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E N E R G I J A .
napisał

Eug. D ziew ulski.

Dawniej dla wytłumaczenia sobie różnych 
zjawisk fizycznych, przyjmowano istnienie pe
wnej liczby oddzielnych czynników fizycznych, 
np. zjawiska ciepła, według tego tłumaczenia, 
wywoływał czynnik, nazwany cieplikiem. — 
Czynniki te, ściśle rzeczy biorąc, nic nie ob
jaśniały, ponieważ przypisywano im moc nie
określoną, prawie czarodziejską, wywoływania 
pewnej grupy zjawisk.

Obecnie nauka uważa cały wszechświat jako 
wielką machinę, w której jest złożona pewna 
ilość pracy, zdolnej przejawiać się w najroz
maitszy sposób. Machina parowa, a raczej 
praca w niej złożona, może oddawać nam naj
rozmaitsze usługi. Jeżeli lokomotywa ciągnie 
za sobą szereg wozów po drodze żelaznej, to 
w tym przypadku praca maszyny ożywia cały 
pociąg wspólnym ruchem postępowym. Gdy 
zaś maszyna parowa porusza jakiekolwiek 
warsztaty, wówczas otrzymujemy zjawisko 
nieco odmienne od poprzedzającego, cała fa
bryka uie zmienia swego położenia, czyli nie

porusza się z miejsca, na którem została zbu
dowana, lecz pojedyńcze przyrządy, w niej mie
szczące się, wykonywają najrozmaitsze ruchy, 
a każdy z tych przyrządów jest ożywiony ru
chem, jaki mu jest potrzebny, aby spełnić 
czynność mu powierzoną. Rzecz się ma podo
bnie z pracą, złożoną w świecie, może ona 
nam przejawiać się jako ruch mas lub też 
jako ruch cząsteczek, z których ciała są zło
żone. Dzisiejsza nauka pojmuje głos, ciepło, 
światło i elektryczność jako ruch cząsteczko
wy. Wszystkie wynalazki i ulepszenia mają to 
na celu, aby pracę złożoną w świecie przeo
brazić w formę, z której człowiek może naj
więcej korzystać.

Ponieważ ta forma pracy, jaką dają machi
ny elektryczne, jest w zastosowaniach jeszcze 
bardzo nowa, przeto pismo nasze pragnie za
poznać czytelnika z najnowszemi postępami 
elektrotechniki. Rzecz tę musimy jednak po
przedzić elementarnym i zwięzłym wykładem 
o pracy.

Jeżeli ciało, poddane działaniu siły ciężko
ści, magnetyzmu lub elektryczności, usiłujemy 
poruszyć w kierunku przeciwnym jego przy
ciągania, wtenczas napotykamy opór, a gdy 
ten opór będziemy pokonywać i ciało posuwać 
na pewnej przestrzeni, wtenczas powiadamy, 
że wykonywamy pracę. Wielkość pracy tak
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wykonanej, będzie zależyć od natężenia siły, 
potrzebnej do pokonania oporu i długości 
drogi, na której pracę wykonaliśmy. Za je
dnostkę siły przyjmuje się ta, która jest po
trzebna do podtrzymywania ciała, ważącego 
1 kilogr., a za jednostkę długości metr. Kiedy 
podnosimy do góry ciężar, ważący jeden kilo
gram do wysokości jednego metra, wtedy wy
konywamy pracę jednego kilogramo-metra. W i
doczną jest rzeczą, że jeżeli podnosimy jeden 
kilogram do wysokości dwu, trzech i t. d. me
trów w górę, to wykonywamy dwie, trzy i t. d. 
jednostki pracy; również łatwo pojmujemy, 
że ilość pracy wykonanej jest wprost zależna 
od ciężaru ciała wydźwiganego. Słowem, 
praca wyraża się iloczynem z podnoszonego 
ciężaru przez drogę, odbytą w kierunku pio
nowym. Podobnie rzecz ma się, gdy porusza
my magnes, przyciągany lub odpychany, w kie
runku przeciwnym jego przyciągania lub od
pychania.

Pojmujemy, że gdy kamień zaniesiemy na 
górę i tam go położymy, to wykonaliśmy pewną 
ilość pracy, którą w nim złożyliśmy. Możemy 
tę pracę wykonać w inny sposób, np. zarzucić 
kamień na górę: ponieważ rezultat będzie ten 
sam, przeto ilość pracy, wykonanej w obu 
przypadkach, powinna być taż sama; lecz 
w drugim przypadku musimy ją  wykonać 
w czasie daleko mniejszym: z tego więc powo
du należy pracować odpowiednio z większem 
natężeniem podczas tego niewielkiego czasu. 
W kamieniu, wydźwiganym na górę, jest zło
żona praca, czyli on posiada pewną ilość ener
gii, która w danej chwili tem dla nas przeja
wia się, że kamień leży na górze a nie na dole, 
lecz posiada zdolność spadnięcia z góry na 
dół, jak tylko z góry go swobodnie puścimy; 
z tych powodów tę jej formę nazywają ener- 
giją położenia lub potencyjalną. Energija po- 
tencyjalna czyli położenia, złożona w kamie
niu, może taką pozostać przez długi przeciąg 
czasu, lecz po puszczeniu swobodnie kamienia 
na dół, on spada na powierzchnię ziemi, z któ
rej został przedtem wydźwigany, przyczem 
nabywa pewnej prędkości; a w tym ostatnim 
razie energija potencyjalna (położenia) prze
obraża się w energiją ruchu czyli kinetyczną. 
Tym więc sposobem władzę wykonywania 
pracy nazwaliśmy energiją, a odpowiednio do 
tego, czy ona przejawia się w pracy utajonej, 
czy też jako ruch, określiliśmy ją  wyrazami:

potencyjalna (położenia) i kinetyczna (ruchu).
Jeżeli ciało, zawieszone na nici, odchylamy 

od położenia równowagi, wówczas ono opisuje 
łuk kołowy około punktu swego zawieszenia, 
a tym sposobem zostaje wydźwigane do pe
wnej wysokości, przyczem wykonywamy odpo
wiednią ilość pracy, która zostaje nagroma
dzona w danem ciele, czyli ono nabywa pe
wnej ilości energii położenia (potencyjalnej).

W  chwili puszczania ciała swobodnie, ener
gija położenia zaczyna przeobrażać się w ener
giją ruchu, t. j. ciało spada do pierwotnego 
położenia ruchem przyspieszonym, a w chwili, 
kiedy dosięga położenia równowagi, nabywa 
największej prędkości, której bez żadnej przy
czyny utracić nie może, przeto z prędkością 
nabytą mogłoby przejść do nieskończoności, 
lecz oddalając się od położenia równowagi, 
dźwiga się zwolna ku górze, czyli pokonywa 
działanie siły ciężkości na nie, a wskutek tego 
utraca nabytą prędkość zwolna ale ciągle, aż 
dosięgnie punktu, w którym ona staje się ze
rem, co ma miejsce wtenczas, gdy podniesie 
się do tej wysokości, z której spadło. W tem 
nowem położeniu górnem odzyskało napowrót 
pierwotną ilość energii położenia, a zatem za
cznie teraz odbywać drogę już raz przedtem 
przebytą, lecz w kierunku odwrotnym i t. d. bez 
końca. Ruch taki nazywamy wahadłowym, 
a samo ciało zawieszone wahadłem.

W ruchu wahadłowym mamy przykład cią
głego przeobrażania się energii położenia 
w energiją ruchu i naodwrót. Wahadło raz 
puszczone w ruch, nieutraciłoby go nigdy, 
gdyby nie opory, jakie napotyka przy ruchu. 
Ciało zawieszone, przy wahaniu się musi cią
gle usuwać z drogi powietrze, czyli wprawiać 
je w ruch, wytwarzając około siebie lekki 
wietrzyk; tym sposobem pewna ilość energii, 
złożonej w ciele, za każdem jego wahnięciem 
nieco zmniejsza się,' wskutek czego obszerności 
wahnięć zwolna maleją i nakoniec po pewnym 
czasie ciało zatrzyma się. Słowem, w tym 
przykładzie pewna ilość energii przy każdein 
wahnięciu rozprasza się z ciała, czyli jest ona 
przez ciało stracona.

Ruch wahadłowy, dopieroco uważany, jest 
szczególnym przypadkiem ogólniejszego zja
wiska. Jeżeli ciało (ciężar), zawieszone na 
nici i odchylone od położenia równowagi bę
dziemy poruszać, utrzymując go podczas tego 
ruchu na tej samej wysokości, wtenczas ono
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będzie opisywać okrąg koła. Gdybyśmy siłą 
naszej ręki poruszali ciało tylko na małym 
łuku koła w sposób dopieroco opisany, a na
stępnie puścili go swobodnie, czyli udzielili 
mu tylko chwilowego pchnięcia, wówczas ciało 
będzie odbywać ruch również po kole, opisy- 
wanem około punktu pierwotnego położenia 
równowagi; tak jak wahadło raz odchylone od 
położenia równowagi, wykonywa szereg wah
nięć po sobie następujących, przyczem czasy 
wahnięć są sobie równe, w podobnyż sposób 
zachowuje się ciało, biegnące po kole, przy
czem czasy obiegów nie zmieniają się. Ciało 
owo będzie poddane j ednocześnie dwu działa
niom do siebie prostopadłym: sile pchnięcia 
czyli rzutu chwilowego, pod wpływem której 
usiłuje pójść w kierunku stycznym do koła 
obiegu i sile, pociągającej to ciało do pierwo
tnego położenia równowagi, a ponieważ ciało 
nie może poruszać się jednocześnie w dwu 
tych kierunkach do siebie prostopadłych, prze
to będzie opisywać drogę pośrednią pomiędzy 
temi kierunkami i to przy każdem położeniu 
ciała. Elementy dróg, tak opisanych, mogą 
w szczególnym przypadku zakreślić okrąg 
koła. Gdyby siła ruchu była zbyt duża, ciało 
zostałoby oderwane i pobiegło w przestrzeń, 
unosząc z sobą energiją w niem złożoną. Przy 
sile rzutu zamałej, ciało zdążałoby do po

łożenia równowagi, odbywając około niego 
szereg wahnięć.

