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ZARYS HISTORYI ROZWOJU ZWIERZĄT
(EM BRYJOLOGII).

skreślił

J ó z e f  N u s b a u m ,
kand. N auk . Przyr.

,,H isto ry ja  rozw oju je s t p ra 
wdziwym  świecznikiem  w poszu
kiw aniach nad ciałam i organicz- 
n e m i.“  E . K . v . B a e r . (  1 8 2 8 ) .

I.

Dziwne i tajemnicze zjawiska powstawania 
złożonego organizmu zwierzęcego z mikrosko
powej, jednorodnej kulki zarodzi, oddawna zaj
mowały już umysły tych wszystkich, co umieli 
się zastanawiać nad otaczającym światem.

Bo rzeczywiście, czyż nie są godne bliższe
go poznania te wszelkie zagadkowe procesy, 
te niepojęte zmiany, zachodzące w rozwijają

cym  się zarodku, które zdążają harmonijnie 
i zgodnie do jednego celu, te tak różnorodne, 
a jednak tak proste drogi, jakie wybiera natu
ra dla utworzenia najbardziej złożonych form?

Już mędrcy starożytności, w której znajdu
jemy najpierwsze zawiązki wszelkich nauk,

zastanawiali się nad rozwojem istot organicz
nych. Największy mędrzec starożytności, Ary
stoteles, posiadał już wiele obserwacyj, doty
czących rozmnażania i rozwoju zwierząt, a na 
niektóre z nich, długi czas w nauce zapomnia
ne, w nowszych dopiero czasach zwrócono 
uwagę. Arystoteles wiedział już np. o fakcie, 
źe niezapłodniona królowa pszczół może zno
sić jaja, zdolne do rozwoju, co w nowszych 
dopiero czasach Siebold nanowo stwierdził; 
znał on już sposób rozmnażania się mięcza
ków głowonogich; wiedział też, iż niektóre 
ryby (Serranus) posiadają łożysko i żywe ro
dzą potomstwo, co przez długi czas uchodziło 
za bajkę i dopiero przez gienijalnego Johan
nesa Mullera (1839) zostało stwierdzonem.

Arystotelesa silnie zajmowały tajemnice 
rozwoju; badał on rozwijający się zarodek 
kurczęcia i pierwszy zauważył tętniący w nim 
punkcik (przyszłe serce), który błędnie jednak 
poczytał za organ, powstający w płodzie przed 
innemi.

Jak  wszystkie nauki przyrodnicze, tak i hi- 
storyja rozwoju zwierząt w czasach po Ary
stotelesie nietylko, źe naprzód się nie posu
wała, lecz zapomnianą była prawie na czas 
długi.

Dopiero w początkach X V II  stulecia spo
tykamy się z badaczem, bardziej na uwagę za
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sługującym. Był nim Fabrycyjusz ab Aqua- 
pendente, który w dziele swem „O formowa
niu się płodu,” podał pierwsze, jakkolwiek 
niedokładne bardzo opisy i rysunki, trak tu ją
ce rozwój kurczęcia, zwierząt ssących i czło
wieka ')•

W  1651 roku Harvey, ten sam znakomity 
uczony, któremu przypisują niektórzy odkry
cie krążenia krwi, wykazał pewne ważne błę
dy w poszukiwaniach Fabrycyjusza, ale i on 
daleko wiedzy embryjologicznej nie posunął. 
Wkrótce po czasach Harveya wszyscy badacze 
rozwoju zwierząt dziwnej trzymali się hipote
zy, w prawdziwość której wierzyli tacy uczeni, 
jak Malpighi, Haller i Bonnet. Najznakomit
szym teoryi tej obrońcą był Haller (1758— 
1766). Wszyscy ci badacze jednozgodnie przy
puszczali, że w każdem jajku istnieje już nie
widzialny dla oka gotowy zarodek, posiadają
cy te wszystkie organy, co i zwierzę dojrzałe, 
że zarodek ten jest nadzwyczaj mały, jest jak
by miniaturką zwierzęcia dojrzałego. Przy
puszczali oni dalej, że gdy jajko zostaje za- 
płodnionem i zaczyna się rozwijać, natenczas 
zarodek ten powiększa się coraz bardziej, 
wszystkie organy jego rozrastają się i powoli 
stają się wreszcie widzialne dla oka.

Pierwszym, który zbił tę, na niczem nie- 
opartą hipotezę, zwaną hipotezą ewolucyi, był 
znakomity Kasper Fryderyk W olif (1759); 
można go rzeczywiście uważać za uczonego, 
który stworzył podstawy racyjonalnej embry- 
jologii. On dowiódł pierwszy („Theoria gene- 
rationis“), źe w niezapłodnionem jajku niema 
jeszcze wcale uformowanego zarodka, że do
piero po zapłodnieniu w pewnej części jajka 
odbywać się zaczynają rozmaite zmiany, jedne 
po drugich następujące i że drogą takich prze
mian stopniowych powstaje ciało zarodka, 
z początku proste, a w miarę rozwoju coraz 
większemu ulegające złożeniu. Ta teoryja na
zwaną została teoryją epigienezy, czyli stop
niowego rozwoju i była przez wszystkich pó
źniejszych badaczy stwierdzoną i dowiedzioną 
ostatecznie.

W  umyśle Woltfa powstała też myśl, źe 
ciało zwierząt zbudowane jest z licznych pę-

’)  Badacz ten tak  słabe m ia ł w yobrażenie o p roce
sach rozw oju, iż m yślał, że zarodek  rozw ija  się ze szn u r
ków , przytrzym ujących żółtko  w ja jk u .

cherzyków, czyii maleńkich jednostek organi
cznych, które w kombinacyi wzajemnej wy
twarzają organa zwierzęce. Byłto pierwszy 
przebłysk myśli, jak słusznie zauważył prof. 
Huxley, o istnieniu komórek zwierzęcych, któ
re dopiero przez Schwanna w roku 1838 wy
kryte zostały.

W  początkach bieżącego wieku (1816) hi- 
storyja rozwoju zwierząt silnie popchniętą zo
stała naprzód skutkiem poszukiwań Pandera. 
Zarodek każdego zwierzęcia składa się pier- 
wiastkowo z kilku oddzielnych warstw, t. zw. 
listków zarodkowych, leżących jeden pod dru
gim, które stopniowo się zmieniając, tworząc 
rozmaite zagięcia, wpukliny, fałdy i t. d. dają 
początek różnym organom, w skład ciała 
zwierzęcego wchodzącym. Zobaczymy w na
stępstwie, iż to pojęcie zarodkowych listków 
olbrzymią ma doniosłość naukową, iż kwestyja 
powstawania tych pierwotnych, że tak powiem, 
utworów rozwijającego się płodu i dalszych 
ich losów, należy do najważniejszych pytań 
nowoczesnej embryjologii i rzuca olbrzymie 
światło na stopniowy rozwój całego świata 
organicznego, od najprostszych poczynając 
istot. Otóż Pander był pierwszym, który zwró
cił uwagę uczonych na obecność w rozwijają- 
cem się jajku kurzem listków zarodkowych.

Pander nie zajął się bliżej badaniem zna
czenia i udziału tych listków w dalszym roz
woju zarodka, ale zasługa jego z innego wzglę
du była wielką; mąż ten wychował dla nauki 
ucznia w osobie E. K. Baera, którego imię 
nazawsze przyświecać będzie jasnym blaskiem 
pochodowi bijologicznych nauk. Baer (1828) 
w wiekopomnem dziele swem „Entwickelungs- 
geschichte der Thiere. Beobachtung und Re- 
flexion“ nagromadził tyle faktów, dotyczą
cych rozwoju wyższych kręgowców, że, jak  
słusznie twierdzi prof. Balfour, wszystkie na
stępujące prace w tym kierunku były tylko 
dopełnieniem i rozszerzeniem odkryć, przez 
męża tego dokonanych. Baer przyjmował, że 
w zarodku początkowo istnieją dwa listki czyli 
dwie warstwy zarodkowe: zwierzęca i roślin
na, z których każda dzieli się znów na dwie, 
zwierzęca na skórną i mięśniową, roślinna 
zaś na naczyniową i śluzową.

Z tych różnych warstw zarodkowych rozwi
jają się różne organy, powstające początkowo 
drogą wypuklin i fałd, tak, że wszystkie na- 

j  rządy tworzą się, według Baera, w kształcie
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rur lub woreczków. Z warstw zwierzęcych 
rozwijają się wszystkie organy życia zwierzę
cego (układ nerwowy, skielet, mięśnie, orga
ny zmysłów), z roślinnych—organy życia roślin
nego (trawienia, krążenia, oddychania, wydzie
lania i rozmnażania).

Baer uczynił wszystko, rzec można, co przy 
owoczesnym stanie nauki i techniki naukowej 
uczynić było można dla embryjologii. Opisu
jąc rozwój organów zarodkowych, Baer nie 
sprowadził jednak różnych zmian, przy roz
woju tym zachodzących, do procesów komór
ki, nie wiedział on o tem, że listki zarodkowe 
są kompleksem jednostek elementarnych czyli 
komórek organicznych, które wchodzą w skład 
ciała każdego organizmu. Ulepszenie mikro
skopu pozwoliło dopiero w r. 1838 Teodorowi 
Schwannowi odkryć komórkę zwierzęcą i od
tąd, jak zobaczymy, historyja rozwoju zwie
rząt na nowe znów wstąpiła tory.

Baer nietylko zadawalniał się przedstawia
niem faktów, lecz dzieło jego przepełnione 
jest także rozmaitemi ogólnemi teoretycznemi 
wywodami, a duch filozoficzny z każdej wieje 
stronicy. Ci wszyscy, tak liczni jeszcze 
niestety badacze, co pragną być stró
żami ścisłości naukowej przez negowanie 
wszelkiej hipotezy i wszelkiej dedukcyi, niech 
posłuchają słów tego wzoru ścisłego uczo
nego: „...nawet błędne, lecz w określony spo
sób wypowiadane wnioski ogólne, więcej po 
wsze czasy nauce przynosiły pożytku, niż 
przezorne wstrzymywanie się od nich; one bo
wiem pobudzają do popi’awek i do ściślejszego 
uwzględniania wszelkich okoliczności.” Baer 
był pierwszy, co w gienijalny pojął sposób 
istotę wszelkiego rozwoju, ocenił ideję stop
niowego różnicowania czyli indywidualizacyi. 
„Rozwój osobnika, powiada ten myśliciel, jest 
historyją wzrastającej indywidualizacyi pod 
każdym względem.” A  nietylko rozwój oso
bnika zwierzęcego, lecz i rozwój wszechświata 
całego jest, według Baera, takąż, ciągle wzra
stającą indywidualizacyją. czyli różnicowa
niem się rzeczy jednorodnych na różnorodne. 
Mamy tu to samo prawo postępu, które w tyle 
lat później Herbert Spencer tak pięknie i 
wszechstronnie rozwinął.

