok nasady ryjka, leży otwór 
odchodowy, a na stronie brzusznej znajdują 
się dwa otwory orgauów wydzielania (Segmen- 
talorgane). Układ krwionośny składa się z na
czynia grzbietowego i brzusznego, a układ 
nerwowy ze zwoju brzusznego, który się roz
ciąga wzdłuż całego ciała i ryjka i z tylnej 
strony maćków tworzy obręcz gardzielową, na 
której mieszczą się plamki oczne. Na prze
dnim i tylnym końcu ciała szeregami osadzo
ne są haczykowate szczeciny, służące do wspie
rania ruchów. Otóż Biilow odciął wystający 
ryjek pięciu osobnikom gatunku Phascoloso
ma yulgare i trzem gatunku Aspidosiphon 
Mulleri; jednocześnie z ryjkiem utraciły zwie
rzęta otwór gębowy, macki, część gardzieli, 
wciągacza i naczyń krwionośnych, a także 
obręcz gardzielową, przyczem miał miejsce 
znaczny upływ krwi. Jednakże wszystkie, 
w ten sposób operowane zwierzęta, odzyskały 
już w przeciągu 3—5 tygodni wszystkie czę
ści utracone w dawnej formie.

S. G.

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
na Luty 1884.

Słońce przechodzi z gromady Koziorożca do 
gwiazd Wodnika; wysokość jego nad pozio
mem Warszawy w południe dnia I-go Lutego 
dosięga 20•/, stopni, dnia 15-go ma ona 25°, 
a d. 29-go stopni 30. Długość dnia w d. 1-ym 
Lutego trwa godzin 9, a do końca miesiąca 
zwiększa się o godzinę i 47 minut.
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W schód słońca w Warszawie:

Dnia 1 Lutego o godzinie 7 minut 44 
„ 10 „ 7 „ 28
n 20 „ „ 7 „ 8
» 29 „ „ 6 „ 49

Zachód:

Dnia 1 Lutego o godzinie 4 minut 45
» W * » 5 „ 2
„ 20 „ „ 5 „ 21
„ 29 „ „ 5 „ 37

W  chwili południa na kompasie, zegary po
winny pokazywać:

Dnia 1 Lutego godz. 12 min. 14 
„ 15 „ „ 12 „ 14
„ 29 „ „ 12 „ 13

Odmiany księżyca-.

I -a kwadra D. 4 o godz. 7 min. 21 rano 
Pełnia „11 „ 6 „ 12 „
Ostat. kwad. „ 19 „ 4 „ 37 „
Nów „ 26 „ 7 „ 59 wiecz.

Księżyc najbliżej ziemi dnia 4 go Lutego, 
najdalej od niej dnia 18-go; na równiku dnia 
13 i 27.

Planety.

Merkury w gromadzie Strzelca, następnie 
pomiędzy gwiazdami Koziorożca; w dn. 1-ym 
Lutego wschodzi o godz. 6 min. 30 zrana, za
chodzi we dnie; w ciągu miesiąca następuje 
wschód jego tylko o 10 minut wcześniej, niż 
dnia 1-go; przed wschodem słońca w początku 
miesiąca może być przy dobrej pogodzie do
strzegalny.

Wenus w gromadzie Ryb; wschodzi we dnie, 
zachodzi zaś w d. 1 Lutego o godz. 7 min. 43, 
a w dniu 29 o godzinie 9 min. 13 wieczorem; 
jako świetna gwiazda wieczorna, bez trudno
ści widzialna przed swoim zachodem.

Mars pomiędzy gwiazdami Raka; wschodzi 
przed zachodem słońca, świeci przez całą noc; 
łatwo dostrzegalny.

Jowisz w gromadzie Raka, następnie po
między gwiazdami Bliźniąt; wschodzi przed 
zachodem słońca, świeci przez całą noc; do
piero pod koniec miesiąca zachodzi po godz.
5-ej zrana.

Saturn pomiędzy gwiazdami Byka, wyprze
dza cokolwiek Aldebarana i postępuje za P le
jadami; wschodzi we dnie, zachodzi w d. 1-ym 
Lutego po godz. 3-ej, a pod koniec miesiąca 
około godz. 1 J/ a z północy.