Położenie pierwotnej równowagi w danym 
przypadku przedstawia nam środek (centrum) 
siły, którą z tego powodu nazywają siłą do
środkową czyli centralną. Doświadczenie to 
tłumaczy i objaśnia ruch obrotowy planet 
około słońca, księżyców około planet; ciała te, 
posłuszne sile powszechnego ciążenia, posia
dałyby na słońce, lecz z drugiej strony ró
wnież prawdą jest, że siła pierwotna rzutu 
byłaby je uniosła w nieskończoność; dwa te 
działania jednoczesne mogły tylko zmusić te 
ciała do krążenia około słońca po linijach 
krzywych zamkniętych, nazwanych elipsami.

! Dwa te działania dla każdej planety są odpo
wiednio dobrane co do swych wielkoś ci, w ra
zie bowiem przewagi któregokolwiek z nich, 
byłyby już przed wiekami albo dorzucone do 
masy słońca, lub też odrzucone od niego w nie
skończoność, a tem samem n ie należałyby do 
jego systematu. Harmonija, istniejąca w ru
chach ciał niebieskich, może być udatnie ob
jaśniona, przyjmując, że ciała nawzajem sie
bie przyciągają, czyli że są posłuszne prawom 
ciążenia i nadto w każdem ciele jest złożona 
pewna ilość energii położenia, która utrzymuje 
je na drogach, przez nie opisywanych.

(c. (I. n.)

1 NOWOCZESNEJ G I 1 I M
przez

D -ra Rudolfa Zubera.

(D okończenie).

Umiejętne uporządkowanie faktów, zebra
nych podczas szczegółowych badań nad budo
wą gór europejskich, zwłaszcza Alp '), oraz 
wysnucie z nich wniosków, mających znacze
nie teoretyczne '— jest największą zasługą 
Edwarda Suessa, profesora gieologii na uni
wersytecie wiedeńskim.

Wykazał on przedewszystkiem na podsta
wie swoich i cudzych spostrzeżeń, że wiele 
granitów alpejskich ma wiek młodszy od są
siednich warstw osadowych, oraz, że i w głó
wnej masie Alp centralnych widocznym jest 
skutek tej samej siły, która wypiętrzyła i pa
sma Alp wapiennych, — że zatem nie można 
im przypisywać roli motorów tego ruchu gó
rotwórczego, gdy one równocześnie z tamtemi 
pokładami ulegały innej sile.

Dalej zwrócił on uwagę na jednostronność 
większej części pasm górskich. Gdyby siła, 
wznosząca góry łańcuchowe, działała prosto
padle z dołu w górę, musiałby być przekrój 
poprzeczny tych pasm symetrycznym; tymcza
sem tak nie jest prawie nigdy. Wszystkie pra
wie łańcuchy systemu alpejskiego są po stro-

■) Do system u alpejsk iego zalicza Suess oprócz Alp 
óry Ju ra , W ogezy , A peniny, K arpaty  i po czę- 
tan .

także góry  
ści 15alkan



84 W SZEC H ŚW IA T. Nr. 6.

nie południowej stromo urwane i tu obja
wiają się najczęściej ślady wulkaniczne; a po 
stronie północnej łagodnie przechodzą w ró
wniny.

Rzuciwszy okiem na mapę orograficzną 
środkowej Europy, spostrzeżemy, że wszyst
kie, przez Suessa do systemu alpejskiego zali
czone pasma górskie, tworzą połączone z sobą 
łuki, wypukłe wogóle ku północy, a wklęsłe 
po stronie południowej.

Typem najbardziej jednostronnych gór są 
dla Suessa Karpaty, ostro oderwane i wulka- 
nicznemi górami trachitowemi oddzielone od 
niżu węgierskiego, a ku północy łagodnie prze
chodzące w wyżynę podolską.

Symetryja Alp właściwych jest dla Suessa 
tylko pozorną; Alpy wznosiły się niewątpliwie 
w kilku rozmaitych okresach gieologicznych, 
a ich dzisiejsza, bardziej skomplikowana bu
dowa, jest tylko wypadkową tych różnych, 
niezawsze zgodnych ze sobą ruchów. Co do 
miejsca, gdzie rozlewało się morze, w którem 
osadziły się olbrzymie pokłady, składające 
dziś grzbiety systemu alpejskiego, świadczą 
studyja paleontologiczne, że leżało ono po czę
ści tam, gdzie dziś są te góry, po większej zaś 
części sięgało dalej na południe, nigdzie zaś 
na północ.

Ze wszystkich tych faktów wynika, zdaniem 
Suessa, że siła, która wypiętrzyła łańcuchy 
systemu alpejskiego, działać musiała z boku, 
a mianowicie z południa ku północy. Początki 
tego działania objawiały się już w dawniej
szych okresach gieologicznych; ostateczne je 
dnak Wzniesienie wszystkich tych gór przy
pada na drugą połowę okresu trzeciorzędo
wego.

Określiwszy w taki sposób rodzaj i kierunek 
tego wspólnego całemu systemowi alpejskie
mu ruchu, szuka Suess zapory, która ten ruch 
wstrzymywała i tak spowodowała pofałdowa
nie i spiętrzenie się skorupy ziemskiej. Otóż 
okazuje się, że ruch ten oparł się na całej 
linii o wyżyny lub góry, złożone z mas pier
wotnych starokrystalicznych, przedstawiają
cych, zdaniem Suessa, produkty pierwszego 
skrzepnięcia stopionej kuli ziemskiej; są to 
pierwsze wyspy, początki kontynentów. Taką 
masą granitową jest wyżyna czesko-moraw- 
ska, która wstrzymała ruch Alp; taką jest po
dolska tablica granitowa, która wstrzymała 
posuwanie się Karpat ku północy.

Inne, mniejsze trzony granitowe pierwotne 
zdołały ruch ten wstrzymać tylko w małej 
części, albo wywoływały znaczniejsze zbocze
nia w jego kierunku i natężeniu, — spowodo
wały np. przerwy poprzeczne, rozdzielenie je 
dnej fali warstwowej na kilka innych i t. p.

Ruch, który wytworzył system alpelski, ob
jawił swe skutki jeszcze znacznie dalej ku pół
nocy, a mianowicie w różnych częściach gór 
środkowo-niemieckich. Analogicznym ruchom 
zawdzięczają swe powstanie, zdaniem Suessa, 
także Pireneje i Kaukaz.

O ile można wuosić z badań Medlicotta, 
Stoliczki, Griesbacha i i. nad budową gór pas
mowych środkowej Azyi, to i tam okazuje się 
zupełna analogija z systemem alpejskim, z tą 
różnicą, że podczas gdy w Europie przeważał 
kierunek południowo-północny w ruchu góro
twórczym, tam był kierunek przeciwny, t. j. 
z północy ku południowi.

Co do Uralu, to ten przedstawia tylko dłu
gą szczelinę uskokową, przebiegającą z pół
nocy ku południowi, wzdłuż której strona 
wschodnia znacznie się obniżyła, a strona za
chodnia może nieco podniosła.

Co było przyczyną tego ruchu, nie mówi 
Suess nigdzie wyraźnie. Ze sposobu jednak 
jego wyrażania zdaje się wynikać niewątpli
wie, że podziela on w tym względzie zdanie 
Ebraya, Magnana i innych, uważających za 
tę przyczynę kurczenie się skorupy ziemskiej 
wskutek oziębiania się jej wnętrza.

Śmiałe poglądy Suessa napotkały — jak się 
tego spodziewać należało — wielostronną 
krytykę. Wykazano w wielu punktach Alp 
(Stache, Bittner), że jednostronność pasm 
górskich nie jest tak powszechną, jak tego 
chce Suess; że budowa wielu łańcuchów prze
mawia raczej za ruchem północno-południo- 
wym, a więc wprost przeciwnie, niż przy
puszcza Suess.

Zarzuty te jednak mogą — jak dotąd — 
tylko zmodyfikować przeprowadzenie i zasto
sowanie tej teoryi do pomniejszych szczegó
łów, oraz posłużyć z czasem do wykrycia in
nych czynników, współdziałających z tym wiel
kim i potężnym ruchem; śmiało jednak mo
żna twierdzić, że pozostanie tym czynnikom 
tylko znaczenie lokalne i drugorzędne, a całej 
i ogólnej teoryi Suessa inna nie tak prędko 
zdoła zastąpić. I  tak pojawiła się przed kilku 
laty nowa teoryja, przyjmująca wprawdzie
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rucli poziomy jako przyczynę pofałdowania 
warstw skalnych, lecz za powód tego ruchu 
uważa ona jednę składową siły odśrodkowej, 
wzmagającej się w kierunku od bieguna ku 
równikowi. Teoryja ta  nawet dyskusyi nie 
wywołała, bo wszyscy, nawet przeciwnicy 
Suessa spostrzegli jej zupełną niezgodność 
z faktami rzeczywistemi.

Że tylko siła pozioma mogła pomarszczyć 
skorupę ziemską, wykazano także doświadcze
niami. Daubree powlekał balon kauczukowy 
wydęty niejednostajną warstwą zabarwionego 
nieelastycznego pokostu, po którego wyschnię
ciu wypuszczał z balonu nieco powietrza. 
Wskutek tego potworzyły się w różnych miej
scach powłoki zmarszczki, odpowiadające 
w zupełności łańcuchom górskim. Favre pod
dawał ciśnieniu bocznemu warstwy plasty
cznego iłu, w którym były stałe większe ka
wałki drzewa (wyobrażające masy granitowe) 
i otrzymywał utwory ukośnie pofałdowane 
i na tych twardych kawałkach oparte, zu
pełnie podobne do naturalnych przekrojów 
górskich.