Porównywając rozwój niższych i wyższych 
zwierząt, Baer przyszedł do wniosku, iż za
rodki wyższych zwierząt, ulegając stopnio
wym zmianom czyli pewne, jak mówimy, sta-

dyja rozwoju swego przechodząc, podobnemi 
są w tych różnych stadyjach do zarodków 
zwierząt niższych. Zobaczymy, iż ta myśl 
Baera została następnie zmienioną i szeroko 
rozwiniętą przez Ernesta Haeckla, a dla teoryi 
ewolucyi nadzwyczajne stanowiła poparcie ').

(dok. nast.)

Szkodliwość alkoholu.
W e d łu g  o d cz y tu  p ro f . N e n ck ieg o  

podał W .  T .

Kwestyją działania alkoholu na organizm 
zwierzęcy zajął się profesor Nencki na odczy
cie, wygłoszonym w Towarzystwie lekarskiem 
berneńskiem w Styczniu r. b. i drukowanym 
następnie w „Correspondenz-Blatt f. sćhweiz. 
Aerzte.” Podajemy w streszczeniu ten odczyt.

Po zażyciu nawet stosunkowo znacznych 
dawek alkoholu, t. j. od 120—200 centyme
trów sześciennych 50-procentowego spirytusu, 
tylko bardzo mała część jego, nie więcej, jak 
5% wynosząca, zostaje z organizmu ludz
kiego wydzielona w stanie niezmienionym, głó
wnie przez nerki, czyli z moczem, lecz w części 
także i przez płuca i skórę. Reszta zostaje 
utlenioną. W nosimy o tem z całego szeregu wy
padków analogicznych, dla których utlenienie 
w organizmie substancyj weń wprowadzonych 
przez występowanie w moczu nielotnych pro
duktów ich utlenienia bezpośrednio dowie-

*) Pow szechnie (pa trz  ,,E m bry jo log iją“  Balfoura) 
uw ażają B aera  za pierw szego zoologa, k tó ry  wypowie
dzia ł m yśl o podobieństwie osobnikowego i rodowego 
rozw oju. B alfour zaznacza wyraźnie, iż B aer przypusz
czał, że form y wyższe w osobnikowym  swym rozw oju 
przebiegają, stadyja, przypom inające zarodki form  n iż
szych, lecz nie stadyja dojrzałe form  tych, ja k  obecnie 
n au k a  przy jm uje . O tóż, czytając nieśm iertelne dzieło 
B aera ,,E n tw ick . d. T h ie re ,“  ku nadzw yczajnem u zdzi
wieniu m em u spotkałem  się tam  z fak tem , że ju ż  po 
przednicy jeg o  (o  ile ze słów B aera w nosić m ogę, m a 
on na  myśli Pandera) tw ierdzili, ,,iż  wyższe form y zwie
rzęce w pojedyńczych stadyjach rozw oju sw ego, od chwili 
pow staw ania do zupełnej dojrzałości, odpow iadają  roz
winiętym  form om  w szeregu zw ierząt i że rozwój poje
dynczych zw ierząt w edług tych sam ych praw  się odby
w a, ja k  rozwój całego szeregu zw ierząt.*1 Czyż to nie 
myśl dzisiejszej historyi rozwoju?
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dzionem zostało. Np. benzol utlenia się na 
fenol, alkohol fenilometylowy na kwas benzo
esowy, alkohol oksyfenilometylowy na kwas 
salicylowy, wreszcie etylobenzol, zawierający 
ten sam, co i alkohol etylowy rodnik, etyl, 
w organizmie przechodzi w kwas benzoesowy.

Dla utlenienia tych substancyj organicz
nych potrzebna jest obecność tak zw. tlenu 
atomistycznego, tlenu w stanie atomów wol
nych, w cząstki niepołączonych, tlenu takiego, 
jaki powstaje przy wielu utlenieniach np. tlen
ku żelaza, przez rozszczepienie cząstek tlenu 
atmosferycznego, jak wiadomo, z dwu atomów 
złożonych. Otóż taki tlen atomistyczny po
wstaje w tkankach pod wpływem protoplazmy 
żyjącej z tlenu cząsteczkowego, dostarczane
go im przez oksyhemoglobinę krwi i od jego 
to ilości oczywiście zależy intensywność spa
lania w organizmie. Przezeń to spalają się 
normalnie w komórkach tkanek zawarte tłu
szcze, kwasy tłuszczowe, wodany węgla, biał
ko martwe. W  razie, jeżeli wprowadzimy do 
tkanki substancyją, jak  alkohol, którą, też 
tlen atomistyczny utlenia, to jej obecność, jej 
mniejsza lub większa zdolność utleniania się 
może wpływać na spalenie owych substancyj, 
w tkankach normalnie się znajdujących, może 
osłabić ich spalenie w razie, gdy ona łatwiej 
się utlenia, niż normalne komórek składniki, 
gdy chciwiej od nich tlen atomistyczny po
chłania.

Ze dla alkoholu ten właśnie wypadek ma 
miejsce, zostało eksperymentalnie dowiedzio- 
nem przez p. Simanowskiego i pannę Szumów 
w laboratoryjum prof. Nenckiego.

Badania prof. Nenckiego, razem z panią 
Sieber czynione nad utlenianiem w organizmie 
benzolu na fenol, wykazały, że:

1) dane indywiduum w okresie kilku miesię
cy przy normalnym stanie zdrowia utlenia sta
le jednę i tę samą część benzolu do organizmu 
wprowadzonego na fenol, a w części i na piro- 
katechinę i hidrochinon;

2) że w razie, gdy oprócz benzolu wprowa
dzimy do organizmu trucizny, jak  np. fosfor, 
sole metaliczne, eter, chloroform, lub w razie, 
gdy organizm jest dotknięty przez niektóre 
choroby, z takiej samej ilości benzolu wytwa
rza się mniej fenolu.

W  doświadczeniach z chloroformem i ete
rem, króliki, na których one były czynione, 
utrzymywane były w stanie narkozy, odurze

nia i zmniejszenie utlenienia w tym wypadku 
Nencki i Sieber objaśniają działaniem eteru 
i chloroformu na protoplazmę, ścinającem ją, 
całkowicie zabijającem w razie większych i 
ścinającym ją  częściowo, czyniącem ją  nie
przejrzystą, mętną w razie mniejszych dawek. 
Simanowski i p. Szumów dowiedli, że 47%  
roztwór alkoholu (koniak), zażyty w dozie dwu 
grm. na 1 kilogram wagi ciała, zmniejsza zna
cznie utlenienie w organizmie benzolu na fenol. 
Naprzykład pewien młody mężczyzna z dwu 
gramów benzolu wytworzył 0,8205 grm. feno
lu, a po zażyciu 150 grm. alkoholu (w 3 ró
wnych dawkach) z tej samej ilości benzolu 
tylko 0,3321 grm. fenolu.

Zmniejszenie utlenienia benzolu w organi
zmie, po umiarkowanych nawet dawkach al
koholu, jest skutkiem dwu przynajmniej przy
czyn. Jedną z nich jest to, że alkohol w tkan
kach się spala, pochłaniając tlen atomistyczny, 
wskutek czego zmniejsza się ilość tlenu, wy
padającego na utlenienie substancyj innych. 
Dlatego też, podobnie jak utlenienie benzolu, 
po zażyciu alkoholu zmniejsza się i utlenie
nie tłuszczów, ciał azotowych i innych i w tem 
znaczeniu alkohol jest pokarmem, jest zamia
ną innych spalanych w organizmie substancyj. 
Dowodem tego jest tak pospolita otyłość pija
ków. Zbiera się u nich tłuszcz, zaoszczędzany 
przez systematyczne wprowadzanie alkoholu 
do organizmu; zbiera się on w tkance pod
skórnej, w wątrobie, między mięśniami, na 
sercu, kiszkach, nerkach; surowica krwi osób, 
na delirium tremens cierpiących, od zawarto
ści tłuszczu staje się mleczną, opalizującą; 
szpik kostny staje się tłustszym, tkanka kost
na niszczeje. Dla tej samej przyczyny osłabia 
się przez używanie alkoholu utlenienie pro
duktów rozkładu białka i przezto właśnie ob
jaśnia się nagromadzenie kwasu moczowego 
w tkankach, szczególniej w stawach (artrytys) 
u tych przyjaciół alkoholu, którzy wiele azo
towych pokarmów używali.