Z gwiazd stałych dosięgają swojego naj
wyższego stanowiska nad poziomem około go
dziny 8-ej wieczorem d. 15 Lutego: na półno
cnej stronie poziomu gwiazdy głowy Smoka; 
w zenicie gromada Woźnicy; na południe 
od zenitu ostatnie gwiazdy Byka i gromada 
Oryjona. K.

SPRAWOZDANIA.

Karola Darwina rzecz o instynkcie.

Dnia 6-go Grudnia r. z. w londyńskiem To
warzystwie Linneuszowem odczytano pośmiert
ną rozprawę K. Darwina, którą dziennik Na
turę ') streszcza w sposób następujący:

„Przypuśćmy, źe w ciągu długich wieków 
doliny zamieniły się na ujścia rzek, a następ
nie na coraz obszerniejsze zatoki morskie; je
stem pewny, że w takim razie popęd, który 
pierwotnie powstał z potrzeby wyszukiwania 
pokarmu i zniewala zbarczoną gęś wlec się ku 
północy, przeprowadzi ją  przez wody bezdro- 
żne; że ptak, wspierany niepojętą zdolnością, 
skutkiem którćj zwierzęta i dzicy ludzie mogą 
zachowywać właściwy kierunek drogi, bezpie
cznie przebędzie morze, pokrywające teraz 
drogę dawnej jego podróży."

Następnie Darwin roztrząsa instynktowny 
strach. Przytacza liczne fakty, dowodzące 
stopniowego nabywania za ludzkiej pamięci 
instynktownego strachu, czyli dziedzicznej 
obawy człowieka. Te fakty naprowadziły D ar
wina na rozważanie instynktu udawania śmier
ci, objawianego przez rozmaite zwierzęta 
w niebezpieczeństwie. Wiedząc, że śmierć jest 
stanem, którego istoty żyjące nie znają, uwa
żał on ten instynkt za rzecz dziwną i rozpo
czął z owadami szereg doświadczeń, które do
wiodły, że postawa, w jakiej zwierzę udaje 
śmierć, nigdy nie jest podobna do postawy, 
w której rzeczywiście umiera; tak więc in
stynkt, przynajmniej co do owadów, jest po- 
proatu instynktem pozostawania wobec nie
bezpieczeństwa nieruchomym, a tem samem 
niewidocznym. Wątpliwem iest wszakże, o ile

' )  N aturę, a  weekly illustrated jo n rn a l of science. 
Londyn , 1 8 8 3 . T om  2 9 ,  str. 1 2 8 .
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to tłumaczenie może być stosowane do faktów, 
dotyczących zwierząt kręgowych.

Znaczną część pracy poświęca Darwin gnież
dżeniu się i mieszkaniom zwierząt i nagroma- 
dzonemi faktami stara się dowieść, że zawiłe 
instynkty ptaków w zakładaniu gniazd i ssą
cych w przygotowaniu sobie mieszkań, praw
dopodobnie stopniowo się rozwinęły pod kie
rowniczym wpływem wyboru naturalnego.

Rozprawa kończy się rozmaitemi uwagami
0 instynkcie w ogólności. Naprzód rozmaite
mi przykładami dowiedziono w niej zmienno
ści instynktów; następnie wykazano istnienie 
dwojakich instynktów w tym samym gatunku; 
poczem, ponieważ często bardzo trudno wyo
brazić sobie, w jaki sposób instynkt mógł 
pierwotnie powstać, autor uznał za rzecz wła
ściwą, z pomiędzy wielu podać kilka przykła
dów przypadkowego i zadziwiającego instynk
tu, który nie może być uważany za prawidło
wy, lecz, według autora, mógł dać początek 
stałym instynktom. W  końcu rozpatrzono wy
padki, szczególnie trudne do wyjaśnienia, które 
można ugrupować w następujący sposób:

1) Podobne instynkty u odmiennych zwie
rząt.

2) Odmienne instynkty u spokrewnionych 
zwierząt.

3) Instynkty na pozór zgubne dla obdarzo
nych niemi zwierząt.