Na tle teoryi Suessa rozwinęła się w osta
tnich czasach dość żywa dyskusyja nad spo
sobem, w jaki wyjaśnić wyginanie się warstw 
twardych i nieplastycznych. Heim (profesor 
w Zurychu) usiłował wykazać, że wskutek 
bardzo wielkiego ciężaru pokładów, znajdują 
się w pewnej głębokości warstwy najtward
szych skał w stanie ukryto-plastycznym, a ja 
ko takie mogą się pod działaniem siły bocznej 
wyginać i fałdować bez złamania. Jednak 
Pfaff, Stapff i Giimbel wykazali matematy
cznie i eksperymentalnie, że taka ukryta pla
styczność skał twardych i kruchych nigdy nie 
może istnieć: warstwy twarde, obciążone ze
wsząd ponad swą wytrzymałość, muszą się 
wprzód zmiażdżyć i pokruszyć i dopiero w tym 
stanie są zdolne do fałdowania; gdy do ta
kiej skruszonej i zgiętej warstwy ma przy
stęp woda, zawierająca w roztworze węglan 
wapniowy, krzemionkę lub tp. (co zawsze ma 
miejsce), wtedy może znów zlepić stale tamte 
okruchy, przezco warstwa odzyskuje pozor
ne wejrzenie, jak gdyby została zgiętą bez 
złamania.

Zbierając wszystkie, powyżej poruszone 
fakty i wypływające z nich wnioski, otrzyma

my następujący ogólny obraz obecnego stanu 
tej kwestyi:

Pierwszy produkt krzepnięcia stopionej ma
sy, składającej kulę ziemską, — pierwsza 
twarda, nierówna skorupa popękała w ró
żnych kierunkach; powstałe tak odłamy w zna
cznej części opadły głębiej ku środkowi ziemi. 
Zagłębienia wypełniła woda, która zaczęła 
niszczyć części wystające skał pierwotnych 
i składać je w formie osadów na dnie zagłę
bień. Skutkiem wzrastającego ciężaru tych 
osadów, skutkiem wszechstronnego ciśnienia 
wody, skutkiem wreszcie dalej postępującego 
oziębiania, a zatem i kurczenia się całej zie
mi, — zaczęły działać w różnych kierunkach 
stałej skorupy ziemskiej siły poziome, które 
łatwiej mogły wywołać ruch w warstwach osa
dowych, jako podatniejszych, niż w skałach 
pierwotnych. Miejscami jednak i takie wyspy 
pierwotne uległy temu ciśnieniu. Tak zaczęły 
się tworzyć pierwsze łańcuchy górskie, oparte
0 nieruchome masy pierwotne. Gdy ciśnienie 
boczne przemogło wytrzymałość pokładów, 
powstawały głębokie szczeliny, do pasm ró
wnoległe, a do kierunku ciśnienia prostopa
dłe, z których wystąpiły w wielu miejscach 
stopione inasy skalne, wyparte przez gazy
1 parę wodną; są to góry wulkaniczne. Siły 
te działały w różnych okresach z rozmaitem 
natężeniem i różne wywoływały skutki. Na 
pytanie, czy działają i dziś jeszcze, musimy 
odpowiedzieć twierdząco; trzęsienia ziemi, 
obejmujące większe obszary górskie i nawie
dzające peryjodycznie te same miejsca (t. zw. 
trzęsienia tektoniczne) są tylko objawem ru
chu górotwórczego. Potrzebujemy tylko do
dać do tego olbrzymie okresy czasu, mierzone 
nie na tysiące, ale na milijony lat, — bez któ
rych nowoczesna gieologija obejść się nie 
może, oraz pamiętać na zasadę: „gutta cavat 
lapidem non vi sed saepe cadendo," a pojęcie 
tych kwestyj nie będzie zbyt trudne.



86 W SZ EC H ŚW IA T . 'Hr. 6.

O ZMYSŁACH.
przez

M. S iedlew skiego.

(C iąg  dalszy).

n .

W rażenia w zrok ow e; w idzenie  
jed n ooczow e.

(C z ę 'ś ć  f iz y j  o l o g  i c z n a).

Rozpatrywaliśmy dotychczas oko jedynie 
pod względem dyjoptrycznym, jako aparat 
z rodzaju tych, które fizycy nazywają ciemnia
mi optycznemi. Mówiliśmy o niem tak, jak 
gdyby jedynem jego przeznaczeniem było wy
twarzać obrazy przedmiotów na siatkówce. 
Lecz oko jest czemś więcej, niż przyrządem 
fizycznym, jest organem żywym wysokiej do
skonałości, którego strona fizyczna podpo
rządkowana jest stronie fizyjologicznej. Od- i 
tąd ustaje analogija między okiem i apara
tem fotograficznym, którąśmy wyzyskali w po
przedzającej części. Jedyne jeszcze, bardzo 
ogólnikowe podobieństwo polega na tem, że ! 
zmiany, zachodzące w siatkówce pod wpły
wem światła, są tak samo natury chemicznej 
jak i te, którym podlega płyta fotograficzna. 
Lecz o nich będzie mowa we właściwem 
miejscu.

Budowa siatkówki.

Towarzysząc promieniowi w jego wędrówce 
przez narząd łamiący oka, stanęliśmy przed 
ostatnią jego stacyją. Wejdźmy więc tam 
za nim i obaczmy, co się z nim dzieje; prze- 
dewszystkiem zaś postarajmy się zrekogno- 
skować okolicę, ażeby później nie błądzić po- 
omacku. Siatkówka jest jednym z najdeli
katniejszych narządów w organizmie ludzkim; 
składowe jej części są tak drobne i tak mi
sternie z sobą powiązane, iź żaden chyba 
organ nie może pod tym względem iść z nią 
w porównanie. Błonka ta ma grubości zale
dwie '/10— '/, mm., a pomimo to składa się 
z 10 warstw. Załączona figura (6) przedsta
wia poprzeczne przecięcie kawałka siatkówki: 
u dołu jest strona zwrócona na zewnątrz, 
u góry — na wewnątrz. Idąc od dołu, napoty

kamy po kolei następujące warstwy: 1) błon- 
kę tak zwaną graniczną niesłychanej cien- 
kości; 2) warstwę włókienek nerwu wzroko
wego; 3) warstwę komórek ner wowych z liczne- 
mi wypustkami, z których j eden (dolny) prze
chodzi w włókienko nerwowe, inne wchodzą 
w następną; 4) warstwę drobnoziarnistą; taki 
jej wygląd jest, jak sądzę, skutkiem przecię-
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cia splotu niesłychanie cienkich włókienek. 
Dalej idą: 5) warstwa wewnętrzna ziarnista, 
składająca się z okrągłych komórek; 6) druga 
warstwa drobnoziarnista, o której można po
wiedzieć to samo, co o pierwszej. Nad nią 
rozpościerają się 7) warstwa ziarnista zewnę
trzna; 8) druga błonka graniczna; 9) warstwa 
pręcików i czopków; pręciki są cylindryczne, 
czopki — stożkowate; każdy z nich składa się 
z dwu członków: wewnęfrzny jest ciemniejszy, 
zewnętrzny jasny, błyszczący; 10) warstwa 
barwnikowa, składająca się z sześciokątnych 
komórek, których wyrostki wciskają się w po
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przednią warstwę, 
trzne pręcików i cz 
dowa jest bardzo 
s k o ni p likowaną; 
to też pomimo ol
brzymiej i l o ś c i  
prac nad anato- 
mi j ą  siatkówki, 
sposób powiąza
nia pierwiastków 
tego organu w je
dnolitą całość nie 
jest dotychczas 
wyjaśnionym. —
Zwykle przedsta
wiają go tak, jak 
na fig. 7-ej, gdzie 
cyfry odpowiada
ją  cyfrom figury 
poprzedniej. A cóż 
dopiero mówić o 
szczegółowej fizy- 
jologii siatków
ki? Wiemy, jaką 
funkcyją pełni ta 
błona, wzięta w ca
łości, lecz co się 
tyczy fizyjologi- 
cznego znaczenia 
j ej składowych 
części, to wiado
mości nasze są 
nader niezupełne.
Nie mamy naj
mniejszego poję
cia o tem, do cze
go służą te wszyst
kie warstwy ziar
niste. Jednakże 
przy kompletnej 
prawie nieznajo
mości szczegółów, 
posiadamy dość 
cenne wiadomo- 
ści ogólne, tak, iż położenie nie jest do tyła 
rozpaczliwem, jakby się z pierwszego wejrze
nia zdawać mogło. Szczegółowy przebieg ca
łego procesu podrażnienia jest nam nieznany, 
lecz wiemy przynajmniej, gdzie się zaczyna 
i w jaki mniej więcej sposób.

Miejsce podrażnienia; plamica ślepa 
i plamka żółta.

Promienie świetlne, dochodząc do siatkówki, 
padają naprzód na włókienka nerwu wzroko
wego. Zdawałoby się więc rzeczą naturalną 
przypuścić, że działają na nie bezpośrednio. 
Ze tak nie jest, są na to liczne i przekonywa
jące dowody, z których przytoczymy dwa naj
ważniejsze:

1) To miejsce, gdzie wchodzi nerw wzroko
wy, przecinając wszystkie warstwy siatkówki, 
zawiera same tylko jego włókienka, a jest na 
światło kompletnie nieczułem i tworzy na siat
kówce tak zwaną plamę ślepą, która inaczej 
zowie się plamą Mariottea. O istnieniu tej 
plamy łatwo się przekonać. Umieśćmy fig. 8 
wprost przed twarzą w odległości mniej wię
cej stopy od oczu; zamknijmy prawe oko, 
a lewem wpatrujmy się w biały krzyżyk; po
ruszając nieco głowę w tę i ową stronę, na
trafimy wkrótce na takie położenie, przy któ- 
rem biały krążek zniknie zupełnie dla naszego 
wzroku i będziemy widzieli nieprzerwane pa
smo czarne. Otóż dowiedziono, że przy takiem 
położeniu oka, obraz białego krążka pada 
właśnie na ową plamę Mariottea. Czem się 
to jednakże dzieje, zapyta czytelnik, że pomi
mo tak znacznej luki w polu widzenia, nikt 

j  nieuprzedzony, jej istnienia nawet się nie do
myśla? Zdawałoby się przecież, źe ona na ka
żdym kroku powinna nam przeszkadzać. Tak 
nie jest dlatego, że patrzymy dwoma oczami, 
a gdy obraz przedmiotu w jednem oku pada 
na plamkę żółtą, to w drugiem na nią nie 
pada; powtóre, nawet wtedy, gdy patrzymy 
jednem okiem, to zwracamy uwagę prawie 
wyłącznie na ten przedmiot, ku któremu wzrok 
nasz jest w danej chwili skierowany, nieba- 
cząc na szczegóły otoczenia, które nam się 
wtedy przedstawia w bardzo ogólnych i mgli
stych zarysach; przytem poruszamy okiem tak 
szybko, że obraz przedmiotu zbyt krótko po
zostaje na plamie Mariottea, by się jego po
zorna nieobecność mogła rzucić nam w oczy; 
przy ciągłem poruszaniu gałką oczną, luka, 
o której mówimy, zajmuje coraz to inne przed
mioty i każdy na krótko i skutkiem tego ucho
dzi naszej uwagi, tak, iż trzeba na nią formal
nie czyhać, chcąc się o jćj istnieniu naocznie 
przekonać. Wreszcie wyobraźnia nasza dopeł
nia obraz do ciągłości, pokrywając przerwę

otaczając członki zewnę- 
>pków. Jak  widzimy, bu-

F ig . 7.
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obrazami sąsiedniemi; można ją  złapać na go
rącym uczynku, wykonywając powyższe do
świadczenie w warunkach wprost przeciwnych. 
Krzyżyk i koło niech będą czarne, a tło białe; 
wyobraźnia własno wolnie na lukę zaciągnie 
otaczające tło i ujrzymy nieprzerwaną białą 
powierzchnię.

2) Wspomnieliśmy wyżej, że dla wyraźnego 
widzenia koniecznem jest, ażeby obraz padał 
na samą siatkówkę; teraz dodać musimy, że 
warunek ten, choć konieczny, nie jest jednak

dostatecznym. Wiemy, że patrząc np. na ka
łamarz, nie widzimy wyraźnie piasecznicy, 
znajdującej się na tejże odległości od oka, 
chociaż jej obraz tak samo leży na siatkówce. 
Ztąd wnioskować wypada, że dla wyraźnego 
widzenia potrzeba jeszcze, ażeby obraz przy
padał w pewnem oznaczonem miejscu siat
kówki. Miejsce to znaleziono. Jest niem t. zw. 
plamka żółta, leżąca na osi optycznej oka, 
niedaleko od plamki ślepej (nerw wzrokowy 
bowiem wchodzi nieco z boku). AV tem miej
scu siatkówka przedstawia maleńkie wgłębie
nie. Z bliższych badań nad plamką żółtą 
okazało się, że w niej niema wcale tej war
stwy, która się składa z włókien nerwu wzro
kowego, że ją  te ostatnie obchodzą brzegiem. 
Stąd wniosek oczywisty, że proces podrażnie
nia musi się rozpoczynać w jakichś innych 
elementach siatkówki. Wszystkie dane prze
mawiają za warstwą pręciko-czopkową, która 
w plamce żółtej jest najsilniej rozwiniętą, 
podczas gdy wszystkie pozostałe warstwy są 
znacznie zredukowane (skutkiem czego wła
śnie powstaje wgłębienie); inne ważne dowody 
są takie: przy pewnych okolicznościach mo
żna widzieć cień drzewiasty, jaki rzucają n a 
czynia krwionośne siatkówki; zatem warstwa 
czuła tego organu powinna leżeć za naczynia
mi, a temu warunkowi czyni zadość jedynie 
warstwa pręciko-czopkowa, gdyż naczynia roz

gałęziają się w warstwach od 1-ej do 7-ej. 
Wreszcie zapomocą ścisłych obliczeń dowie
dziono, że obraz przedmiotu, wyraźnie widzia
nego, tworzy się właśnie na warstwie pręciko- 
czopkowej plamki żółtej. Powierzchnia plamki 
żółtej wynosi zaledwie 1 mm. kw.; jakkolwiek 
przeto pole widzenia jest bardzo obszernem, 
pole wyraźnego widzenia jest nader ograni- 
czonem. Możemy wyraźnie widzieć cały przed
miot w takim tylko razie, gdy jego obraz nie 
wychodzi poza obręb plamki żółtej. ŁatwTo 

zrozumieć, że im bliżej leży 
przedmiot (w granicach do
kładnej akomodacyi), tem 
mniejsza jego część wyraźnie 
nam się przedstawia. Nawet 
w obrębie samej plamki żół
tej, wrażliwość na światło nie 
jest we wszystkich punktach 
jednakową, lecz zmniejsza się 
od środka ku obwodowi; na 

pozostałej powierzchni siatkówki wrażliwość 
słabnie w miarę oddalania się od plamki 
żółtej.

W arstwa pręciko-czopkowa składa się z dwu 
elementów: z czopków i pręcików. Te pierw
sze zdają się mieć większe znaczenie przy od
bieraniu wrażeń; w plamce żółtej pręcików 
wcale nie znajdujemy, a ilość czopków ku pe- 
ryferyi siatkówki stopniowo się zmniejsza. 
Nie można jednak przypuszczać, by one wy
łącznie odbierały podrażnienie, gdyż w takim 
razie, przy rzadkości ich w bocznych częściach 
siatkówki, małe przedmioty, poruszające się 
w pobliżu granicy pola widzenia, musiałyby 
bezustannie to znikać, to znów się pojawiać, 
stosownie do tego, czyby ich obraz pada! na 
pręciki, czy też na sterczące między nimi tu 
i owdzie czopki. Trzeba więc przyjąć, że i prę
ciki są czułe na światło. Ze jednak czopki od
grywają rolę ważniejszą, widać z badań nad 
zdolnością siatkówki do odróżniania przed
miotów (resp. punktów przedmiotu). Obliczo
no, że oko wtedy tylko może odróżnić dwa są
siednie punkty, jeśli ich obrazy na plamce 
żółtej oddalone są jeden od drugiego przynaj
mniej na 0,002—0,003 mm., przy mniejszej 
odległości obrazów otrzymujemy wrażenie po- 
jedyńcze; tyleż właśnie wynosi średnica poje- 
dyńczego czopka. Poza obrębem plamki żół
tej zdolność odróżnian ia stopniowo się zmniej 
sza do obwodu siatkówki, co musi być w związ

F ig . 8.
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ku ze zwiększającą się w tymże kierunku 
rzadkością czopków.

Kąt widzenia.

Pozorna wielkość przedmiotu zależy od 
wielkości obrazu na siatkówce, a mierzy się 
tak zwanym kątem widzenia, który otrzymu
jemy, prowadząc linije od przeciwległych koń
ców przedmiotu lub też obrazu, do pewnego 
punktu, zwanego węzłem i przypadającego 
wewnątrz soczewki, niedaleko od tylnej jej po
wierzchni. Jeżeli obraz przedmiotu wypełnia 
całkowicie podstawę pojedyńczego czopka na 
plamce żółtej, wtedy kąt widzenia = ;3 0 " . 
Jeżeli obraz jest mniejszy, wtedy działanie 
podniety, rozchodząc się po całym czopku, 
słabnie pod względem natężenia i przy pewnej 
małości obrazu nie będzie w stanie wywołać 
podrażnienia i przedmiot nie będzie przez nas 
dostrzażonym. Zresztą zależy to jeszcze od 
siły jświetlenia i od tła, na którem się przed
miot znajduje, niemówiąc już o zmiennej wra
żliwości samej siatkówki, która powoduje zna
czne indywidualne różnice. Przy średnich wo- 
góle warunkach najmniejszy kąt widzenia wy
nosi około 30", t. j. obraz przedmiotu winien 
zajmować mniej więcej całą podstawę czopka. 
Jeżeli przedmiot wydaje silne światło i leży 
na ciemnem tle, to można go dostrzedz i przy 
znacznie mniejszym kącie widzenia. Tak np. 
drut srebrny na czarnem tle widać przy kącie 
— 2", gwiazdy stałe widzimy pod kątem nie
skończenie mało różniącym się od 0°.

Iradyjacyja.
Na pozorną wielkość przedmiotu wpływa 

jeszcze tak zw. iradyjacyja, z powodu której 
powierzchnie jasne przy pewnych warunkach 
przedstawiają nam się większemi, aniżeli ró
wne im powierzchnie ciemne. Jeżeli weźmie
my dwa równe kwadraty: biały na czarnem 
polu i czarny na białem, to w odległości naj
wyraźniejszego widzenia, różnicy między niemi 
nie dostrzeżemy, lecz, umieściwszy je zbyt bli
sko lub też zbyt daleko, będziemy widzieli 
kwadrat biały znacznie większym od drugiego.

Przy podobnychże warunkach jasne pola 
szachownicy zlewają się wierzchołkami z sobą, 
odgraniczając ciemne rodzajem mostów; cien
ki drut zdaje się znikać przed płomieniem 
świecy i t. p. Przyczyna tych zjawisk będzie 
dla nas jasną, jeśli sobie przypomnimy, że

obraz jest najmniejszym na tej odległości, na 
której jest wyraźnym (porówn. wyżej str. 52); 
obraz wyraźny składa się z punktów świetl
nych, niewyraźny z krążków; krążki te wpraw
dzie w środkowej części obrazu zachodzą je
dne na drugie, lecz obwodowy ich szereg z ko
nieczności swą stroną zewnętrzną wkracza na 
sąsiednie części siatkówki, którychby nie za
ją ł obraz, utworzony z punktów; w ten sposób 
powstaje przyrost w wielkości podrażnionej 
powierzchni, przyrost, proporcyjonalny do 
wielkości kół rozproszenia, a więc tem silniej 
dający się uczuwać, im mniej dokładną jest 
akomodacyja *).

Barwy.

