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OBJAWY WULKAIICZEE
W  C IE Ś N IN IE  S U N D Z K IE J

d. zb-go i  27-go Sierpnia 1883 roku.
Przez £ t . f<BAMSZTYKA.

W  ciągu kilku lat ostatnich mieliśmy nie
wątpliwie sposobność oswojenia się ze strasz- 
nemi wieściami o trzęsieniach ziemi, dobiega- 
jącemi nas z różnych jej okolic; jeżeli pomimo 
to kataklizm, który nawiedził Jawę i Sumatrę 
w Sierpniu r. z., wywołał tak powszechny roz
głos, to już samo niewątpliwie wskazuje, że 
objawy dynamiki ziemskiej wystąpiły tym ra 
zem z nadzwyczajnem natężeniem. Słynny i 
zasłużony astronom angielski Lockyer, który, 
jak wiadomo, uważa wybuch ten za przyczy
nę wspaniałych łun czerwonych, jakie rozja
śniały niebo wieczorne w ciągu Października 
i Listopada r. z., sądzi, że był to może naj • 
straszliwszy wybuch wulkaniczny, jaki nawie
dził ziemię w czasach historycznych. Dla 
przedstawienia jego potęgi przytacza Lockyer, 
w artykule zamieszczonym w jednym z grud
niowych numerów „Timesa”, że znikła wyspa ! 
wznosząca się na 2500 metrów nad poziom 
morza, huk rozlegał się na przestrzeni 3000 | 
kilometrów, a fala wodna wzniosła się do 300 
metrów wysokości.

Późniejsze wszakże, dokładniejsze wiado
mości wykazały przesadę tych pogłosek, które 
z początku jednozgodnie donosiły o zupełnem 
zniknięciu wyspy K rakatau, o wystąpieniu 16 
nowych wysepek w cieśninie Sundzkiej i o za
gładzie wybornej drogi morskiej, jaką ta  cie
śnina stanowi.

I dotąd nie posiadamy jeszcze dokładnie 
zebranych szczegółów o przebiegu i następ
stwach tego zjawiska, jednakowoż zrozumie
nie go i ocenienie jego skutków ułatwia nie
dawno wydana karta przeobrażeń, jakim ule
gły wyspy w cieśninie tej rozrzucone. K arta  
ta, sporządzona według skali 1:500 000, za
wiera oraz wykaz głębokości morza po kata
strofie, w bezpośredniem sąsiedztwie środka 
wstrząśnień; za wiarogodnością jej przemawia 
nazwisko autora, C. A. Ecksteina, które
go prace kartograficzne tyczące się Jawy 
zyskały uznanie na kongresie gieograficznym 
w Wenecyi.
, £va podstawie tej karty prof. A. Lasaulx,

skreślił w czasopiśmie „Humboldt" obraz tęgo 
potężnego wybuchu i skutków, które wywo
łał; z pracą tą uważamy za właściwe czytel
ników naszych zapoznać.

Południo-wschodni kraniec Sumatry dzieli 
się na trzy półwyspy, rozdzielone dwiema za
tokami wdzierająceiui się głęboko ku półno- 
co zachodowi (ob. załączoną kartę), z zatoką 
Semangka, położoną na zachód i Lampoug, 
na wschód; ta ostatnia oblewa półwysep 
wschodni, obejmujący okolice Katimbang. 
Przy Yaarkenshoek sięga najdalej ku połud- 

. nio-wschodowi i tu się najbardziej zbliża do 
Jawy. Szerokość cieśniny wynosi tu zaledwie 
25 kilometrów.