4) Instynkty, wykonywane jeden raz w cią
gu całego życia.

5) Instynkty małej wagi lub bezużyteczne.
6) Szczególne trudności, połączone z in

stynktem migracyjnym.
7) Rozmaite inne instynkty, przedstawia

jące większą lub mniejszą trudność dla teoryi 
naturalnego wyboru.

Na zakończenie autor podaje następujące 
streszczenie ogólnych zasad, które w pracy 
swojej rozwinął.

„AV niniejszej rozprawie rozważaliśmy in
stynkty zwierząt ze względu na to, czy można 
przypuszczać, aby zostały nabyte drogą wska
zaną w naszej teoryi, czyli też, nawet w razie, 
gdyby prostsze instynkty mogły być w ten 
sposób nabyte, inne o tyle są zawiłe i zadzi
wiające, że musiały być specyjalnie nadane
1 tym sposobem obalają teoryją. Mając na 
uwadze podane fakty nabywania dziedzicznych 
czynności i usposobień przez nasze zwierzęta

domowe, drogą wyboru samoistnie powstałych 
figlów lub wyboru zmiany instynktu, albo dro
gą tresowania i przyzwyczajenia, wspartego 
niejakiem naśladowaniem; pamiętając o podo
bieństwie usposobienia zwierząt domowych 
i instynktu dzikich; mając na uwadze, że w sta
nie natury instynkty niewątpliwie są zmienne 
w jakimś małym stopniu; mając dalej na uwa
dze okoliczność, jak  dalece pospolitą jest rze
czą spotykać u spokrewnionych lecz odmien
nych zwierząt stopniowanie bardziej zawiłych 
instynktów, które jest wskazówką conajmniej 
możliwości stopniowego nabywania skompli
kowanych instynktów; mianowicie zaś mając 
na uwadze to stopniowanie, które odpowiednio 
do naszej teoryi przedstawia rzeczywiste sto
pnie, przez które przechodzi nabyty instynkt, 
bo, według naszego przypuszczenia, spokre
wnione gatunki odszczepiły się od wspólnego 
przodka w rozmaitym stopniu jego rozwoju, 
a tem samem bardziej lub mniej żaichowały 
pierwotne instynkty rozmaitych form rodzi
cielskich każdego gatunku; wszystko to ma
jąc na uwadze, oraz pamiętając o tem, że in
stynkt z całą pewnością równie jest ważny dla 
zwierzęcia, jak jego harmonijna budowa, oraz 
że w walce o byt przy zmienionych warunkach 
bytu drobne zmiany w instynktach zaledwie 
mogą pozostawać bez pożytku dla osobników 
tego samego gatunku,—nie widzę żadnego sta
nowczego zarzutu przeciwko naszej teoryi. 
Nawet w najbardziej cudownym instynkcie 
pszczoły, wyrabiania komórek woskowych, wi
dzieliśmy, jak prosta czynność instynktowa 
może prowadzić do wypadków, które umysł 
nasz napełniają podziwieniem.

„Co więcej, zdaje mi się, że teoryją naszą 
potwierdza bardzo powszechny fakt stopnio
wania zawiłości instynktów w granicach dane
go skupienia zwierząt; oraz fakt, że dwa spo
krewnione gatunki, będąc umieszczone w od
ległych okolicach ziemi i otoczone zupełnie 
odmiennemi warunkami bytu, zawsze w swoich 
instynktach dużo mają wspólnego. Oba fakta 
teoryją nasza tłumaczy, gdy tymczasem, pa
trząc na każdy instynkt jako szczególny dar, 
możemy tylko powiedzieć, że tak jest. Według 
naszej teoryi, przestają dziwić niedokładności 
i pomyłki instynktu. W rzeczy samej byłoby 
raczej dziwnem, że nie wykryto daleko więcej 
i bardziej rażących tego przykładów, gdyby 
nie okoliczność, że gatunek, któryby nie zdo
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łał zmienić się i o tyle wydoskonalić swoje 
instynkty, aby mógł dalej walczyć z współ
mieszkańcami tej samej okolicy, byłby po- 
prostu jedną więcej pomiędzy milijardami wy
gasłych form.