Drugą przyczyną, dla której utlenienie ben
zolu w organizmie przez alkohol się zmniej
sza, jest jego działanie na protoplazmę tka
nek, — znieczula on ją  naprzód, a następnie 
zabija na podobieństwo eteru lub chloroformu. 
Danillo zauważył, że u psów, u których przez 
obrażenie mózgu została sztucznie wywołana 
epilepsyja, ginęły odrazu napady epileptyczne 
po wstrzyknięciu 45% alkoholu w naczynia
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krwionośne; nastąpiło więc znieczulenie. Eb- 
stein obserwował, że u psów, którym dawano 
przez 3—4 dni większe dozy rozcieńczonego 
alkoholu, komórki gruczołów żołądkowych 
stawały się mętnemi, ziarnistemi; w komór
kach gruczołów odzwiernika (Pylorus) znaj
dowały się krople tłuszczu, a w ich otworach 
żółtawa masa ziarnista. Ebstein wnioskuje, 
że używanie alkoholu sprawia śmierć komórek 
wskutek ich tłuszczowego przeobrażenia. Od
powiednio do tego, znaną jest rzeczą, że dłu
gie używanie alkoholu Sprowadza katar żołąd
ka i że dostają go najprędzej osoby, wódkę 
pijące. Jeżeli zwrócimy uwagę na znaczną 
ilość jeszcze innych chorób, jak zapalenie wą
troby, nerek, błony wewnętrznej naczyń, mó
zgu i jego opon i inne, jakie sprowadza długie 
i nadmierne używanie alkoholu, przyjdziemy 
do przekonania, iż wobec szkody, jaką ono za 
sobą pociąga, ginie dla organizmu j ego war
tość pokarmowa. Fakt, źe używanie alkoholu 
u pijaka wywołuje nagromadzenie tłuszczu, 
jest też raczej dlań szkodliwym, niż korzyst
nym. Wszystko bowiem każe przypuszczać, 
iż niezbędne składniki tkanek: lecytyna, cho- 
lesteryna, kwasy żółciowe‘z tłuszczów powsta
ją; powstrzymywanie więc przez alkohol prze
miany tłuszczów jest równoznacznem z zatrzy
maniem wytwarzania tych ciał, niezbędnych 
dla organizmu.

Szkodliwość alkoholu warunkuje się często
ścią jego używania i jego koncentracyją. Re
produkcyjna siła organizmu jest znaczną 
i dlatego jednorazowe zatrucie alkoholem 
przechodzi prędko bez śladów; dopiero częste, 
systematyczne używanie alkoholu sprawić 
może zatrucie przewlekłe. A  co się wpływu 
koncentracyi tyczy, to wyraża się on np. w tem, 
że zapalenia miąszowego wątroby dostają 
osoby, nadużywające wódki, a nie innych lżej
szych napojów alkoholicznych, jak  np. piwa 
lub wina.

Na szkodliwość alkoholu wpływa teź zna
cznie i jego czystość. Wódka np., niedostate
cznie oczyszczona, zawierająca fuzel, jest szko
dliwszą od chemicznie czystego spirytusu ta 
kiej samej koncentracyi. W  fuzlu bowiem 
zawiera się alkohol amilowy, którego nawet 
małe dozy są szkodliwe. Naprzykład już 10 
do 15 centy gramów alkoholu amilowego spra
wia ból głowy w skroniach i czole; 4 grm. wy
wołują ogólny rozstrój, odbijanie, biegunkę,

a 8—10-gramowe dozy oprócz tych sympto- 
matów, jeszcze przyspieszenie oddychania, wy
mioty, lękliwość i przez długi czas trwającą 
ociężałość. W doświadczeniach, czynionych 
na zwierzętach, zauważono, iż otruciu przez 
alkohol ulegały prędzej te, którym nieczy- 
szczoną wódkę dawano.

W  drugiej połowie odczytu prof. Nencki 
przechodzi do pijaństwa. Alkoholu nie można 
uważać za pokarm niezbędny; dla odżywiania 
jest on całkiem zbytecznym, lecz jest on środ
kiem podniecającym, przysmakiem (używka), 
nadzwyczajnie rozpowszechnionym na całej 
kuli ziemskiej, u wszystkich jej narodów od 
czasów najdawniejszych. Zbyt jest zakorze
nione u ludzi używanie alkoholu, aby przypusz
czać, że żądanie całkowitego powstrzymania 
się od napojów alkoholicznych, przeciw pijań
stwu przez towarzystwa wstrzemięźliwości 
stawiane, znajdzie powszechne i trwałe urze
czywistnienie.

A dalej produkcyja alkoholu stanowi tak 
wielką część ogólnej produkcyi krajów, a za
tem i tak znaczne źródło dochodów państwo
wych '), i tak jest związaną z innemi gałęzia
mi przemysłu2) (fabrykacyja chloroformu, 
chloralu, wielu innych preparatów chemicz
nych, cukru, perfum, pokostu i t. d.), źe tylko 
za wytwór bujnej fantazyi egzaltowanych zwo
lenników wstrzemięźliwości, uważać można żą
danie zakazu produkowania alkoholu.

Słusznem jest występowanie nie przeciw 
piciu, lecz tylko przeciw nadmiernemu piciu. 
Dla usunięcia szkodliwych dla zdrowia skut
ków alkoholu, przestrzegać należy, aby on był 
używany: 1) nie zbyt często, 2) niezbyt skon
centrowany i nareszcie 3) nie zanieczyszczony 
fuzlem lub innemi szkodliwemi ciałami. W a
runkowi ostatniemu zadosyć uczynić najła
twiej; można bowiem obecnie, dzięki udosko
naleniu metod technicznych, otrzymywać fa
brycznie czysty alkohol bez domięszek fuzlu 
i innych materyj szkodliwych i wyszynk alko
holu (wódki) niedostatecznie oczyszczonego, 
powinien być prawem zakazany.

*) A kcyza od wódki i podatek  za  je j  sprzedaż wy- 
nosiiy w Eossyi w 18 80  r . 22  7 m ilijonów  rubli i s ta n o 
wiły ' / 3 ogólnych państwowych dochodów .

2) W  r. 186  2 w P rusiech  dla celów technicznych 
zużytą została ‘/g  ogólnej ilości w yprodukow anego tam  
alkoholu.
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Słuszność żądania drugiego ma na swe 
usprawiedliwienie fakt, że pijaństwo najwięcej 
jest rozpowszechnionem w tych krajach, jak 
Anglija i Rossyja, gdzie się używa więcej wód 
ki niż piwa i wina; gdy na południu, jak  w Gre- 
cyi, Włoszech, Hiszpanii i Portugalii, gdzie 
przeważnie piją wino, pijaństwo nie jest zna- 
nem i chyba cudzoziemców pijanych widzieć 
|am  można. Z  tego względu winno być zaleca - 
nem używanie napojów alkoholicznych lżej
szych, jak np. piwa, wina i innych, aużycia mo
cnych wódek, absyntu, należałoby odradzać.

Na zakończenie prof. Nencki przechodzi do 
stosunków miejscowych kantonu Bern, trapio
nego przez pijaństwo i przyczynę rozwiniętego 
tam, szczególniej na wsiach wpośród ludności 
biedniejszej pijaństwa, upatruje w znacznem 
rozpowszechnieniu małych gorzelni domowych, 
czemu rząd żadnych prawie przeszkód nie sta
wia. Włościanie, pędzący wódkę w swych do
mach, sami jej nadużywają, a także łatwo ją  
rozpowszechniają wpośród ludności wiejskiej, 
używając jej np. jako środka wymiany zamiast 
pieniędzy. Podobna wolność pędzenia wódki 
miała miejsce przed r. 1863 w Finlandyi i po 
jej zniesieniu pijaństwo się zmniejszyło; takie
go też skutku od ściślejszego ograniczenia 
prawem fabrykacyi spirytusu trzeba się spo
dziewać i dla Szwaj caryi.

PO D STA W O W E POJĘCIA
W  E L E K T R O S T A T Y C E .

(Ilość elektryczności. —  P o ten cy ja ł. —  P o jem ność  i t. d.) 

przez

prof. Macha z P ra g i.')

Pragnąłbym  przedstawić w sposób dla 
ogółu przystępny znaczenie zasadniczych po
jęć ilościowych w elektrostatyce, jakiem i są: 
„ilość elektryczności,” „potencyjał” i „pojem-

')  Odczyt ten  był w ypow iedziany w roku  p rzesz łym  
n a  wystawie elektrycznej w W iedniu . M ach je s t  p ro fe 
sorem  fizyki w uniw ersytecie n iem ieck im  w P ra d z e  cze
skie j, używa zaś w N iem czech sław y znak o m iteg o  p o 
pularyzatora . R edakeyja naszego p ism a u zn a ła  za  w ła 
ściwo rozpocząć szereg artykułów  z e lek tro techn ik i tym

ność.” Łatwoby mi przyszło nawet w ciągu 
jednej godziny zająć wasz wzrok i fantazyją 
doświadczeniami pięknemi i pełnemi rozmai
tości, ale to niewieleby nam ułatwiło zrozu
mienie rzeczy. Nie umielibyście też przedsta
wić ich sobie dokładnie w umyśle, co dla teo
retyka i praktyka niezmiernie ważną jest rze
czą. Środek podobnego przedstawienia sobie 
rzeczy, dają nam pojęcia miary w nauce o elek
tryczności.

Dopóki niewielu uczonych pracuje w jakiej 
gałęzi wiedzy, dopóki łatwo jest powtórzyć ka
żde doświadczenie, póty wystarcza utrwalanie 
faktów zdobytych zapomocą ogólnych opisów. 
Inaczej rzecz się ma wtedy, gdy jeden uczony 
musi spożytkowywać fakty przez wielu zdobyte, 
co właśnie wtedy się zdarza, gdy nauka uzy
ska szersze podstawy, a jeszcze bardziej, gdy 
pocznie zasilać wielką gałęź techniki i naod- 
wrót czerpać fakty z doświadczeń życia prak
tycznego. Wtedy należy już fakty tak opisy
wać, aby je każdy i wszędzie mógł sobie do
kładnie przedstawić w umyśle z niewielu zna
nych pierwiastków i aby je mógł według tego 
opisu odtwarzać. Można to osiągnąć na zasa
dzie pojęć ilościowych i miar międzynarodo
wych. Praca, w tym kierunku rozpoczęta 
w okresie czysto naukowego rozwoju przez 
Coulomba, Gaussa (1833) i Webera, została 
potężnie poparta przez prace na polu tech- 
nicznem, spowodowane szczególniej trudno
ściami przy urządzaniu pierwszej podmorskiej 
komunikacyi telegraficznej i nareszcie uwień
czona została badaniami Towarzystwa bryfań
skiego (1861) i kongresu paryskiego, głównie 
wskutek nieustannej pracy Sir Williama 
Thomsona.

Rzecz naturalna, źe nie mogę was prowa
dzić po tych wszystkich długich i powikłanych 
ścieżkach, po których musiała przejść nauka, 
że będę musiał pominąć te wszystkie środki 
ostrożności dla uniknienia błędu, których ko
nieczności nauczyło nas doświadczenie. Muszę 
się ograniczyć na rzeczach najprostszych i pro
wadzić was od faktów do pojęć.