Rozpatrzywszy pokrótce stosunki ilościowe 
wrażeń świetlnych, przejdźmy do strony jako
ściowej. Jakością światła jest jego barwa. 
W naturze jest barw ilość nieskończenie wiel
ka; w olbrzymiej jednak większości są to bar
wy zmięszane, które powstają przez najprze
różniejsze kombinacyje pewnej liczby barw 
prostych. Tych ostatnich jest, jak wiadomo, 
siedm: czerwona, pomarańczowa, żółta, zielo
na, niebieska, błękitna (indygowa) i fijoletowa. 
Za przyczynę światła fizycy uważają ruch wi
bracyjny cząsteczek eteru, różnice zaś mię
dzy barwami sprowadzają do różnic w szyb
kości drgań, albo, co na jedno wychodzi, do 
różnic w długości fal. I tak: czerwonej barwie 
odpowiada szybkość średnia 440 trylijonów 2) 
na sekundę, pomarańczowej — 500, zielonej 
— 630, niebieskiej —680, błękitnej —730, fijo- 
letowej — 780. Ażeby jednak światło pewnej 
szybkości drgań mogło wywołać wrażenie od
powiedniej barwy, potrzeba niektórych wa
runków; przy zbyt małym kącie widzenia od
różnić barwy niepodobna; minimum kąta wi
dzenia nie jest dla wszystkich barw jednako- 
wem: najmniejsze dla żółtej, największe dla 
fijoletowej. Zbyt słabe oświetlenie także nie

')  U przedzając możliwe zapytanie, dlaezegoby obraz 
czarnego kw adratu nie m ia l być także zwiększonym ? 
robim y uwagę, że kw adrat czarny nie d a je  obrazu, gdyż 
od niego prom ienie św ia tła  nie idą; będziem y więc mieli 
nie obraz, lecz m iejsce wolne od podrażn ien ia , t . j .  po- 
prostu b rak  obrazu. Obraz w tym  w ypadku pochodzi 
jedynie od białego pola, otaczającego rzeczony kw adrat.

2)  Niem cy mówią: bilijonów , gdyż bilijonem  nazyw a 
się u nich m ilijon m ilijonów , nie zaś tysiąc m ilijonów , 
ja k  u  nas. U nas m ilijon m ilijonów  stanowi try lijon
(iooo,uoo,ooo,ooo).
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pozwala odróżniać barw; jego minimum zwięk
sza się od barwy czerwonej do fijoletowej 
(w porządku widmowym); z drugiej znów stro
ny przy oświetleniu zbyt silnem, promienie 
wszelkiej długości fal wyWołują wrażenie bar
wy białawej. Ze zmięszania wszystkich barw 
widmowych powstaje barwa biała, która je 
dnakże może być otrzymaną przez zmięszanie 
niektórych tylko spomiędzy rzeczonych barw, 
np. czerwonej, zielonej i fijoletowej.

Dwie barwy, wydające przy zmięszaniu bia
łość, nazywają się dopełniającemi. Takiemi 
np. są: czerwona i zielonawo-niebieska, żółta 
i błękitna, fijołetowa i zielona^o-żółta, zielona 
i purpurowa (powstająca ze zmięszania czer
wonej i fijoletowej). Wiemy, na czem polega 
fizyczna różnica między barwami; pytanie, 
czem się one różnią fizyjologicznie? Ozy pro
mienie różnej szybkości drgań wywołują różne 
zmiany w jednakowych pierwiastkach nerwo
wych, czy też różnica wrażeń zależy od różnicy 
samychże pierwiastków? Ja k  na dzisiaj, prze
waża w nauce ten drugi sposób zapatrywania 
się; dla każdej więc zasadniczo odrębnej jako
ści wrażenia, przyjmuje się odrębny aparat 
nerwowy. Pogląd ten w zastosowaniu do wzro
ku rozwinęli szczegółowo Yung i Helmholtz. 
Uważając barwy: czerwoną, zieloną i fijoleto- 
wą za zasadnicze, t. j. za takie, z których dro
gą mięszania można otrzymać wszystkie inne, 
przypuszczają oni w siatkówce istnienie trzech 
rodzajów włókienek nerwowych: czerwono- ! 
czułych, zielono-czułych i fijoletowo-czułych. j  

Światło czerwone pobudza specyjalnie włókna 
czerwono-czułe, pozostałe zaś słabo; odpowie
dnio rzecz się ma z światłem zielonem i fijole- 
towem. Jeśli wszystkie trzy rodzaje włókien 
są podrażnione w jednakowym stopniu, wtedy 
powstaje wrażenie barwy białej. Względna 
siła każdego z nich może być nieskończenie 
rozmaitą; stąd nieskończona rozmaitość wra
żeń barwnych. Teoryją ta zgadza się z fakta
mi tak zwanej ślepoty barwnej '), którą obja
śniamy brakiem albo też nieczułością jednego 
lub dwu rodzajów włókien Younga. Najczę
ściej zdarza się czerwono-ślepota^ najrzadziej 
fijoleto ślepota. Dla tego, kto nie odczuwa np. 
promieni zielonych, istnieją tylko dwie barwy:

' )  Ślepotę barw ną nazyw ają n iek iedy  dalton izm em  
od słynnego fizyka D altona, k tóry  był n ią  do tknięty .

czerwona i fijołetowa z ich odcieniami; nie od
różnia on koloru białego od purpurowego, 
gdyż pierwszy działa u niego jedynie na włó
kna czerwono-czułe i fijoleto wo-czułe, t. j. na 
te same, które odbierają także wrażenie od 
barwy purpurowej. Podobnież niewidzący bar
wy czerwonej, bierze za jedno kolor biały 
i niebiesko-zielony.

Dalej, na korzyść teoryi Younga przema
wia to, że siatkówka nie w całej swej rozcią
głości jest wrażliwą na wszystkie barwy. Oka
zało się, że pole czerwone jest naj szczuplej - 
szem, błękitne — najobszerniejszem; zielone 
pod tym względem zajmuje środek. Kolor błę
kitny odróżniamy przy największem odchyle
niu przedmiotu od osi optycznej oka, t. j . od 
kierunku patrzenia, czerwony zaś najwcześniej 
odróżniać przestajemy. Łatwo to objaśnić, 
przypuściwszy niejednakowe rozmieszczenie 
trzech rodzajów włókien na siatkówce.

(G . d. n.)

W Y P R A W Y

DO BIEGUNA PÓŁNOCNEGO.
przez

D -ra Nadm orskiego.

YI.

Szukanie przepływu północno-wschodniego 
i w ypraw y austryjacka i Nordenskjólda.

Ten sam Cabot, który podał myśl szukania 
przepływu północno-zachodniego, poruszył 
także sprawę okrążenia Azyi na północy, lecz 
tu żegluga na większe jeszcze napotykała tru 
dności, niż pomiędzy kanałami wysp północno
amerykańskich. Azyja posunęła się bowiem 
znacznie dalej ku północy niż Ameryka i tak 
leży przylądek Czeluskina pod 78° szer. pn., 
podczas gdy cieśnina Lancastra, ze zwiedza
nych najbardziej na północ wysunięta, leży 
o 3 stopnie dalej na południe. Droga też 
około Europy i Azyi jest znacznie dłuższa niż 
około Ameryki. Ale że i ten przepływ obie
cywał dla handlu wielkie korzyści, dlatego że
glarze nie dali się odstraszyć trudnościami, 
aż w końcu poświęcenie i wytrwałość pokonały 
wszelkie zapory.
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W roku 1553 wysłał rząd angielski statek 
pod dowództwem Willoughbyego i Chancelera, 
mający rzeką Obem płynąć do granicy Chin, 
gdyż mniemano wówczas, że rzeka ta w Chi
nach ma swe źródła. Jedna część wyprawy 
zginęła; Ohanceler przezimował z resztą na 
morzu Białem i wrócił lądem na Moskwę do 
Anglii. Odtąd handel angielski rozprzestrze
nił się aż do morza Białego, a następnie co
raz dalej na wschód aż do morza Karyjskiego. 
Powodzenia Anglików spowodowały i Holan- 
dyją do szukania szczęścia na brzegach azyja- 
tyckich. Żeglarze holenderscy objechali 1596 
roku Nową Ziemię, odkryli wyspę Niedźwie
dzią i Szpicberg. Z kolei robili Anglicy i Ho
lendrzy coraz nowe odkrycia; w roku 1611 
znalazł Holandczyk, Jan  Mayen, wyspę, która 
od niego nosi swą nazwę; Anglik Baffin wi
dział prawdopodobnie już w roku 1614 ziemię 
Franciszka Józefa, a Edge Wycheland wyspę, 
która nanowo odkryta w r. 1872, dostała na
zwę króla Karola. Na razie zaprzestano po 
tych odkryciach posuwania się dalej na 
wschód, bo morze około Szpicbergu i Nowej 
Ziemi tak obfity dawało połów ryb, że zastą
piło zupełnie handel z Chinami. Początkowo 
łowiono latem, a na zimę wracali żeglarze na 
południe, z czasem jednakże próbowano prze
zimować na jakiej z wysp północnych, osobli
wie na Szpicbergu. Pierwszy raz udało się 
w roku 1630 ośmiu Anglikom przebyć nie
skończoną noc biegunową na tej wyspie; po 
nich próbowali to samo Holendrzy, lecz zda
rzało się, źe całe towarzystwo wymierało przez 
zimę na szkorbut.

Aż do XYIII-go stulecia zajmowali się po
łowem ryb i'handlem,na morzu zachodnio-sy- 
birskiem tylko Anglicy, Holendrzy i Skandy- 
nawczycy, a Rosyjanie, chociaż najbliżej mie
szkający, zaczęli dopiero na początku prze
szłego stulecia zwiedzać morze Lodowate. Ze 
strony lądowej zbadał Czeluskin w roku 1742 
brzegi pomiędzy półwyspem Tajmyrem a od
krytym przez niego przylądkiem Czeluskina; 
inni zwiedzali rokrocznie morze Karyjskie, 
objechali Nową Ziemię, ale nikomu nie udało 
się objechać całego wybrzeża Azyi.

Nie zaprzestano też i w tych okolicach my
śleć o biegunie i już w roku 1827 posunął się 
Anglik Parry aż do 82° 45 ' na północ; do 
roku 1874 byłto najdalej na północ wysunięty 
punkt, który znano.