„Może to nie być logicznem, lecz moją wyo
braźnię mniej zadawalnia zapatrywanie się na 
młodą kukułkę, wyrzucającą swych braci 
przybranych, na mrówki, zabierające niewol
ników, na larwy gąsieniczników, karmiące się 
ciałem swej zdobyczy, na koty igrające z my
szami, na wydry i kormorany, bawiące się 
z żywemi rybami, jako na instynkty specyjal- 
nie nadane, jak uważanie ich za drobną cząst
kę powszechnego prawa, prowadzącego do po
stępu wszelkich ciał organicznych — rozmna
żanie się, zmienność, zachowanie życia najsil
niejszych i śmierć naj słabszych. “

A. W.

KRONIKA NAUKOWA.

(Astr o no mija).

— W i d m a  g w i a z d .  Dyrektor obser- 
watoryjum astrofizycznego w Potsdamie H. C. 
Yogel powziął jeszcze w r. 1873 zamiar spek- 
troskopicznego rozpatrzenia nieba; projekt 
ten obecnie w znacznym stopniu urzeczywist
nionym został, dyrektor bowiem Yogel we
spół z p. G. Mullerem zebrali w ciągu 105-iu 
wieczorów widma wszystkich gwiazd aż do 7,5 
wielkości, między 1° zboczenia południowego, 
a 20 północnego, ogółem 4051 gwiazd; katalog 
ten pomieszczonym został w trzecim tomie 
sprawozdań obserwatoryjum potsdamskiego. 
Widma zestawione zostały w trzy klasy: do 
pierwszej należą widma, w których linije me
taliczne są bardzo delikatne lub zgoła niepo
dobne do rozróżnienia, a części bardziej łam
liwe — błękit i fijolet, odznaczają się jasno
ścią; klasa druga obejmuje widma, w których 
linije metaliczne występują bardzo wyraźnie; 
części bardziej łamliwe są słabsze, a w mniej 
łamliwych niekiedy zachodzą słabe smugi; 
klasę trzecią stanowią widma, w których 
oprócz ciemnych linij występują jeszcze liczne 
ciemne smugi we wszystkich częściach widma, 
a części bardziej łamliwe nader są słabe. Klasy 
te rozpadają się dalej na grupy drobniejsze.

Widma klasy pierwszej, z jasnemi linijami 
wodornemi, oraz klasy drugiej, w których 
obok linij ciemnych występują i jasne, są na
der rzadkie. Vogel zwraca też uwagę na to, 
że domysł Secchiego, jakoby widma oznaczo
nego typu przywiązane być miały do pewnych 
okolic nieba, nie potwierdza się wyraźnie. 
Natomiast zauważyć można pewien związek 
między barwą gwiazdy, a jej widmem; gwia
zdy mianowicie czerwonawe lub czerwonawo- 
żółte posiadają zawsze widma o licznych lub 
szerokich smugach absorbcyjnych.

S. K.

(Fizyka).

— „O u ż y c i u  w r ą c e g o  t l e n u  j a 
ko ś r o d k a  o z i ę b i a j ą c e g o  do o t r z y 
m a n i a  t e m p e r a t u r y  k r z e p n i ę c i a  
a z o t  u.“ Pod tym tytułem przesłał prof. 
Wróblewski do Akademii wiedeńskiej swoją 
pracę, o której była już wzmianka w poprze
dzającym numerze Wszechświata, poczerpnię- 

; ta  ze sprawozdań z posiedzeń Akademii Nauk 
w Paryżu. Mając w ręku odbitkę ze sprawo
zdań posiedzeń Akademii wiedeńskiej, przy
taczamy treść komunikatu prof. Wróblew
skiego: Ze wszystkich gazów, uważanych je
szcze przed niedawnym czasem za trwale, tylko 
jeden wodor przy temperaturze — 136° C. nie 
okazuje żadnych śladów skraplania się. Gdy 
wodorowi, posiadającemu powyższą tempera
turę i poddanemu ciśnieniu 150 atmosfer, po
zwolimy się swobodnie rozszerzać, nawet wów
czas nie spostrzega się obłoczków w rurce, za
wierającej ten gaz. A zatem do skroplenia 
wodoru jest potrzebna temperatura niższa od 
tej, którą daje wrący ciekły etylen w próżni 
(— 136° O). Do otrzymania takiej tempera
tury mogą nadawać się ciecze, powstałe z ga
zów, trudniej się skraplających, niż etylen; 
z tych powodów, powiada prof. Wróblewski, 
uważałem za najodpowiedniejszy tlen.