* **

odczytom , spolszczonym  przez p. B r. R e jchm ana, przy
czem  ustępy trak tow ane ściśle naukow o, z użyciom po
ję ć  m atem atycznych , w yrażonych w zoram i, zostały 
w przekładzie  opuszczone. ( P .  R .)
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Weźmy pod uwagę dwa ciałka równe sobie, 
małe, lekkie, swobodnie zawieszone, które 
„elektryzujemy” albo przez pocieranie albo 
przez zetknięcie z ciałem już naelektryzowanem 
(fig. 1). Widzimy, że one się natychmiast odpy
chają (lub przyciągają wzajemnie, gdy elek-

O  o
K. A

9  8 :
F ig . 2.

tryczności są niejednoimienne), a ta siła od
pychająca przeciwdziała sile ciężkości. Siła 
ta mogłaby znowu dać pracę mechaniczną, 
wskutek której zużycia sama powstała.

Coulomb na podstawie bardzo trudnych 
doświadczeń z ważką skręcenia, przekonał się, 
że jeżeli te ciałka w odległości np. dwu cen
tymetrów odpychają się z taką siłą, z jaką 
ciężarek miligramowy usiłuje spaść na ziemię, 
to w odległości połowicznej, t. j. 1 centyme
tra  będą się odpychały z siłą czterech mili
gramów, a przy podwójnej odległości 4 cen
tymetrów z siłą tylko */t miligrama. Inaczej 
mówiąc, Coulomb odkrył, że siła elektryczna 
działa odwrotnie proporcyjonalnie do kwadratu 
z odległości.

Przedstawmy sobie teraz, że mamy środek 
mierzenia tego odpychania elektrycznego za
pomocą ciężarków, który to prosty sposób 
dają nam same wahadełka elektryczne. — 

Przypuśćmy więc, że ciałko A  zostanie 
od ciałka K  do centymetrowej odległości ode
pchnięte z siłą, mniej więcej równą ciśnie
niu 1-go miligrama (fig. 2). Jeżeli teraz A  
zetkniemy z innem równem ciałkiem B, to 
przejdzie nań połowa tej siły odpychającej. 
Więc zarówno A  jak i B będą z centyme
trowej odległości wywierały odpychanie =  '/2 
miligrama, obydwa zaś razem będą odpychały 
z siłą miligrama. Taki podział siły elektrycz« 
nej na dwa ciała, stykające się z sobą, jest 
faktem. Nie jest rzeczą konieczną, ale bardzo 
pożytecznem ułatwieniem przedstawienie sobie, 
iż na ciele A znajduje się pewien płyn elek

E ig . 1.

tryczny, do którego ilości przywiązana jest 
siła elektryczna, wpływ której w połowie prze
pływa na ciało B. Tym sposobem na miejsce 
nowego pojęcia elektrycznego stawiamy poję
cie dobrze znane, które posiada już dla siebie 
drogi w umyśle utorowane.

Zgodnie z tem przypuszczeniem, według po
wszechnie używanego w nauce systemu gramo- 
sekundo-centymetrowego (oznaczającego się 
literami C. Gr. S.), przyjmujemy za jednostkę 
elektryczności tę ilość, która w odległości je
dnego centymetra odpycha z siłą =  jedności, 
która masie 1 grama w 1 sekundzie czasu na
daje przyspieszenie 1 centymetra *). Ponieważ 
przyciąganie ziemi udziela masie grama przy
spieszenia około 981 centymetrów w sekun
dzie, więc według tego systemu, masa grama 
jest przyciągana przez ziemię z siłą 981 (albo 
okrągło 1000) jednostek siły systemu C.G-.S., 
a jeden miligram dąży do spadku na ziemię 
mniej więcej z siłą, równą jednostce tego 
systemu.

Na zasadzie tego można sobie bardzo łatwo 
wytworzyć pojęcie o jednostce ilości elektry
czności. Niech dwie małe kulki po 1 grm. wa
żące będą zawieszone pionowo na 5-metrowych 
nitkach, prawie niemających ciężaru, w ten spo
so b ie  się dotykają. Jeśli obie, będąc równo na
elektryzowane, oddalają się od siebie na 1 cent., 
to ładunek ich elektryczności odpowiada elek
trostatycznej jednostce elektryczności, albo
wiem siła odpychania równoważy wtedy ró
wną prawie 1 miligramowi składową siły 
ciężkości, która te ciałka zbliżyć do siebie 
usiłuje 2).

Niechaj pionowo pod jedną z bardzo ma
łych kulek, zrównoważoną na szali, znajduje 
się druga w odległości 1 centymetra. Jeżeli

' )  D yna. W szechśw iat z r .  b. N r. 8 , str. 1 2 0 .
2) K ażda z kulek , oddalonych od siebie na  1 centy

m etr, je s t odchylona od położenia pierwotnej rów now agi 
na  pó ł centym etra czyli 5 m ilim etrów . S k ładow a siły 
ciężkości, pociągająca kulkę do pierw otnego położenia 
rów now agi, może być łatw o wyznaczona graficznie , sto
sując praw o rów noległoboku sił. W  ten  sposób okaże
się, że owa składow a tak  się m a do całkow itej siły  cięż
kości działającej na  g ram  m asy ku lk i, ja k  odchylenie
5 m ilim etrów  do d ługości n ici zaw ieszenia, t . j .  5 m e
trów, ezyli 50 00  m ilim etrów . S łow em , sk ładow a ta  bę
dzie stanow ić tysiączną część siły ciężkości, działającej 
na  m asę jednego  g ra m a , to je s t w  przybliżeniu jed n ę  
dynę.
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obie zostaną, naelektryzowane, to ciało na 
szalce stanie się wskutek odpychania napozór 
lżejszem. Jeśli dla przywrócenia równowagi 
trzeba dodać jeden miligram, to każda z kulek 
zawiera elektrostatyczną jednostkę ilości elek
tryczności.

Ze względu na to, że jedne i te same ciała 
elektryczne działają na siebie z rozmaitych 
odległości z rozmaitą siłą, możnaby się nie 
zgodzić na przedstawioną miarę ilości elek
tryczności. Cóż to jest za ilość, która waży 
raz więcej, drugi raz mniej, jeśli tak wolno 
powiedzieć. Ale to pozorne zboczenie od zwy
kłego oznaczania wagi w życiu powszedniem 
zapomocą ciężarków, jest, głębiej biorąc, zu
pełnie z niem zgodne. Przecież i ciężar mniej 
jest na wysokiej górze przyciągany, aniżeli 
przy poziomie morza i dlatego tylko możemy 
pomijać oznaczenie poziomu, że porównywa
my zawsze ciało z ciężarami na jednym i tym 
samym poziomie. Gdybyśmy zaś jedno z dwu 
ciał, równoważących się na wadze, znacznie 
do środka ziemi przybliżyli, zawieszając je  np. 
na bardzo długiej nitce, tobyśmy ciężar tego 
ciała odpowiednio powiększyli, jak  to doświad
czeniem wykazał Jolly w Monachijum.

Wyobraźmy sobie dwa odmienne płyny 
elektryczne: dodatni i ujemny, które mają tę 
własność, źe cząstki owych płynów przyciąga
ją  się nawzajem w stosunku odwrotnym kwa
dratów z odległości, części zaś jednego i tego 
samego płynu odpychają się od siebie według 
tego samego prawa. Wyobraźmy sobie da
lej, źe w ciałach nienaelektryzowanych oba 
płyny są w równej ilości jednostajnie roz
dzielone, a w naelektryzowanych jest nadmiar 
jednego z tych płynów. Wyobraźmy sobie wre
szcie, że w „ przewodnikach” płyny te poru
szają się swobodnie, a w „nieprzewodnikach” 
nie mogą się poruszać, — a dojdziemy do po
jęcia, które Coulomb rozwinął z matematycz
ną ścisłością. Przedstawmy to sobie, a zoba
czymy w myśli, że cząstki np. płynu dodatnie
go, usiłując się jaknajwięcej od siebie odda
lić, spływają na powierzchnię przewodnika 
i starają się zająć wszystkie miejsca wyda
tniejsze, tak, aby w tych warunkach możliwie 
największa praca była wykonaną. Jeśli po
wierzchnia przewodnika powiększa się, to na
stąpi rozproszenie cząstek, jeśli się zmniejszy 
— zagęszczenie. Jeżeli do owego dodatnio 
naelektryzowanego przewodnika zbliżymy dru

gi, nienaelektryzowany, to w tym ostatnim 
oba płyny natychmiast się rozdzielą i dodatni 
spłynie na najdalsze miejsce, a ujemny na le
żące najbliżej przewodnika naelektryzowanego. 
Pożytek i wartość naukowa takiego przedsta
wiania sobie elektryczności polega na tem, że 
objaśnia ono i odtwarza fakty stopniową i nie
zmordowaną pracą doświadczalną wykryte. 
Ale na tem też kończy się jego wartość i szu
kając tych płynów hipotetycznych, któreśmy 
sobie dla objaśnienia wymyślili, wpadlibyśmy 
tylko na błędne manowce. Pogląd Ooulomba 
można zastąpić zupełnie odmiennym, np. po
glądem Faradaya, a najwłaściwszą jest rzeczą, 
po osiągnięciu ogólnego pojęcia, przystąpić 
do gruntu faktycznego, do sił elektrycznych.

Zapoznajmy się naprzód z pojęciem ilości 
elektryczności, oraz sposobem łatwego jej 
mierzenia albo oceny. Wyobraźmy sobie zwy
kłą butelkę lej deską (fig. 3), której zbroja 
zewnętrza i wewnętrzna są połączone przewo-

—O o~
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F ig . 3. F ig . 4 .

dnio z kulkami metalowemi, mniej więcej 
o .1 centymetr od siebie oddalonemi. Jeśli 
zbroję wewnętrzną naładujemy elektryczno
ścią w ilości -j- q, to na zewnętrznej zbroi zo
stanie nawskróś szkła wywołany rozdział elek
tryczności. Elektryczność dodatnia w ilości 
równej prawie ‘) ilości +  q, spłynie do ziemi, 
a odpowiadająca jej — q pozostanie na zbroi 
zewnętrznej. Kulki otrzymają odpowiednią 
część tych ilości, a gdy ilość q będzie dostate
cznie wielką, to nastąpi przerwanie odosabnia- 
jącej warstwy powietrznej pomiędzy kulkami, 
oraz samowyładowanie butelki. Przy oznaczo-

' )  Ilość odpływ ająca je s t  w rzeczywistości m niejsza 
od q. B yłaby tylko w tedy rów ną ilości q, gdyby zbroja 
w ew nętrzna butelki była zupełnie objętą przez zbroję 
zew nętrzną.
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nej odległości kulek, samowyładowanie może 
nastąpić zawsze dopiero wtedy, gdy ilość elek
tryczności dojdzie do oznaczonego q.