W  drugiej połowie bieżącego stulecia pod
jęto się nanowo, z większą niż dotąd energiją, 
odszukania przepływu północno-wschodniego. 
Rząd norweski wysłał w tym celu kilka eks- 
pedycyj, w drugiej z nich brał w roku 1861 
udział Nordenskjóld. Zwolna poznano wszyst
kie części morza Karyjskiego i przekonano 
się, że nie jest ono wcale tak niebezpiecznem, 
jak  je okrzyczano. Akademik petersburski 
von Baer, który pierwszy nazwał morze K a
ryjskie „lodownią," dowodził bowiem, że że
gluga po niem jest niemożebną; jeszcze w ro
ku 1876 toczyła się pomiędzy nim i gieogra- 
fem Petermanem żywa polemika, czy żegluga 
po morzu Karyjskiem i Sybirskiem możebna, 
czy nie. Polemika ta była wówczas zbyteczna, 
bo już za lat kilka dowiódł Nordenskjold fak
tycznie, że każdy z polemizujących miał co
kolwiek słuszności, a żaden zupełnej, gdyż 
żegluga około Azyi nie należy już dziś do nie
podobieństw, ale dla wielkich przeszkód nie 
przedstawia dla handlu znacznych korzyści.

Przed Nordenskjoldem powziął hrabia au- 
stryjacki,Wilczek, plan zwiedzenia morza K a
ryjskiego i dalszych części morza Sybirskiego; 
jego też inicyjatywie głównie przypisać należy 
wysłanie drugiej wyprawy austryjackiej w ro
ku 1872—74. Wyprawa ta interesuje nas 
o tyle, że chociaż nie jej dowódzcy, to wszak
że większa część załogi okrętowej byli Słowia
nie z Rjeki. Dowódzca wyprawy, kapitan Wey- 
precht, sam wyznał, że mając do wyboru po
między marynarzami austryj&ckiego wybrzeża 
słowiańskiego i Norwegczykami, wybrał pierw
szych, sądząc, że żeglarze burzliwego Quarne- 
ro posiadają to samo doświadczenie i taką od
wagę, jak żeglarze północni, a odznaczają się 
przed tamtymi wesołością umysłu, którego 
największe przeciwności zachmurzyć nie zdo
łają. Przebieg wyprawy udowodnił, że Wey- 
precht szczęśliwy zrobił wybór.

Wyprawa austryjacka wypłynęła 13-go 
Czerwca 1871 r. z Bremerhaven z 24 osobami 
na pokładzie śrubowca Tegetthoff. Wiedząc 
z doświadczenia tylu innych wypraw polar
nych, że zwykle przed wyjazdem zawielkie ro
biono plany, które się nie powiodły, chciał 
Weyprecht uniknąć zawodu i jako główny 
plan postawił sobie zbadanie morza K aryj
skiego i zajechanie jak najdalej na wschód, 
ale zapory lodowe nadały Tegetthoffowi kurs 
zupełnie inny.
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Z Tarmsoe w Norwegii skierował Wey- 
precht statek swój do Nowej Ziemi, którą 
chciał objechać z północy, a potem dopiero 
zwrócić się ku wschodowi. Przy wyspie W il
helma napotkał Tegetthoff na żaglowiec 
Isbjorn, na którym hr.Wilczek wiózł żywność, 
aby ją  złożyć na Nowej Ziemi przy przylądku 
Naszawskim; miała ona służyć wyprawie au- 
stryjackiej na przypadek, gdyby jej żywności 
zabrakło. Dnia 21 Sierpnia rozstały się oba 
statki; Isbjorn wrócił do Europy, Tegetthoff 
podążył dalej na południo-wschód. Ale tego 
samego dnia jeszcze otoczyły go nieprzebyte 
lody i porwały z prądem, posuwającym je na 
północ. — Dwa lata wędrował Tegetthoff 
w środku tych lodów i zbliżył się przypadkiem 
do Ziemi Franciszka Józefa. Załoga usiłowała 
drugiej wiosny wypiłować statek, albo poroz- 
sadzać lód nabojami, ale wszystko było dare- 
mnem. Gdy więc nie było żadnych widoków 
uwolnić Tegetthofifa z więzów lodowych, po
stanowili dowódzcy wyprawy, Weyprecht i 
Payer udać się na łodziach na południe. Po
przednio jednakże zbadano i wymierzono 
brzegi nowo odkrytego archipelagu. Wycie
czki sannę, w celu pomiarów urządzone, świad
czą o bezprzykładnem prawie poświęceniu się 
uczestników wyprawy austryjackiej, okręt bo
wiem nie stał, jak  wiemy, na kotwicy, lecz za
marzł w lodach, które zatrzymały się w po
bliżu ziemi Franciszka Józefa; każdej więc 
chwili można się było spodziewać, że lody się 
znowu ruszą i powędrują z okrętem dalej. 
Gdyby to było nastąpiło w czasie, w którym 
większa część załogi znajdowała się na wy
cieczce, czekałaby pozostałych niechybna 
śmierć głodowa na odludnej pustyni śnieżnej. 
Los pomyślny uchronił ich jednakże od tego 
nieszczęścia. Krótko przed opuszczeniem okrę
tu umarł maszynista okrętu, Krzyż; towarzy
sze pochowali go na ziemi Franciszka Józefa; 
pierwszy to pewnie grób w tej dziewiczej zie
mi polarnej.

Powrót na łodziach odbywał się początko
wo tak wolno, że po dwu miesiącach znajdo
wała się żałoga dwie mile gieograficzne od 
okrętu. Później wiatry północne przerzedziły 
lody i otworzyły wolne kanały. Po 96 dniach 
stanęła wyprawa austryjacka na Nowej Ziemi, 
skąd ją  okręt rossyjski zawiózł w lecie 1874 r. 
do Europy.

Jeszcze przed powrotem wyprawy austry
jackiej, przysposabiał Nordenskjold wyprawę 
szwedzką na północ Azyi; nie dał on się też 
po powrocie wyprawy odstraszyć niepowodze
niem. Nordenskjold (czyt. Nordenszold) brał 
już w latach 1852, 1861, 1864 i 1868 udział 
w wyprawach biegunowych i zbadał dokła
dniej, niż jego poprzednicy, Szpicberg i morze, 
archipelag ten otaczające. W  roku 1870 obje
chał część Grenląndyi zachodniej i zapuścił 
się w głąb tego kraju, a od r. 1873 gotował 
się do wielkiej wyprawy naokoło Azyi. Aby 
uzyskać poparcie rządu, potrzebne do wyko
nania tak wielkiego przedsięwzięcia, przedło
żył Nordenskjold memoryjał królowi szwedz
kiemu, w którym wykazał mu rozliczne korzy
ści, jakieby osiągnąć się dały dla handlu, gdy
by ten mógł zawiązać bliższe stosunki z za- 
chodniem wybrzeżem Azyi. Wskutek tego me- 
moryjału wyznaczył król i sejm szwedzki 
odpowiednie sumy na wyprawę, a bogaty ku
piec, Oskar Dickson, powiększył je znacznie 
z własnej kieszeni.

Mając potrzebny kapitał, przysposobił Nor
denskjold parowiec „Vega,“ na którym miała 
się odbyć właściwa wyprawa naokoło Azyi; 
aż do ujścia Leny miał towarzyszyć Yedze 
parowiec Lena, przeznaczony na kursowanie 
po rzece Lenie i zawiązywanie stosunków han
dlowych; w tym samym celu miały przyłączyć 
się do wyprawy parowiec Frazer i żaglowiec 
Expres i zboczyć później na rzekę Jenissej. 
W  głównej wyprawie brali udział, oprócz 
Nordenskjolda, szwedzki oficer marynarki Pa- 
lander, jakodowódzca. Vegi, Brusewitz, botanik 
Kjelmann, zoolog Stuxberg, lekarz Almquist, 
oficerowie marynarki: Duńczyk Hovgaard, 
Włoch Bove i Rosyjanin Nordquist. Byłto, 
jak widzimy, ciekawy zbiór różnych narodo
wości.

Nordenskjold opuścił 4-go Lipca 1878 r. 
Gotenburg, a już 19 Sierpnia objechała Vega 
przylądek Czeluskina, najdalej na północ wy
sunięte miejsce starego świata, które, jak po
wiedzieliśmy wyżej, raz tylko poprzednio i to 
z lądu zwiedził Czeluskin w r. 1741, a okrę
tem nikt jeszcze. Przy ujściu Leny odłączył 
się parowiec Lena i udał się do Jakucka, skąd 
pierwsze rozeszły się wiadomości po Europie 
o pomyślnym przebiegu wyprawy. Yega po
płynęła dalej na wschód; na całej przestrzeni
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było morze pokryte krą płynącą, która często 
zupełnie tamowała drogę, tak, iż dniami całe- 
mi daremnie szukano wyjścia. Ale chociaż 
zwolna, postępowała wyprawa coraz dalej na
przód; w pierwszych też listach, które Lena 
zabrała do Europy, wyraził Nordenskjóld na
dzieję, że jeszcze w bieżącym roku stanie w J a 
ponii, ale oczekiwanie to zawiodło. W końcu 
Września dostała się Yega w lody ścięte i za
marzła w nich nad brzegiem sybirskim w od
daleniu 200 km. od cieśniny Beringa.

Zima na pokładzie Yegi nie była stosunko
wo ostra, bo okręt leżał pod 67° sz. pn.; mi- 
moto lód trzymał się dosyć długo i dopiero 
w Lipcu zaczął się poruszać; 18-go t. m. mo
gła Yega w dalszą udać się drogę. Już po 
dwu dniach przepłynął na niej Nordenskjóld 
cieśninę Beringa, a 2-go Września stanął 
w Jokohamie.