Od czasu, jak zostały dokładnie określone 
warunki, przy których skrapla się tlen, otrzy
mywanie większych ilości tlenu ciekłego nie 
przedstawia znacznych trudności, tak, że od 
początku Października r. z. używałem tej cie
czy jako środka oziębiającego. Tlen ciekły 
przy gwałtownem wrzeniu, które otrzymuje 
się przez nagłe zmniejszenie ciśnienia, nie 
krzepnie, jak to ma miejsce dla ciekłego bez-
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wodnika węglanego. Jednakże małe kryształ
ki osiadają tak na dnie naczynia, zawierają
cego tlen ciekły, jak również na ścianach rurki, 
zanurzonej w tej cieczy, jako środku oziębia
jącym; ta ostatnia okoliczność utrudnia ob
serwowanie zawartości rurki. Kryształki te 
mogą być tlenowe, lub też pochodzić od za
nieczyszczeń, które w sobie zawierał tlen, 
otrzymany z mięszaniny chloranu potasu i 
braunsztajnu. Przytem, nadmienia prof. Wró
blewski, jeszcze dotąd nie udało mi się otrzy
mać tlenu ciekłego przy zwyczajnem ciśnieniu 
jednej atmosfery. Z tego powodu używanie tle
nu ciekłego, jako środka oziębiającego, przed
stawia jeszcze pewne trudności; przy gwałto- 
wnem zmniejszeniu ciśnienia, któremu tlen 
ciekły jest poddany, bardzo często pękają 
części szklane przyrządu i następuje wybuch. 
Nadto, czas wrzenia ciekłego tlenu, a tem sa
mem i obniżenia temperatury, jest niezmier
nie krótki. Temperaturę wrącego ciekłego 
tlenu prof. Wróblewski oznaczył na — 186° O. 
Do tego oznaczenia używał przyrządu termo
elektrycznego, którego wskazania były przed
tem dokładnie porównane z termometrem wo- 
dornyrn w granicach od +  100° G. do—130° O. 
Pomimo tych licznych trudności, jakie przed
stawia ciekły tlen, jako środek oziębiający, 
zdołał nasz uczony zamrozić azot. Przy po
mocy tego nowego środka oziębiającego, 
otrzymał azot ciekły, a następnie zmniejsza
jąc gwałtownie ciśnienie, przeprowadził go 
w stan szybkiego parowania, wówczas na dno 
naczynia spada skrzepnięty azot w postaci płat
ków śnieżnych, które składają się z kryszta
łów znacznej wielkości. E. D.

— G r a n i c a  s ł u c h u  l u d z k i e g o .  
Pomimo licznych badań, granica tonów, które 
ucho ludzkie słyszeć może, dotąd stanowczo 
oznaczoną nie została, — niewątpliwie zresztą 
granica ta dla różnych uszu nader jest różną. 
Niedawno przedmiotem tym zajmował się p. 
E. Panchon; tony wywoływał zapomocą silnej 
syreny, zbudowanej według typu Cagniard- 
Latoura; najwyższy ton, który mógł słyszeć, 
odpowiadał 72000 drgań na sekundę. Granica 
ta przypada przeto daleko wyżej, aniżeli we
dług innych badań, prowadzonych w osta
tnich czasach. Panchon wprawiał też w drga
nia podłużne pręty metalowe, jednym końcem 
osadzone w ścianie; w tym celu pocierał je