Na przeciwległem wybrzeżu Jawy, znajdu
ją  się cztery wyskakujące przylądki, cztery 
Punty, na których mieszczą się latarnie mor
skie, pierwszy z tych przylądków (Eerste 
Punt) przypada naprzeciwko wysepki Panei- 
tan czyli Prinsen, czwarty (Yierde Punt) na 
południe Anjer

Pomiędzy temi miejscowościami, mniej-wię
cej pośrodku cieśniny Sundzkiej, przypada 
widownia wybuchu. Jeżeli z Katimbang na 
Sumatrze poprowadzimy liniją do Eerste Punt 
na Jawie, to przetnie ona grupę wysp, z któ
rych najbardziej na południe wysunięta jest 
właśnie owa słynna Krakatau, czyli Poeloe- 
jRakata (Poeloe — wyspa). Na tejże samej 
linii, daiej na północ, przypadają jeszcze dwa 
stożki wulkaniczne, Poeloe-Seboekoe i Poe- 
loe-Sebesi. Wszystkie te trzy wysepki co do 
ukształtowania zewnętrznego są podobne, 
przedstawiają postać dosyć prawidłowych stoż
ków, spadzistość ich nie przechodzi zapewne 

i 25—30°. Najwyższym stożkiem jest Sebesi 
(850 m.), następnie Krakatau (820 m., a więc 
nie 2500 111., jak wyżej przytoczono); ta  osta
tnia posiadała też największą podstawę przed 
wybuchem — 8 km. długości, 4,5 km. szero
kości. Drobniejsze wysepki i rafy towarzyszą 
większym, wysepka Verlaaten leży na półno- 
co-zachód, wysepka zaś Lang na północo- 
wschód, tuż obok Krakatau. Wokoło wyspy 
te otoczone były morzem dosyć głębokiem, 
skąd już Junghuhn wnosił, że cieśnina Sundz- 
ka stanowi rozgraniczenie gieologicztie mię
dzy łańcuchami gieologicznemi Jawy i Suma
try; zgodność formacyj jednakże na obu prze- 

i ciwległych wybrzeżach tłumaczeniu temu prze
czy. Zresztą i głębokość nie tak dalece jest
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wielka. Sumatra i Jaw a wraz; z Borneo, 
wznoszą się na wspólnej ławicy, nie głębszej 
nad 100 sążni. Głębia morza wokoło grupy 
wysp wulkanicznych przed wybuchem wynosi
ła średnio 100—150 metrów, zmniejszając się 
ku północy, t. j. ku brzegom Sumatry.

Wyspy K rakatau i Sebesi zarosłe były gę
stym lasem i niezamieszkane. Wybuch 26 
Sierpnia nie nastąpił zgoła niespodzianie; już 
20 Maja 1883 r. dały się uczuć w Batawii i 
w Buitenzorg lekkie uderzenia, którym towa
rzyszył słaby grzmot, a w kilka dni później 
okręty przyniosły z cieśniny wiadomość, że na 
wyspie Krakatau nastąpił wybuch wulkaniczny. 
Wyprawa, która wkrótce potem na wyspę tę 
udała się. widziała potężną chmurę popiołu 
rozlewającą się ponad północnemi jej stokami 
i unoszącą się w kierunku północno-wscho
dnim, tak, że cała roślinność wyspy Lang wy
dawała się spadkiem popiołu tego zniszczoną. 
Szczyt K rakatau nie okazywał ani śladu 
działalności wulkanicznej, krater utworzył się 
na pochyłości j)ółnocnej, w wysokości 200 
stóp nad powierzchnią morza, w sąsiedztwie 
dawniejszego krateru. Wogóle objawy wul
kaniczne powtarzały się przez Czerwiec i L i
piec, dopóki 26 Sierpnia nie nastąpiła strasz
na katastrofa.

Początkowa faza wybuchu zaznaczyła się 
niezmierną ilością popiołu, pierwsze eksplo- 
zyje słyszano w Batawii w godzinach popo
łudniowych, 26 Sierpnia, w niedzielę.

Z okrętów przejeżdżających uważano nie
słychaną gęstość popiołu, pomięszanego z wię- 
kszemi bryłami pumeksu, potem spadał już 
pył. nader miałki, mączysty.

Następnego dnia w godzinach rannych po
piół doszedł do Batawii, w odległości 150 km., 
ustał dopiero nad wieczorem; ulice, domy i 
drzewa białym popiołem zasypane były, jak 
by śniegiem. W cieśninie potworzyły się gru
be pokłady płynących mas pumeksowych. 
Grzmot bezustannny, dochodzący z Krakatau, 
towarzyszył zjawisku.