Rezultat wyprawy Nordenskjólda był po
dwójny; głównym było objechanie Azyi, nad 
czem 326 lat pracowali inni, drugim były do
kładniejsze wymiary brzegów sybirskich i licz
ne wiadomości, zebrane o ich mieszkańcach. 
Prawda, że objechaniem Azyi Nordenskjóld 
krótszej drogi handlowej z Europy do oceanu 
Spokojnego nie otworzył, bo żaden okręt nie 
popłynie z towarami na morze północno-azy- 
jatyckie, gdzie mu grozi nietylko przymusowe 
przezimowanie, ale co gorsza, niebezpieczeń
stwo rozbicia się o kry płynące. Możliwym 
jest jednakże handel pośredniczący pomiędzy 
ujściami rzek sybirskich i ten handel ma dla 
nadzwyczajnej obfitości ryb, jaką rzeki te po
siadają, wielką przyszłość.

I  w ostatnich latach wypłynęło kilka wy
praw na północ, ale żadna ni-e porobiła wa
żniejszych odkryć gieograficznych. O jednej 
z nich, wysłanej pod dowództwem Norden
skjólda w głąb Grenlandyi, mówiliśmy po
przednio, nie możemy też pominąć tak głośnej, 
a dotąd co do przebiegu swego niezupełnie 
jeszcze wyjaśnionej wyprawy amerykańskiej 
na parowcu Jeannette.

W  r. 1879 wyprawił James Gordon Ben- 
nett, właściciel gazety „NewYork Heralda** 
kapitana De Long na wspomnionym parowcu 
na północ cieśniny Beringa. Poraź ostatni wi

dział Jeannettę jakiś rybołówca dn. 2 Wrze
śnia w pobliżu wyspy Heralda, która leży na 
południo wschód od ziemi W rangla; odtąd za
ginęły jej ślady. Jak  za Franklinem, tak i za 
De Longiem wysłał rząd amerykański kilka 
ekspedycyj, ale dopiero w Grudniu 1881 roku 
rozeszła się pogłoska, że część załogi Jean- 
netty znajduje się nad ujściem Leny. Z roz
bitków tych większa część pomarła nad wy
brzeżem morza Sybirskiego, uratowano jednak
że papiery, które opisują losy Jeannetty. Po
dług nich, już 6-go Września 1879 r. otoczyły 
ten parowiec zbite kry i krążyły z nim przez 
21 miesięcy. Na wędrówkach tych, które po 
największej części kołem się obracały, opły- 
nęła J  eannetta poraź pierwszy ziemię W ran
gla z północy i odkryła kilka wysp, nadając 
im nazwy Jeannetty, Henryetty i Bennetego. 
W Czerwcu 1881 roku zgniotły kry parowiec, 
a załoga udała się na trzech łodziach do lądu. 
Z tych jedna tylko, kierowana przez Mellvila, 
przybiła do brzegu przy ujściu Leny, z dru
giej, którą dowodził sam De Long, ocalało 
tylko dwu majtków, a co się stało z trzecią, 
dotychczas niewiadomo.

Ważniejszym dla poznania natury północnśj 
faktem lat ostatnich, jest pozakładanie stacyj 
meteorologicznych w pobliżu obu biegunów. 
Nad zrealizowaniem tego planu pracował od 
wielu lat kapitan austryjacki Weyprecht; 
w końcu udało mu się nakłonić doń większą 
część państw europejskich i Stany Zjednoczo
ne Ameryki Północnej. Jedenaście państw 
urządziło więc w lecie 1882 r. trzynaście sta
cyj na morzu arktycznem i dwie na antarkty- 
cznem (południowem), na których uczeni pod
czas zimy badać mają klimat biegunowy. 
Wspomnieliśmy już, że austryjacka komisyja 
powróciła tej jesieni ze swej stacyi na wyspie 
J ana Mayena, sygnalizowano zaś także już po
wrót komisyi niemieckiej ze stacyi nad Kin- 
gavafjordem przy zatoce Kumberlandzkiej pod 
66° 36' szer półn. i 67° 15' dług. od Green- 
wich leżącej. Ponieważ około tych stacyj obra
ca się dziś głównie zajęcie gieografów, wyli
czymy i resztę z nich, dodając do każdej jej 
położenie gieograficzne, tak, iż czytelnicy ła
two je na karcie biegunowej w Nr. 1 t. Iii-go  
„Wszechświata** poumieszczać będą mogli.
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B iegunow e stacyje obserw acyjne:

Państwo S t a c y j a szer. gieogr. długość gieogr. 
od Greenwich

Szef stacyi

Niemcy
ł)

Stan. Zjednocz.
n

Danija
Austryja
Szwecyja
Norwegija
Finlandyja
Rossyja

J?
Niderlandy 
Stany Zjednocz. 
Kanada Bryt. 
Francyja

Kingawafjord 
Royal Bay na 

Gieorgii Połudn. 
Zatoka Lady Franklin 
Nain 
Godthaab 
Jan  Mayen 
Przyląd. Thordsen 
Bossekop 
Sodaukyla 
Nowa Ziemia 
Ujście Leny .
Port Dicksona 
Ooglamie 
Fort Rae 
Orange Bay na 

Ziemi Ogniowej

66° 36' sz. półn.

54° 31' sz. połd. 
81° 20' sz. płn. 
56° 30' „
64° 12' „
71° 0 ' „
78° 30' „
69° 54' „
67° 24' „
720 30' „
73° 22' „
73° 30' „
71° 18' „
62° 30' „
55° 31 ' sz. połd.

67° 15' dl. zach.

36° 6 1 „
64° 58' „
62° 0' „
51° 42' „
8° 36'

15° 30' dł. wsch. 
23° 0' „
26° 36' „
53° 0' „

126° 35' „
82° 0' „

156° 24' dł. zach. 
115° 42' „
68° 1' „

D-r Giese

D-r Schrader 
Greeley 
D-r Koch 
Paulsen 
v. Wohlgemuth 
Eckholm 
Steen 
Biese 
Andrejew 
Jiirgens 
Snellen 
Ray 
Dawson 
Courcelle-Se- 

neuil

KRONIKA NAUKOWA.

(Fizyka).
— F a l e  p o w i e t r z n e ,  w y w o ł a n e  

w y b u c h e m  w u l k a n u  K r a k a t o  a 1). 
Wielki wybuch wulkanu Krakatoa, który miał 
miejsce d. 27 Sierpnia r. z. wywołał w atmo
sferze ziemskiej fale, których istnienie wyka
zały ruchy słupów barometrycznych, obserwo
wane w różnych miejscach rozrzuconych po ca
łej kuli ziemskiej. Fale wybuchem wywoła
ne, dosięgając danej miejscowości, musiały spo
wodować szybko po sobie idące kołysania słu
pa rtęci w barometrze, lecz zjawisko to uszło
by uwagi obserwatorów przy użyciu zwyczaj
nych barometrów. Ponieważ jednakże wiele 
stacyj meteorologicznych jest zaopatrzonych 
w barometrografy zapisujące wszelkie zmiany 
ciśnień atmosferycznych, z tego powodu biorąc 
rysunki przez te przyrządy kreślone w j}ierw- 
szych dniach po wybuchu, można owe krót
kotrwałe kołysanie odnaleść. Pierwszy gie- 
nerał Strachey zwrócił uwagę na to zjawisko 
i zebrał liczby z niektórych stacyj meteorolo
gicznych, następnie W . Forster w Berlinie 
i Marie Davy we Francyi, śledząc uważnie ry
sunki nakreślone w tym czasie przez baro-

')  W szechśw iat T . I I .  1 8 8  3 r .  N r. 4 1 ,  s tr . 4 6 1 .

metrografy odnaleźli również krótkotrwałe 
wahnięcia słupa rtęci. Przytoczymy w tem 
miejscu liczby podane przez Forstera jako 
najtreściwiej zebrane. Fala wywołana wybu
chem Krakatoa najpierw dosięgła Berlina od 
strony Wschodniej w godzin 10 po wybuchu, 
a zatem postępowała z prędkością 1000 k. m. 
na godzinę (prędkość nieco mniejsza od pręd
kości głosu). Po upływie 16 godzin barome- 
trograf zapisał podobne kołysanie wywołane 
falą przybywającą z zachodu, od Krakatoa 
przez ocean Wielki, Amerykę i ocean Atlan
tycki; tę drogę fala przebyła w czasie 1 0 + 1 6 =  
26 godzin. Fala powietrzna, idąca na zachód 
od Krakatoa, dosięgała Berlina po 10 godzi
nach, kiedy idąca na wschód od Krakatoa, 
na przebycie drogi do Berlina potrzebowała 
godzin 26, a zatem fala na obiegnięcie ziemi 
naokoło potrzebuje 36 godzin. Rzeczywiście 
w 36 godzin po pierwszej fali przybywającej 
ze wschodu do Berlina przyszła druga fala, 
lecz słabsza od pierwszej, zachodnia zaś powró
ciła po 34—35 godzinach, przeto nieco wcześ
niej, lecz fakt ten objaśnia się łatwo wpływem 
silnego wiatru, wiejącego z zachodu na wschód 
na oceanie Atlantyckim w tym czasie. W ah
nięcia barometryczne dają się odcyfrować 
kilkakrotnie po upływie 36 godzin, lecz coraz 
są słabsze.

Silne wstrząśnienie, jakie miało miejsce przy
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wybuchu Krakatoa wywołało falę nietylko 
w powietrzu, lecz również rozbujało wody oce
anów. Lesseps zawiadamia, że poziom morza 
w Colon (Panama) uległ kołysaniu, które 
przyrząd piszący dokładnie zarysował; koły
sania poziomu wód zapisały również przyrzą
dy samopiszące, ustanowione przy brzegach 
Francyi. E. D.

— Z a g ę s z c z a n i e  d w u t l e n k u  wę
g l a  na  p o wi e r z c h n i  s z k ł a .  Warstwa 
dwutlenku węgla, przylegająca do powierz
chni szkła, posiada nader małą grubość, do
kładne przeto badanie tego zjawiska wymaga 
znacznej powierzchni szkła. Dlategoto Bun- 
sen, który niedawno przedmiotem tym się zaj
mował, posługiwał się nader cienką przędzą 
szklaną, której 150 gramów, zajmujących 
objętość zaledwie 100 cm. sześć., odpowiada 
długości 62 mil gieogr. i powierzchni 23 me
trów kwadr. Metoda badań polegała na tem, 
że od czasu do czasu oznaczano ciśnienie i 
temperaturę dwutlenku węgla, zostającego 
w zetknięciu z przędzą szklaną; z różnic tedy 
dwu następujących po sobie oznaczeń i zna
nej objętości gazu można było obliczyć za
gęszczenie, jakie przez ten czas nastąpiło.