suknem, obsypanem kalafoniją; przez zmniej
szanie długości prętów otrzymywano tony co
raz wyższe. Gdy ucho przestaje już słyszeć, 
ton wysoki oddziaływa jeszcze na płomienie 
wrażliwe. Można tu też nadmienić, że F ran 
ciszek Galton obmyślił fujarkę wodorną, wy
dającą tony nader wysokie, których słyszeć 
już nie można; ma ona służyć do wypróbowa
nia słuchu owadów, którym różni badacze 
przypisują daleko sięgającą zdolność słysze
nia. Wodor, jako gaz bardzo lekki, dokonywa 
w równych warunkach drgań daleko więcej, 
aniżeli powietrze, tak, że fujarka Galtona, 
mająca 3,5 milimetra długości, a 1 mm. średni
cy, wydaje 312000 drgań na sekundę; posiada 
ona tłok, którym można regulować jej długość 
a tem samem modyfikować wysokość tonu. 
Tyndall opowiada, że rozkoszował się w Al
pach dźwiękami owadów, gdy towarzysz jego 
podróży nic zgoła nie słyszał; ciekawa przeto 
rzecz, czy na tony tak wysokie owady okażą 
się wrażliwemi. S. K.

— S z y b k a  d y f u z y j a  s t o p i o n y c h  
m e t a l i .  P. Chandler Roberts, wprowa
dził dwa stopione metale, mianowicie ołów 
i złoto do rurki zgiętej nakształt litery TJ, 
tak, że ołów zajmował część jej dolną, 
a złoto znajdowało się nad nim w jednem 
ramieniu; po czterdziestu minutach oba te 
metale doskonale się zmięszały. W. Thom
son uznał spostrzeżenie to za bardzo ważne 
dla wyjaśnienia stopów metalicznych i zauwa
żył, że przypomina ono raczej dyfuzyją gazów, 
aniżeli dyfuzyją ciała stałego i ciekłego. Sól 
wymagałaby całych lat, aby w podobny spo
sób przenikła wodę. S. A.

(Botanika).
— Bernelot Moens, opisując jawańskie 

plantaeyje drzew chinowych, należące do Ho- 
landyi, dodaje, że w roku 1880 przewieziono 
z Jawy do Holandyi 109080 kilogr. kory chi
nowej, zebranej z ośmiu gatunków drzew, 
a najwięcej z Cinchona Calisaya. Z 49 analiz 
pokazało się, że największą ilość alkaloidów 

* i chininy zawiera kora, zdjęta z korzeni.
W. M.

— Goppert, opisując krążenie soków drzew, 
przytacza kilka ciekawych przykładów drzew, 
które, pomimo, że były obnażone z kory, je
dnak nie zamierały. Do takich drzew należy
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wiąz w Greitz, 10 cm. gruby, którego wyższa 
część łodygi łączy się z niższą tylko zapomocą 
drewna, gdyż kora przed sześciu laty była 
częściowo zniszczoną. Buk, 3/ 4 m. gruby, a 25 
stóp wysoki, który przez 45 lat, pomimo zni
szczonej kory rósł silnie i wreszcie przez wiatr 
został złamany. Lipa, w ogrodzie botanicznym 
we Wrocławiu, 14 m. wysoka, % m. gruba, 
która w 1870 roku była naokoło pnia obna
żoną z kory na wysokość */3 m., a pomimoto 
corok kwitnie. W. M.

— Mikosch i Stohr zapomocą spektroskopu 
dowiedli, że owies i jęczmień, kiełkujące w cie
mności, wystawione będąc tylko przez 5 minut 
na działanie światła, już okazały ślady obec
ności chlorofilu. Toż samo zachodzi i wtedy, 
jeżeli oświetlanie odbywa się nie ciągle przez 
5 minut, ale z przerwami, po jednej sekundzie 
zaciemniania. W. M.

(Zoologija).