Odosobnijmy zbroję zewnętrzną dopieroco 
opisanej butelki miarowej Lanego L  i połącz
my ją  z butelką F, której zbroja zewnętrzna 
komunikuje się z ziemią (fig. 4).

Za każdem naładowaniem butelki L  ilością 
+  q, wstępuje na zbroję wewnętrzną butelki 
F  również + q i następuje samowyładowanie 
butelki L, która znowu staje się próżną. — 
Liczba więc wyładowań butelki L  przedsta
wia nam miarę ilości, która naładowaną zo
stała do butelki F  i gdy po jednem, dwu 
trzech samowyładowaniach butelki i ,  wyła
dujemy butelkę F, będziemy mogli przekonać 
się o odpowiednim stopniowym wzroście jej 
ładunku.

Zaopatrzmy butelkę F  w takie same i tak 
samo oddalone, jaka u butelki L, kulki do sa- 
mowyładowania. Jeżeli znajdziemy wtedy np., 
że odbędzie się 5 samowyładowań butelki 
mierniczej, zanim nastąpi samowyładowanie 
butelki F, to to będzie znaczyła, że butelka F  
przy równej odległości kulek może pomieścić 
w sobie pięć razy większą ilość elektryczności, 
aniżeli L , że pojemność jej jest pięć razy 
większą >).

Zastąpmy teraz butelkę L, którą, że tak 
powiem, mierzyliśmy butelkę F, tablicą Frank- 
lina o dwu równoległych płaszczyznach meta-
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licznych, oddzielonych od siebie tylko powie
trzem. (fig. 5).

' )  Ściśle biorąc, nie jes tto  dokładnem . N aprzód zau 
ważyć trzeba, że butelka L  m usi się jednocześnie w yła-

Jeżeli wystarcza np. 30 samowyładowań ta
blicy do napełnienia butelki, to do tego celu 
dostateczną będzie ilość 10 samowyładowań, 
jeśli tablic nie będzie oddzielała warstwa po
wietrza ale warstwa siarki. Pojemność więc 
tablicy Franklina ze siarką jest trzy razy 
większa od pojemności kondensatora powietrz
nego tak samo zrobionego i takiejże samej 
wielkości, czyli, mówiąc inaczej, specyficzna 
zdolność indukcyjna siarki (przyjąwszy zdol
ność powietrza za jeden) =  się 3. Dotknęliś
my tu faktu bardzo prostego, który nam wy
kazał znaczenie liczby, zwanej „stałą dla elek
tryczności (Die Electricitats-Constante) albo 
właściwą zdolnością indukcyi, której znajo
mość jest niezmiernie ważna dla teoryi lin te
legraficznych podmorskich.

Zastanówmy się nad butelką A , naładowaną 
pewną ilością elektryczności (fig. 6). Butelkę tę 
możemy wyładować bezpośrednio, ale możemy 
ją  też wyładować w części do butelki B, jeżeli 
tylko połączymy z sobą zbroje obu butelek 
tak, aby zewnętrzna była połączona z zewnę
trzną, a wewnętrzna z wewnętrzną.
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F ig . 6. F ig . 7.

Część elektryczności przejdzie wtedy przy 
objawie iskry do butelki B  i będziemy mogli 
przekonać się, że obie butelki są naładowane.

Ze pojęcie niezmiennej ilości elektryczności 
może być uważane za wyraz czystego faktu

dować z elcktrodem  m achiny. N atom iast butelka F  wy
ładow yw ać się będzie zawsze jednocześnie z zew nętrzną 
zbroją butelki L .  Jeśli tedy nazw iem y po jem ność elek- 
trodu m achiny E ,  butelki m ierniczej L ,  po jem ność ze
w nętrznej zbroi butelki L  przez A ,  a  głów nej butelki 
przez T ,  to przykładow i w tekście będzie odpow iadało

- • F  -\- A  __
rów nanie: L \ ę E  —  5 - in n a  przyczyna n iedokładności

zależy od pozostałości w yładow ań (E ntlandungsruck- 
stande).
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przyrodzonego, to nam się okaże z następują • 
cego rozumowania.

Wyobraźmy sobie jakikolwiek przewodnik na- 
elektryzowany, odosobniony (fig. 7). Potnijmy 
go na wielką ilość małych cząstek i zbliżaj my je 
zapomocą odosobnionych obcęgów na 1 cen
tymetr odległości do ciała elektrycznego, któ
re w takiejże odległości wywiera na drugie 
równe sobie ciało działanie równe jednostce 
siły. Zsumujemy teraz siły, które wywiera to 
ciało na kawałki powyższego przewodnika. 
Suma ta nie będzie niczem innem, tylko ilo
ścią elektryczności całego przewodnika. Po
zostanie ona zawsze jednakową, bez względu 
na to, czy zmienimy postać i wielkość przewo
dnika, czy przybliżymy go lub oddalimy od 
innego przewodnika elektrycznego, byleśmy 
tylko pozostawili go w odosobnieniu, t. j. byle 
tylko nie stracił ładunku.

I  z innej strony pojęcie elektryczności zy
skuje realną podstawę. Jeżeli przez słup wo 
dy zakwaszonej przechodzi strumień elektry
czny, a więc, według naszego pojęcia, oznaczo
na ilość elektryczności co sekundę, to wydziela 
się u jednego bieguna wodór, a u drugiego tlen 
i oznaczonej ilości elektryczności odpowiadać 
będzie oznaczona ilość tlenu. Słup wody mo
żna sobie wyobrazić jako słup wodoru i słup 
tlenu, które się nawzajem przenikają i można 
powiedzieć, że strumień elektryczny jest stru
mieniem chemicznymi naodwrót. A  jakkol
wiek pojęcie to trudno jest przeprowadzić 
w zakresie elektryczności statycznej, przy nie- 
rozkładalnych przewodnikach, to jednak nie 
można powiedzieć, aby nie było wcale wido
ków dalszego rozwoju tego pojęcia w zazna
czonym kierunku.

Pojęcie więc ilości elektryczności nie jest 
tak oderwanem, jakby się zdawać mogło. 
Przeciwnie, może ono być dla nas nitką prze
wodnią w rozmaitości zjawisk, a fakty przed
stawią nam je w formie niemal dotykalnej. 
Możemy siłę elektryczną zebrać w dane ciało, 
odmierzyć ją  jednem ciałem do drugiego, mo
żemy ją  przeprowadzić z jednego ciała do dru
giego, tak samo, jak  zbieramy ciecz w naczy
nie, jak odmierzamy ją  jednem naczyniem do 
drugiego i jak ją  w inne przelać możemy.

(D o k . n a s t.)

PODRÓŻE NAUKOWE OKRĘTÓW
F R A N C U SK IC H

„ T r a v a i l l e a r ” i „ T a l i s m a n , ”
dokonane pod przew odnictw em  

p r o f .  A. M i l n e - E d w a r d s a  

w latach 1880—1883.

podał A . W .

H I.

Ciało naukowe, które brało udział w po
szukiwaniach okrętów „Travailleur” i „Talis- 
man,’' a przedewszystkiem jego przewodniczą
cy, prof. A. Milne-Edwards, powzięło szczę
śliwą myśl urządzenia wystawy wszystkich 
zdobyczy, zebranych podczas czterech wspo
mnianych powyżej wypraw. Tym sposobem 
publiczność może sądzić o rezultacie tych nau- 
kowych wypraw. Wystawę, która trwała do 
dnia 15-go marca r. b., urządzono w Paryżu 
w zabudowaniach Muzeum historyi natu
ralnej.

W  jednej z witryn wystawiono próbki mułu, 
wydobytego z rozmaitych głębokości od 200 
do 6000 metrów. W mule znajdują się niezli
czone mnogości drobnych, mikroskopowych 
skorupek otwórnic (Foraminifera); obliczają, 
że w jednym centymetrze sześciennym mułu 
znajduje się ich do 120000. W  witrynie umie
szczono przeszło 600 preparatów mikrosko
powych i 150 rozmaitych gatunków otwornic, 
wydobytych zapomocą dragi. Badanie tych 
drobnych istot nadzwyczaj jest żmudne i mo
zolne, pomimo to jednak zdołano już wykazać 
co do nich kilka ogólnych praw. Niektóre 
otwornice, pospolite przy brzegach, bardzo 
są rzadkie w głębokości 2000 metrów, a dalej 
zupełnie znikają; zato pewne formy, bardzo 
przy brzegach rzadkie, stają się w głębinach 
pospolitemi. Znaleziono też na dnie morskiem 
gatunki, znane dotychczas tylko w stanie ko
palnym.

W znacznych głębokościach znaleziono wiel
ką ilość gąbek o skielecie krzemionkowym, 
czystości kryształu górskiego. Pomiędzy nie
mi szczególną uwagę zwraca na siebie gąbka, 
podobna do maleńkiego plastra miodu, nad
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zwyczajnej delikatności i białości (Aphroca- 
listes).

Dawniej mniemano, że korale żyją tylko do 
głębokości 200 metrów, tymczasem „Travail- 
leur” i „Talisman” znajdowały rozmaite ich 
formy we wszelkich głębokościach, nawet po
między 4000 i 5000 metrów. Korale odzna
czają. się pięknością barw i kształtów. Na 
szczególną uwagę zasługuje koral czerwony, 
w niczem nieodmienny od korala z morza 
Śródziemnego, który mieszka koło wysp Zie
lonego Przylądka w głębokości 60—150 mtr. 
W  koralach mieszkają całe roje robaków.