Wyniki badań odstępują znacznie od do
tychczasowych poglądów na zagęszczanie ga
zów na powierzchni szkła; dotąd bowiem 
przyjmowano, że zagęszczenie dochodzi swego 
kresu już po kilku godzinach lub dniach, tym
czasem okazało się, że nie kończy się ono na
wet po kilku latach. Badania Bunsena obej
mują przeciąg czasu trzyletni, od 1880 roku, 
a przez ten czas na 1 metrze kwadr, zagęściło 
się 5,135 cent. sześć, kwasu węglanego przy 
temp. 0° i pod ciśnieniem 76 cm.

Bunsen okazuje niemożliwość przypuszcze
nia, iżby tu zachodzić miały działania chemi
czne, że przeto rzeczywiście tu dwutl. węgla, 
jako taki, skupia się na szkle. Jak  ziemia 
wskutek przyciągania swego otacza się atmo
sferą gazową, malejącej ku górze gęstości, 
tak też i tu, gdzie mamy do czynienia z przy
ciąganiem cząsteczkowemu czyli włosko watem, 
na powierzchni ciała nagromadzić się musi 
gaz o ubywającej gęstości; według badań 
Quinckego, przyciąganie to kapilarne daje się 
śledzić do odległości 0,000005 cm., powyższa 
przeto objętość 5,135 cm. sześć, gazu, która 
w ciągu trzech lat skupiła się na powierzchni

1 metra kwadr, czyli 10000 cm. kw., zająć mu
siała objętość 10000 X 0,000005 “ 0,05 cm. 
sześć.; zagęszczenie przeto nastąpiło w sto
sunku 5,135 do 0,05 cm. sz., co odpowiada 
ciśnieniu 102,7 atmosfer. Ponieważ w tempe
raturze 19°, przy której obserwacyje miały 
miejsce, dwutlenek węgla skrapla się już pod 
ciśnieniem 57,5 atmosfer, należy przeto przy
jąć, że powierzchnia szkła pokryta jest war
stwą płynnego dwutlenku węgla. Gdyby cała 
ta objętość gazu 5,135 cm. sz. przeszła w stan 
płynny, to ponieważ gęstość dwutlenku węgla 
płynnego przy 19° C. wynosi 1,137, warstwa 
ta miałaby grubość 0,000008 milimetra. Za
pewne jednak nie dochodzi ona tych wymia
rów, w miarę bowiem oddalania od powierz
chni szkła, przyciąganie włoskowate (t.j. mo
lekularne, cząsteczkowe) słabnie, a gdy doró
wnywa mu prężność pary płynnego dwutlenku 
węgla, ten ostatni przechodzi już w stan 
lotny i tworzy atmosferę gazową gęstości coraz 
ubywającej.

Wywody powyższe nie tłumaczą wszakże, 
dlaczego zagęszczenie to odbywa się przez 
czas tak długi; Bunsen przypuszcza, że czą
steczki dwutlenku węgla napotykają opór 
przy wdzieraniu się w przestrzenie międzyczą- 
steczkowe szkła. Podobnież względem szkła 
zachowuje się i powietrze, gdy tymczasem na 
powierzchni węgla i innych ciał, posiadają
cych wielkie przerwy międzycząsteczkowe, 
kres zagęszczania następuje już po krótkim 
stosunkowo przeciągu czasu.

Widzimy z tego, że badania takie przyczy
nić się mogą do dokładniejszego poznania 
działań międzycząsteczkowych i dlatego za
trzymaliśmy nad niemi uwagę czytelnika.

S. K.
(Botanika).

—r Obserwacyje Van Tieghema i Bonniera, 
robione z niekiełkującemi bulwami różnych 
roślin jak: Ullucus tuberosus, Oxalis eremita, 
Solanum tuberosum i cebulkami Hyacinthus 
i Tulipa wykazały, że wydzielają one w stanie 
spoczynku wodę, nawet w wilgotnej przestrze
ni, które to zjawisko jest analogicznem z trans- 
piracyją, jaka zachodzi u roślin w czasie ich 
pełnego życia. Jednocześnie obserwowane 
bulwy i cebulki, okazywały zwykłe zjawiska 
oddychania, gdyż przyjmowały tlen, a wydzie
lały dwutlenek węgla. Bulwy i cebulki pozo
stawione w pewnej oznaczonej ilości powie-
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trza przez dłuższy czas, zużyły całą ilość za
wartego w niem tlenu; a te okazy, które za
wierały w sobie materyje cukrowe, jeszcze i da
lej, w zmieniającej się ilości, dwutlenek węgla 
wydzielały. Kartofle przy tem zaledwie do
strzegalną, ale inne bulwy i cebulki tak wielką 
jego ilość, że korki z zamkniętego naczynia, 
w którem robiono doświadczenie, przez wydzie
lany dwutlenek węgla były wyrzucane. Cebul
ki tulipanów, które przez miesiąc, leżały w na
czyniu pozbawionem tlenu, straciły zdolność 
kiełkowania. Z tych doświadczeń wynika, że 
nietylko nasiona, ale inne zdolne do kiełko
wania części rośliny, w czasie spoczynku żyją 
i potrzebują tlenu do odbywania funkcyj ży
ciowych. W. M.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— Wskutek wezwania, którem w N-rze 45 
„Wszechświata" z r. z. p. M. A. Baraniecki 
zakończył swój artykuł „O miarach prawnych 
i zwyczajowych w Polsce," p. Edward Galiń
ski z Kijowa nadesłał niektóre dane o mia
rach drogowych zwyczajowych w dawnej Pol
sce. Oparte są one na zeszłowiecznych kar
tach dawnej Polski, opatrzonych odpowie- 
dniemi wskazówkami, a mianowicie;

a) Rizzi Zannoni: Carte de la Pologne di- 
visee par provinces et subdivisee par districts, 
construite d’apres ąuantite d’arpentages, 
d ’observations et de mesures prises sur les 
lieux (sous les auspices du Prince Joseph Al. 
Jabłonowski) 1772. Jestto atlas z 24 tablicami 
in folio.

b) Carte generale et nouvelle de toute la 
Pologne, du gr. duclie de Lithuanie et des 
pais limitrofes (sic), gravee par B. Polłin, ca- 
pitaine au Corps d’Artillerie de la Couronnę 
de Pologne & Yarsovie, 1770.

c) Neuste K artę von Polen u. Litauen 
samt den Oester., Russ. u. Preus. Antheile 
1793. F. Muller fecit in Wien.

Z rezultatów porównań, dokonanych przez 
p. E. Galińskiego, pracującego od lat paru 
nad mapą dawnej Polski, podamy tu tylko 
kilka danych, mianowicie te, które się odno
szą do mil drogowych dawnych, jak wiadomo, 
tak rozmaitych w prowincyjach dawnej Pol
ski, czego ślad dotąd pozostał w ocenianiu od
ległości przez lud. Zaznaczymy tylko, że naj
ciekawsze dane dostarcza pierwsze z powyżej 
wymienionych źródeł. I  tak:

Mil koronnych i niemieckich liczono 15 
w stopniu (średnim) południka.

Mil pruskich i litewskich liczono 20 w sto
pniu (średnim) południka.
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Mil kurlandzkich i źmujdzkich liczono 18 */2 
w stopniu (średnim) południka.

Mil ukraińskich wielkich liczono 9723/ 2000 
w stopniu (średnim) południka.

Mil ukraińskich małych liczono 1 2 9 5 I / 2 o o o  

w stopniu (średnim) południka.
Mil ruskich i na Pokuciu liczono 11V4 w sto

pniu (średnim) południka.
Mil podolskich liczono 1 0 1223/ 2oooo w stopniu 

(średnim) południka.
Mil wołyńskich liczono 13 w stopniu (śred

nim) południka.
A  nadto:
W erst moskiewskich liczono 104 '/2 w sto

pniu (średnim) południka.
Mil Osmanli (tureckich) liczono 22 w sto

pniu (średnim) południka.
Mil Bogdani (wołoskich, mołdawskich i wę

gierskich) liczono 19 w stopniu (śred.) połud.
On-Sażina tatarska ma być równą 655,9 

prętom (może sążni ,,toises“) francuskich.
Pan Galiński podaje jeszcze wyliczenia tak 

tych miar, jak i innych w kilometrach. Nie- 
mogąc tu tych rezultatów w całości przyta
czać, robimy tylko wzmiankę, iż wredług źró
deł b) i c) wypada, że mila szląska i pruska 
była równa 6,547 kilometra.

K alendarzy! b iM ra ficzn y .
12-go L utego  1 8 0 9  r .  u r . K aro l R obert D arw in 

w Shrew sbury; u m . 19 K w ietn ia 1 8 8  2 w D ow n pod 
L ondynem .

1 3 -g o  1 8 0 7  u r . T . J .  Pelouzo ; znakom ity  chem ik 
francuski; um . 31  M aja  1 8 6  7 w P ary żu .

1 6 -g o  1 8 0  4 u r . K . T . E . von Sieboldt, zoolog.
1 6 -go 1 8 2 6 ur. Ju liju sz  T hom son; obecnie prof. che

m ii w K openhadze; jed en  z g łów nych przedstaw icieli 
te rm ochem ii.

1 6 -g o  1 8 3 4  ur. E . H aeckel.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

W P . S t. M . w  B ereściu . Z ebrana przez nas na  W y
cieczki fizyjograficzne sum a, je s t dotychczas ta k  szczu
p ła , że ani myśleć nie m ożna o doprow adzeniu do skutku  
tego planu w roku bieżącym .
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W iadom ości bieżące. —  K alendarzyk bijograficzny. —  
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