— W p ł y w  p o k a r m u  n a  r o z w ó j  
k i j a n e k .  Yung w pięciu naczyniach umie
ścił 250 kijanek, wylęgłych z tego samego po
miotu, przyczem do każdego naczynia włożył 
taką samą ilość kijanek. Każde naczynie za
wierało jednakową ilość wody takiego samego 
składu chemicznego, lecz do każdego z nich 
dodano odmiennego pokarmu. Tym sposobem 
pierwsze 50 kijanek w jednem naczyniu (A) 
otrzymały same słodkowodne wodorosty, w dru- 
giem (B) z początku galaretowate powłoki jaj 
żabich, a następnie białko surowe jaj kurzych, 
w trzeciem (C) miały mięso rybie, w czwar- 
tem (D) mięso wołowe, a nareszcie w piątem 
(E) gotowane jajko kurze. Po 20-tu dniach 
kijanki przedstawiały następujące różnice dłu
gości i szerokości w okolicy skrzeli:

A. B. C. D. E.
d łu go ść  16,08 m m . 17,66 m m . 29,00 m m . 29,33 m m . 25,83 m m .

s ze ro k o ść  3,75 ,, 4,08 ,, 6,58 ,, 6,25 ,, 5,25 ,,

Tak więc najpomyślniej rozwijały się kijan
ki karmione mięsem (C i D), najgorzej kar
mione roślinami (A). Nadto kijanki, karmione 
mięsem, najwięcej nagromadziły w swem ciele 
zapasowego materyjału, albowiem trzy kijanki 
z grupy D (karmionych mięsem wołowem), 
będąc pozostawione bez pokarmu, zdechły do
piero 47, 55 i 70-go dnia, gdy tymczasem trzy 
kijanki z grupy A (pokarm wyłącznie roślin-

,Ąo3B0Jicho IIeH3ypoK>. BapiuaBa 19 ilHBapa 1884.

ny) zdechły z głodu 10, 11 i 13-go dnia. Te 
różnice utrzymały się i w późniejszym czasie 
aż do 12 Maja, tylko zwiększyła się różnica 
pomiędzy obydwoma gatunkami mięsa. N a
stępnie zdechły wszystkie kijanki grupy B, 
skąd wynika, że powłoki jaj żabich, które 
w pierwszych dniach po wylęgnięciu kijanek 
są naturalnym ich pokarmem, nie wystarczają 
do wyżywienia ich przez cały czas przeo
brażeń.

Kijanki, karmione wodorostami, także wy- 
zdychały, nim się rozpoczął rozwój nóg tyl
nych. Z  pozostałych grup wiele kijanek od
było całkowity rozwój, przyczem karmione 
mięsem wołowem rozwinęły się najprędzej, za 
niemi podążyły karmione mięsem rybiem, 
a najdłużej trwały przeobrażenia karmionych 
gotowanem białkiem. A . W.

— Prof. Y e r r  i 1, zbadawszy olbrzymie 
głowonogi, przyszedł do przekonania, że naj
większe okazy należą do rodzaju Architheu- 
tis, którego jeden okaz był długi 52 stóp, 
przyczem długość samego ciała bez ramion 
wynosiła 15 stóp; długość drugiego okazu do
równywała 55 stopom, ciało zaś jego bez ra 
mion było długie 20 stóp. (American Jour. Sc.)

A. W.

Kalendarzy! biM raficzny.

3-go L utego  1 8 2  9 r .  u r. «J. R iche, chem ik ; profesor 
w P aryżu .

4 -go 17 7 8 r .  u r. A ugust P ira m  de C andolle w Gie- 
new ie; tw órca uk ładu  natura lnego  roślin; um . 9 W rze 
śn ia  1 8 4 1 .

G-go 18 0 4  r .  u m arł Józef P riestley , jed en  z n a jz n a 
kom itszych chem ików  przeszłego wieku; odkry ł tlen 
(1 7 7 4 ) .

9 -go  1 8 0 8  r. u r. Poggiale; zasłużouy w chem ii fizy- 
jo log icznej; um . 2 6 S ierpnia 187  9 .

TreŚó: Z nowoczesnej gieologii, przez D -ra
R udolfa Z ubera. —  O zm ysłach , przoz M . Siedlew- 
skiego (ciijg dalszy) (z  rysunkam i). —  W ypraw y do 
bieguna północnego, przoz D -ra  N adm orskiego. V . N o
wszo wyprawy am erykańskie i angielskie na  zachód 
G renlandyi. —  O dradzanie w świecie zw ierzęcym , przez 
S. G. —  K alendarzyk  astronom iczny. —  Spraw ozda
n ia . —  K ron ika  naukow a. —  K alendarzyk b ijógra- 
ficzny.
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