W  różnych głębokościach, aż do 5000 me
trów, obficie występują ukwiały (Actiniae) 
dziwnych a rozmaitych form, zawsze pięknie 
zabarwione kolorem czerwonym, pomarańczo
wym, fijoletowym i t. d. Na dnie morza Śród
ziemnego wyłowiono różne gatunki piórówek 
(Pennatula), po największej części dotychczas 
nieznane. Do tego samego skupienia należą 
Isis i Mopsea, wydające światło fosforyczne. 
Jeden z gatunków pierwszego z tych rodza
jów, wyciągnięty z głębokości 1500 metrów, 
bardzo jest podobny do pewnych gatunków 
kopalnych z pokładów trzeciorzędowych.

Dalej spostrzegamy na wystawie piękne 
lilije morskie trawiastego koloru (Pentacrinus 
Wyyille-Thompsoni). Złowiono je w zatoce 
Biskajskiej w głębokości 1500 metrów. Mnie
mano, że lilije przyrastają do podwodnych 
przedmiotów, lecz wyprawa „Talismana” prze
konała o błędności tego mniemania, albowiem 
okazało się, że lilije czepiają się obcych przed
miotów wąsami, wyrastającemi w pewnych 
odległościach na ich nóżkach.

Rozgwiazdy czyli gwiazdy morskie bardzo 
są liczne tak pod względem osobników, jako- 
też rozmaitości form. Spotykamy tu rozmaite 
przejścia od form z ramionami do form pra
wie bez promienistych przedłużeń, albo też ga
tunki z ramionami błoną spiętemi (Hymena- 
ster). Z rodzaju Brisinga spotykamy kilka 
nowych gatunków. Piękność formy i świet
ność barw pomarańczowych czynią je cudo
wnie pięknemi, słusznie więc poeta szwedzki 
Asbjornsen nadał im tę nazwę, która, według 
podań skandynawskich, oznaczała klejnot bo
gini Freja.

Za rozgwiazdami następują jeżowce o mięk
kiej skorupie (Calveria, Phormosoma), o wy- 
dłużonem ciele (Pourtalesia) i o długich kol

cach. Dalej idą strzykwy (Holoturiae) roz
maitego koloru. W niektórych miejscach 
nadają one właściwy charakter faunie głębi
nowej. Jedne z nich są fijoletowe i przeszło 
pół metra długie i odznaczają się ogoniastym 
wyrostkiem na tylnym końcu ciała (Psycho- 
ropotes); inne są białe i na calem ciele pokry
te długiemi wyrostkami (Oneirophanta); inne 
wreszcie odznaczaj ą się delikatną barwą różo
wą i nabrzmiewającą wachlarzowatą blaszką 
na grzbiecie (Peniagona).

Ta rozmaitość i świetność kolorów, którą 
spotykamy zarówno u zwierząt, zamieszkują
cych wielkie głębokości, jakoteż u przebywa
jących na powierzchni wody, stanowczo sprze
ciwia się powszechnie przyjętemu zdaniu, ja 
koby kolor był nieodłącznym od światła, ja 
koby istoty, nigdy nieoglądające słońca, za
wsze posiadały barwę ciemną, bladą lub nie
wyraźną. W rzeczy samej, w najciemniej
szych otchłaniach oceanu mieszkają zwierzęta 
o świetnych barwach czerwonych, różowych, 
purpurowych, fijoletowycb, a nawet niebie
skich. Tylko ryby stanowią wyjątek, albowiem 
w głębiach posiadają barwę szarą lub czarną.

Ze znacznych głębokości wyciągnięto wiel
ką ilość mięczaków rozmaitych skupień.

Z głowonogów głównie spotykamy formy 
rodzaju Octopus, oraz nowy gatunek rodzaju 
Cirrotheutis, dotychczas znanego z wybrzeży 
Grenlandyi. Nadto złowiono gatunki dwu in
nych rodzai.

Mięczaki brzuchonogie, czyli brzuchopełzy 
(Gastropoda) znajdowano aż do głębokości 
5000 metrów. Na szczególną uwagę zasługuje 
znalezienie w głębinach morskich na wysoko
ści Senegalu gatunków, znanych dotychczas 
z zimnych wód półkuli północnej (Fusus Ber- 
niciensis i Fusus islandicus), oraz gatunku 
Dentalium Delessertianum, który w stanie ko
palnym znajduje się w pokładach plijoceno- 
wych Włoch.

Mięczaki listkoskrzelne (Lamellibranchiata), 
wydobyte dragą, głównie należą do rodzin 
Nuculidae, Pectonidae i Osteodermidae. Na
potykano je do głębokości 5000 metrów.

Ramieniopławy (Brachiopoda) bardzo są na 
wystawie liczne, lecz należą do niewielu ga
tunków, pomiędzy któremi znajdują się znane 
dotychczas tylko w stanie kopalnym z pokła
dów plijocenowych.
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Jednem słowem, mięczaki wielkich głębo
kości, pod względem gatunków i zespolenia 
rodzai, są stanowczo odmienne od mięczaków, 
żyjących przy powierzchni lub niezbyt głębo
ko. Gdyby obiedwie fauny przeszły w stan ko
palny tak, jak  obecnie mieszczą się jedna 
względem drugiej, niktby nie pomyślał, że są 
one współczesne. Stąd wynika, że badając pe
wien pokład gieologiczny, należy rozpatrywać 
zawartość jego górnych i dolnych warstw. — 
Jestto rzeczą tem większej wagi, że mięczaki 
wielką odgrywają rolę w oznaczeniu względne
go wieku pokładów gieologicznych.

Skorupiaki (Crustacea) bardzo były liczne 
w wielkich głębokościach. Znajdowano je do 
5000 metrów; kraby są tu bardzo nieliczne, 
natomiast chodaczniki (Paguridae) i racznice 
(Galatheidae) licznie stosunkowo występują. 
Niektóre skorupiaki głębinowe są ślepe, inne 
zaś posiadają normalnie zbudowane oczy. Po
między niemi, podobnie jak  pomiędzy mięcza
kami, zdarzają się formy świetnie ubarwione 
kolorem czerwonym lub różowym. Do szcze
gólnie zastanawiających należą skorupiaki 
z rodziny Eryonidów, które żyły podczas bar
dzo odległej formacyi jurajskiej; obetnie znaj
dują się one tylko w znacznych głębokościach 
i są wzroku pozbawione, gdy tymczasem za 
czasów jurajskich zamieszkiwały wybrzeża i 
posiadały należycie rozwinięte oczy. Porówna
nie jednych i drugich fprm ułatwiają kopalne 
okazy, umieszczone na wystawie obok swych 
żyjących krewnych. Aby dać wyobrażenie 
o bogactwie złowionych skorupiaków, dosyć 
będzie powiedzieć, że wystawiono je w 1800 
słojach, gdzie są rozłożone według pokrewień
stwa zoologicznego. Pomiędzy wyłowionemi 
skorupiakami znajduje się znaczna bardzo 
liczba form dotychczas nieznanych. Jednem 
słowem, głębinowa fauna skorupiaków jest 
zadziwiająco bogata i to samo można powie
dzieć o rybach.

Poprzednio, podczas dragowania dna mor
skiego, bardzo rzadko zdarzało się pochwycić 
rybę, co stąd pochodziło, że używano sieci 
zbyt małych. Ogromna stosunkowo sieć „Ta- 
lismana” przekonała o bogactwie głębinowej 
fauny ichtyjologicznej. Wszystkie ryby, wy
ciągane z głębin, nietylko były martwe, ale 
nadto bardzo często bywały potwornie zmie
nione z powodu rozdęcia ciała przez nadmier
nie rozszerzony pęcherz pławny. Wszystkie

ryby głębinowe posiadają pewne wspólne zna
miona, łatwe do rozpoznania: wszystkie po
siadają na skórze grubą warstwę śluzu; nigdy 
nie bywają jaskrawych kolorów, lecz przeci
wnie są szarawe lub aksamitno-czarne. Ich 
łuski są słabo w skórze osadzone i łatwo wy
padają, tak, że tarcie wody podczas podnosze
nia sieci często wystarczało do ogołocenia 
z nich skóry. Mięśnie tych ryb są cienkie i 
miękkie, a kości gąbczaste. Gęba jest obszer
na, uzbrojona haczystemi zębami. Po najwięk
szej części ryby głębinowe zamieszkują muł 
lub przebywają na jego powierzchni. Ich oczy 
są normalnie zbudowane, co byłoby dziwne 
u zwierząt, zamieszkujących ciemne otchłanie, 
gdyby nie okoliczność, że posiadają one na 
ciele plamy, wydające fosforyczne światło, 
albo też są pokryte świecącym śluzem i tym 
sposobem mogą w pewnych granicach oświe
tlać swoje otoczenie.

„Travailleur” bardzo mało zdobył ryb, mie
szkających w stosunkowo nieznacznych głębo
kościach kilkuset metrów. Najwięcej złowił 
on ich zapomocą wędki, długiej 1500 do 1600 
metrów i posiadającej na przestrzeni dolnych 
200 metrów kilkaset (300—400) haczyków.

„Talisman” mało przywiózł ryb z powierz- 
• chni morskiej. Najwięcej z pomiędzy nich za

sługuje na uwagę Antennarius pictus, który 
mieszka w morzu Sargassowem i składa jajka 
w kupki tego wodorostu; w tym celu łączy on 
wodorost zapomocą bardzo mocnych nitek 
śluzu.

Godną uwagi jest okoliczność, że wszystkie 
zwierzęta, zamieszkujące morze Sargasowe: 
ryby, kraby, raki i mięczaki, odpowiednią ma
ją  odzież, a mianowicie wszystkie są nieregu
larnie upstrzone kolorem brunatnym, białym 
i żółtym. Te barwy tak doskonale odpowia
dają barwom wodorostu, że dopiero bardzo 
pilna uwaga pozwala dojrzeć ukryte w nim 

i zwierzę.
Ryby głębinowe często zmieniają zamieszki

waną głębokość, skutkiem czego te same ga
tunki można spotykać w głębokości od 600— 
3600 metrów. Do najdziwaczniejszych należy 
ryba Eurypharynx pelecanoides, poraź pierw
szy złowiona 1882 r. przez statek „Travailleur,” 
a następnie w roku zeszłym w dwu okazach 
wydobyta przez załogę „Taiismana.” Dokła
dny opis i rysunek tej ryby podano w piśmie 
niniejszem z roku zeszłego str. 141.
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Wreszcie z wystawionych okazów wspo
mnieć jeszcze wypada o ogromnej jaszczurce, 
długiej przeszło pół metra (0,60), z rodzaju 
Macroscincus, która znajduje się na wysepce 
Branco, należącej do grupy wysp Zielonego 
Przylądka. Dotychczas jaszczurka ta zaledwie 
była znana zoologom.

KORESPONDENCYJA WSZECHŚWIATA.

Akademija Um iejętności w  K rakowie.

Posiedzenie Wydziału matem.-przyrodniczego 
z d. 20  Marca 188 i  r.

Sekretarz Wydziału odczytuje protokuł 
z poprzedniego posiedzenia, zawiadamia Wy
dział o liście opieczętowanym, złożonym Aka
demii przez p. Poniatowskiego, o tem, że 
karta odkryć p. Rogozińskiego jest już w ro
bocie i o nadesłanej przez p. Stodółkiewicza 
pracy pod tytułem: „O zagadnieniach Pfaffa.”

Następnie otrzymuje głos p. W. Szajnocha, 
przedstawiając własną rozprawę: „O faunie 
średniej kredy z wyspy Elobi na zachodnich 
wybrzeżach Afryki.1‘

Dalej odczytuje p. Bandrowski swą pracę: 
„Hidrobenzol wobec kwasów dwuzasado- 
wych.“

Wreszcie p. J .  Rostafiński przedstawia i re
feruje treść poszukiwań p. A. Prażmowskiego, 
mających tytuł: „Historyja rozwoju i morfo- 
logija prątka wąglikowego (Bacillus Authra- 
cis Cohn).”

Na posiedzeniu administracyjnem, między 
innemi, odesłano pracę pp. Rogozińskiego, 
Szajnochy, Olearskiego i Prażmowskiego ko
mitetowi redakcyjnemu, a oraz pracę p. Szaj
nochy i p. Stodółkiewicza oddano do referatu 
właściwym członkom Akademii i przyjęto też 
do wiadomości przedstawienia kandydatów na 
członków Akademii. J).r J . Jt,

KRONIKA NAUKOWA.

(Fizyka).

— C z u ł o ś ć  w ę g l a  n a  d z i a ł a n i e  
p r o m i e n i .  Sylvanus Thompson zauważył,

że opór węgla lampki Swana zmienia się o 1%, 
a w szczególnym przypadku o 2Va%> g<ty P0'  
miary dokonywa się w ciemnym lub widnym 
pokoju. (Elektr. Zeit. I I , 1884). E. D.

(Fizyka kuli ziemskiej).

— W ostatnim zeszycie „Comptes rendus“ 
aż dwa artykuły poświęcono tyle razy już 
wspominanemu we Wszechświecie czerwone
mu światłu nieba. P. P. Lamey przypomina, 
iż 1-go Stycznia 1877 r. widział takie światło 
w Dijon; obserwowano je jednocześnie w trzech 
departamentach: Cóte d’Or, du Doubs i Sa- 
baudyi. Podobnież ostatnie dnie Grudnia 
1876 i pierwsze dnie Stycznia 1877 r. przed
stawiały wspaniałe czerwone zorze poranne. 
Starsze kroniki wspominają o takich samych 
zorzach w 1831 r. Otóż p. P. Lamey zapytuje, 
czy zwolennicy teoryi wybuchów wulkanicz
nych (o teoryi tej pisaliśmy w przeszłym nu
merze Wszechświata) zdołają zgodzić te daty 
z wybuchami, jakie istotnie miały miejsce i 
zostały zapisane. Drugą wzmiankę w tymże 
przedmiocie czyni p. Beuf, że czerwoną zorzę 
niebios widziano i w Ameryce, a mianowicie 
w Buenos-Ayres i prawie w całej Ameryce 
południowej w warunkach zupełnie takich sa
mych, jak  w Europie. Spostrzeżono nadto, że 
słońce i księżyc zdawały się być zabarwione 
zielonawo i niebieskawo — do czasu wzniesie
nia się na 20° do 30° nad poziom.

__________  J. J. B.

(Botanika).
— W p ł y w  b o d ź c ó w  c h e m i c z n y c h  

n a k i e r u n e k  n i e k t ó r y c h r u c h ó w  
u r o ś l i n .  Wiadomo, że komórki płciowe ro
ślin przyciągają się wzajemnie w ten sposób, 
że komórka ruchoma (męska) dąży ku nieru
chomej (żeńskiej). D-r Pfeffer, znany fizyjo- 
log niemiecki, wykazał, że u paproci, w epoce 
dojrzałości płciowej, jajniki (archegonia) wy
dzielają wraz ze śluzem kwas jabłkowy i ten 
to kwas działać ma przyciągająco na ciałka 
nasienne i zniewalać je do wędrówki w kie
runku jajników. Dostawanie się ciałek na
siennych do jajka, ma być także spowodowane 
wydzielaniem tegoż kwasu przez plamkę za
rodkową. Pfeffer napełniał rurki włoskowate, 
w jednym końcu zamknięte, roztworami, za- 
wierającemi 0,01—0,1 procent kwasu jabłko
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wego, połączonego z jakąkolwiek zasadą, za
nurzał rurki w wodzie, zawierającej ciałka 
nasienne paproci i przekonał się, że takowe 
gromadzą się bardzo licznie przed otworem 
rurki, a następnie wchodzą do jej wnętrza. 
Doświadczenia z solami innych kwasów ro
ślinnych wydały rezultat ujemny (z wyjątkiem 
kwasu maleinowego, który jednak działał bar
dzo słabo). Kwasy wolne, niezbyt rozcieńczo
ne, np. 0,2 procent kwasu cytrynowego, wy
kazywały działanie odwrotne, t.j. odpychające; 
tak samo zachowywały się stężone roztwory 
ciał obojętnych. Tak więc jeden tylko kwas 
jabłkowy uważać trzeba za specyficzny bo
dziec dla ciałek nasiennych paproci. Naod- 
wrót, ciałek nasiennych użyć można za od
czynnik na kwas jabłkowy, co też uczynił 
Pfeffer i wykazał tym sposobem obecność te
go kwasu w każdej roślinie, w komórkach 
tkanki twórczej (meristema). Dalsze doświad
czenia tegoż autora wykazały, że i dla ciałek 
nasiennych Selaginelli specyficznym bodźcem 
jest także kwas jabłkowy. Dla ciałek nasien
nych mchów specyficznym bodźcem chemicz- I 
nym, okazał .się znowu cukier trzcinowy; dla 
wątrobowców, Marsilii i Ramienicy (Chara), 
autor nie zdołał dotąd wykryć bodźca specy
ficznego. (Berichtc der deutschen botanischen 
Gesellschaft. Bd. I, Heft 10).

D-r K. Filipowicz.

— G. Cuboni, włoski botanik, badając wi
norośl (vitis) pod względem anatomicznym 
i fizyjologicznym, zauważył, że grupy kryszta
łów nie rozwijają się w liściach, rosnących 
w cienistem miejscu, albo też będących pod 
wpływem fijoletowych promieni, a w żółtych 
promieniach światła rozwijają się rzadko. Ra- 
fidy zaś, które bardzo obficie w tkankach wino
rośli znaleść można, nie podlegają takiej za
leżności od światła; to też według autora, mu
szą one mieć inne fizyjologiczne znaczenie, niż 
grupy kryształów.

Nadzwyczaj ciekawe są obserwacyje auto
ra, tyczące się zależności mączki od światła. 
Już Miiller-Thurgau (1881) zauważył, że w li
ściach winorośli mączka znika przy ich zacie
mnianiu. Cuboni uzupełnił obserwacyje Mul
lera i o wiele rozszerzył. Z obserwacyj oka
zało się, że liście winorośli rano, przed wscho
dem słońca, prawie zupełnie nie zawierają

mączki; zarówno nie znajdujemy jej w czasie 
pochmurnego dnia lub w czasie deszczu; prze
nikające światło sprowadza także rozkład 
mączki w krótkim czasie, a miejscowe zacie
mnienie liścia wpływa analogicznie na rozpu
szczenie się przy świetle słonecznem utworzo
nej mączki. Ostatnie doświadczenie można 
łatwo wykonać, zakrywając liść staniolem, 
przyczem pod ową blaszką znika mączka. Do
świadczenia te wyjaśniają ostatecznie błąd 
niektórych obserwatorów, którzy, nieznajdu- 
jąc w liściach winorośli mączki, a spotykając 
obficie taninę, utrzymywali, że ta ostatnia jest 
pierwszym produktem asymilacyi u tej rośliny.

W. M.

(Fizyjologija zwierząt).

— Z a s t ą p i e n i e  ż o ł ą d k a  p r z y  
t r a w i e n i u  zapomocą fistuły, wykonywa
ne u zwierząt przy fizyjologicznych doświad
czeniach, może mieć charakter nietylko czaso
wy, lecz i trwały, jak tego dowodzi p. Ogata 
w specyjalnej pracy, przedmiotowi temu po
święconej. Pan O. badał różne psy, mające 
fistułę, a między innemi także i psa, który, 
pozbawionym będąc żołądka przez prof. Czer
nego w r. 1878, żył jeszcze przez lat 4 i w ze
szłym roku dopiero zdechł. Sekcyja wykazała 
żołądek najzupełniej zniszczony, tak, że pies 
ten źył formalnie bez żołądka. Opierając się 
na tem, twierdzi p. O., źe działanie soku ga- 
strycznego może być bez uszczerbku dla tra 
wienia przez soki kiszkowe zastąpionem.

(Arch.f. Phys. 1883, str. 89). N.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— D z i a 1 a n i e o 1 e j u n a  f a l e .  Re- 
dakcyja czasopisma „Revue scientifiąue” otrzy
mała list następującej treści:

„Przesyłam W am kilka faktów, które, jak 
mi się zdaje, nie były jeszcze podane do wia
domości ogółu, od czasu używania oleju do 
uspokajania wód morskich. Zdarza się często, 
że przy fabrykacyi sody sposobem Leblanca, 
gdy zagłębienia w piecach nadto się rozgrzeją 
a szczególnie gdy po raz pierwszy ich dotyka
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mieszanina ciastowata chlorku sodu, kwasu 
siarczanego i soli morskiej już zmienionej, 
wtedy wydziela się kwas solny w takiej obfi
tości, że robotnicy dla przytłumienia wzburze
nia, polewają masę kilku łyżkami oleju.

Inny znowu dowód że olej stanowi środek, 
powstrzymujący ruch, mamy w doświadcze
niu, łatwem bardzo do wykonania, a opartem 
na własnościach ulatniknia się kamfory. W ia
domą jest rzeczą, że gdy kamforę rozdzielimy 
na małe kawałki i umieścimy w obszernem 
naczyniu, napełnionem wodą, to kawałki te 
krążą po powierzchni i płyną, jakkolwiek ich 
nie poruszano.

Fakt ten tłumaczą w taki sposób, że kam
fora wydaje parę w zwyczajnej temperaturze, 
nawet w zetknięciu z wodą, parę, która wy
twarza odpychanie z powodu oporu, jaki płyn 
przedstawia rozchodzeniu się jej w przestrze
ni. Jeśli zanurzymy w wodzie szpilkę, umo
czoną w oliwie, ruch ustaje natychmiast, 
w miarę tego, jak warstwa oleista rozciąga' 
się na powierzchni wody, kawałki kamfory 
zostają raptownie odepchnięte od siebie.

Możnaby dodać, że sposób uspokajania 
wzburzenia zapomocą płynów, lżejszych od 
wody i w niej nierozpuszczalnych, jest od bar
dzo dawnego czasu znany w pracowniach che
micznych. Tak np. gdy z mięszaniny płynnej 
wydziela się gaz, powodując przytem tworze
nie się piany, do mięszaniny wlewają kilka 
kropel benzyny lub innego olejku lotnego, gdy 
reakcyja odbywa się na zimno, albo wrzucają 
kilka okruszyn parafiny, jeżeli gaz wydziela 
się przy ogrzewaniu. — Płyny, pieniące się 
przy wstrząsaniu lub przelewaniu, np. roztwo
ry mydeł i wielu soli organicznych, nie mogą 
nawet być mierzone lub mięszane inaczej, jak 
za dodaniem małej ilości eteru, który stanow
czo zapobiega tworzeniu się piany. B.

— Ostatni zeszyt (Nr. 750, t. 29) angiel
skiego pisma „Naturę” daje, z racyi prze
łożenia na język angielski dzieła prof. Dr. F. 
Romera o jaskiniach w okolicach Ojcowa >) 
bardzo szczegółowy i wyczerpujący opis tych 
jaskiń, oraz szczątków zwierząt w nich po-

*) T he B one Caves of Ojców in  P o lan d . By P ro f. 
D r. F erd y n an d  ROmer. T ran sla ted  by Jo h n  E dw ard Lee 
F .  G . S. F . S. A . L ondon. L ongm ans, G reen and Co. 
1 8 8 4 .

znajdowanych. Jest więc opisana jaskinia Ma
mutowa i wspomniane zasługi, położone przy 
jej zbadaniu przez hr. Jana Zawiszę; z innych 
jaskiń są opisane: Jerzmanowicka, w Kozar- 
nie, w Wierzchowie, Zbójecka, w Czajowicach 
i inne.

— Miasto Hamburg postanowiło wznieść 
w swych murach muzeum przyrodnicze i w tym 
celu ogłosiło konkurs na budowę gmachu, ko
szty którego nie powinny przenosić 45000 rsr. 
Pięć nagród po 500 rubli będzie przyznanych 
najlepszym planom. Oprócz tego 2000 rubli 
rozdzielą pomiędzy twórców tych projektów, 
odpowiadających wymaganiom konkursu, we
dług których zostanie wzniesiony przyszły 
gmach.

— W początkach Kwietnia r. b. zostanie 
otwarty w Wiedniu międzynarodowy kongres 
ornitologistów.

— A s y r y j c z y c y  i p r z e j ś c i e  We- 
n e r y  p r z e z  t a r c z ę  s ł o n e c z n ą .  „Re- 
vue scientifique“ przytacza osobliwą wiado
mość, odnoszącą się do pierwotnych dziejów 
astronomii. Na jednym mianowicie z okru
chów odnalezionych tablic asyryjskich, opisa
nych przez p. Sayce, mieści się urywek na
stępnej notatki astronomicznej:

Planeta Wenus...
Przeszła przez...

...Słońce...
Przez tarczę słoneczną.

Napis ten, jakkolwiek niezupełny, dosyć 
wyraźnie mówi o przejściu Wenery. Rachunek 
uczy, że w X V I stuleciu przed Chrystusem 
zjawisko to mogło być w całości widzialne 
w Babilonii, ostatecznie zaś obserwacyje w r. 
1874 i 1882 dowiodły, że może ono być wi
dziane okiem nieuzbrojonem, przez ludzi po
siadających wzrok bystry. Pomimoto trudno 
nam uwierzyć, aby rzadkie to zjawisko mogło 
być dostrzeżone przypadkowo, lub też przy
jąć, że astronomowie asyryjscy tak dokładnie 
znali bieg Wenery, iż przejście jej przez tar
czę słoneczną przewidzieć mogli. Przypusz
czając tedy, że wiadomość ta nie jest zwykłą 
mistyfikacyją, pożądanem byłoby, aby inni 
asyryjologowie wierność tego przekładu po
twierdzili. S. K.
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— 22 b. m. odbył się odczyt D-ra Jana J ę 
drzejewicza „O przeszłości świata fizycznego,“ 
który w całości drukować zaczniemy w jednym j 
z następnych numerów Wszechświata.

.

Kalendarzyk iijo ir a f ic z n y .

8 1 -go  M arca  1 8 1 1  r. u r. Robert B unsen, prof. chem ii 

w H eidelbergu; w spółodkryw ca analizy  sp e k tra ln e j, tw ór

ca m e to d 'an a lizy  gazów .

1-go K w ietn ia  18 13 r . u r. K . R am m elsberg ; prof. 

chem ii w B erlinie.

3 -go  1 8 3 3  u r. H ugo Schiff, profesor chem ii we 

F lorencyi.

4 -g o  1 8 2  2 u r. K aro l W illiam  S iem ens; u m . 2 4 -go  

.Listopada 18 8 3 .

P A M I Ę T N I K  F I Z J O G R A F I C Z N Y
TOM IV Eh BOK 1884

w y jd z ie  w  ciągu ro k u  b ieżącego  i zaw ie rać  b ędz ie  p rac e

następu jących  autorów :

W dziale I-ym (Meteorologija): J .  Jędrzejewicza, J .  Kowalczyka, Ap. Pietkiewicza; w dziale 
Il-im (Gieologija): W. Kosińskiego (zebrane przez J . Trejdosiewicza), A. Michalskiego, J . B. 
Puscha (tłum. B. JElejchmana), L. Zejsznera (zebrane przez W. Choroszewskiego); w dziale 
Jll-im  (Botanika i zoologija): B. Ejchlera, K. Łapczyńskiego, M. Twardowskiej, H. Dziedzic- 
kiego, F. Osterloffa, J .  Sznabla, A. Wałeckiego; w dziale IV-ym: L. Dudrewicza, Z. Glo- 

giera, J . Karłowicza, J . L. Kozłowskiego, T. Łuniewskiego.

Komitet Redakcyjny Pamiętnika Fizyjograficznego stanowią:
IM’. D r. T . C ha łub ińsk i, J .  A leksandrow icz byty dziekan  un iw ., IC. D eike, D r . L . D udrcw icz, E . D ziew ulski, 
K . Ju rk iew icz  b . dz iekan  un iw ., S . K ram sz ty k , A . Ś lósarski, J .  T rejdosiew icz prof. uniw . A . W ałeck i, A . W rześ-

niow ski prof. un iw ., B r. Znatow icz.

Prenum erata na tom IV -ty  Pamiętnika Fizyjograficznego wynosi rs. 5  dla W arszawy, 
oraz rs. 5  kop. 5 0  dla prowincyi z przesyłką

i może być nadsyłana pod adresem W y d a w n ic tw a  P am ię tn ik a  F izy jograficznego ,
P o d w a le  2.

Po wyjściu tomu zostanie ustanowiona cena księgarska na rs. 7 kop. 50.

Pp. P re n u m e ra to ró w , k tó r z y  w n ie ś li  p r ze d p ła tę  n a  W szechśw iat ty lk o  

do 1-go K w ie tn ia , u p r a s z a m y  o w czesne o d n o w ien ie  p re n u m e ra ty .

^osBOJieuo IIeH3ypoK>. BapinaBa 15 M a p ra  1884 r .  D ru k  J .  B e rg e ra , E le k to r a ln a  N r .  14

5-go  1 6 2 2  u r. W incenty  V iv ian i, w spółpracow nik 

Galileusza; um . 2 2 W rześnia  17 0 3 .

6 -go  1 52 3 ur. B łażej de V igenere , chem ik; odkrył 

pierw sze ciało organiczne z g rom ady  a rom atycznej, to 

je s t  kwas benzoesowy; um . 1 59 9.

TreŚĆ : Zarys historyi rozwoju zw ierząt (em bryjo- 
lo g ii), skreślił Jó z e f  N usbaum , kand . N auk P ra y r. —  
Szkodliwość alkoholu , w edług odczytu pVof. N enckiego 
pod a ł W . T . —  Podstawowe p o jęc ia  w elektrostatyce. 
(Ilość  elektryczności.— P o te n c y ja ł.— Pojem ność i t. d .) , 
przez prof. M acha z P ra g i. —  Podróże naukow e okrę
tów francuskich  „T rav a illeu r“ i „ T a lism a n ,“ dokonane 
pod przew odnictw em  prof. A . M ilne-E dw ardsa, podał 
A . W ., I I I .  —  K orespondencyja W szechśw iata. —  
K ronika  naukow a. — W iadom ości bieżące. —  K alenda
rzyk bijograficzny. —  O głoszenia.

W y d aw ca  E. D ziew ulsk i. R e d a k to r  B r. Znatow icz.