Parowiec „Generał-Gubernator Louden“, 
który 28 Sierp, rano płynął z Katimbang w kie
runku Poeloe Seboekoe, przerzynał pokłady 
pumeksu, a wysepki północne wydawały się mię • 
dzy sobą i z lądem połączone, jakby równiną 
kamienistą; ze statku tego widziano, że śro
dek wyspy zniknął i krateru już nie było, na 
zachód tylko Krakatau, ku Sebesi, powstała

wielka rafa, z której różne kratery wyrzucały 
słupy dymu.

Straszne zniszczenie sprowadziła dopiero 
potężna fala 27 Sierpnia rano. Zanim je 
wszakże bliżej rozejrzymy, wypada nam za
stanowić się nad zmianami, jakim uległa wy
spa K rakatau i sąsiednie jej dno morskie. 
Wyspa ta nie znikła całkowicie; według kar
ty Ecksteina wydaje się jakby rozpołowioną; 
znikła tylko północna jej część wraz ze stoż
kiem środkowym, z wyjątkiem dwu dro
bnych szczytów, południowa natomiast część 
doznała nawet przyrostu w kierunku zacho
dnim. Wysepki Yerłaaten i Lang pozostały 
niezmienione. W ogólności na południe linii, 
przechodzącej przez obie te wysepki, głębokość 
morza wynosi jeszcze 100 m. i więcej, w tej 
stronie przeto nie nastąpiło zgoła wzniesienie 
dna morskiego, na północ zaś Krakatau po
dniosło się ono niewątpliwie i to bardzo zna
cznie, tu więc złożyły się szczątki zniszczone
go stożka tej wyspy. Wybuch przeto odnieść 
należy do szczeliny, zbiegającej ku północy, 
po podmorskiej spadzistości stożka.

Gdy poprzednio między wyspami Krakatau 
i Sebesi przebiegała dno morskie głęboka do
lina, przechodząca 100 metrów, po wybuchu 
znajdujemy tu głębokość najmniejszą; a liniją 
tę i nad morzem wskazują dwie większe nowo 
utworzone wysepki i mniejsza skała położona 
dalej na północo-zachód. Wysepki te nazy
wa Eckstem na karcie wyspami Steera i Cal- 
mijera, odosobnioną zaś powyższą skałę — 
skałą Zeek. Między liniją idąca przez te 
trzy wysepki a wyspą Sebesi powstała jeszcze 
skała—  Indostan, a inna znów tuż na północ 
Krakatau, wysepka Poelschehoed. Na całej 
tej przestrzeni, wynoszącej od wysepki Cal- 
mijera do skały Zeek 25 km., znajdujemy 
głębokości zaledwie 7 do 20 metrów. Po obu 
stronach ku północo-wschodowi i południo- 
-zachodowi głębokości są juź nieco znacz
niejsze, 25 do 36 m. Według pomiarów prze
to Ecksteina utworzył się na dnie morskiem 
nasyp w postaci długiego grzebienia, ciągną
cy się od połud.-wsch. ku półn.-zach., zatem 
nie promienisto względem K rakatau. Na 
grzbiecie tym przypadały niewątpliwie od
dzielne kratery, nowo utworzone bowiem wy
sepki mają postać kraterów, a wiadomości 
dostarczone przez parowiec „Generał-Lou- 
den" tyczyły się zapewne wysepki Steera.
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Mamy tu tedy do czynienia ze szczeliną wul
kaniczną, idącą w kierunku od połud.-wschód, 
ku półn.-wschód., na której wytworzył się 
szereg stożków wulkanicznych, — długi grze
bień powstał z rumowisk i prawdopodobnie 
także z lawy podmorskiej.

Gdy więc początkowa działalność wulkani
czna, aż do zniszczenia północnego stoku 
K rakatau pozwala wnosić o szczelinie, idącej 
w kierunku południka, na której przypadają 
nowe wysepki Indostan i Poelschehoed, to 
natomiast nowe wysepki Steera i Oalmijera, 
oraz łączący je grzebień aż do skały Zeek ka
że przypuszczać istnienie drugiej szczeliny.

Położenie tych szczelin między linijami idą- 
ćemi wzdłuż pasm wulkanicznych Jawy i Su
matry wskazuje, że miejsce wybuchu odpo
wiada punktowi skrzyżowania dwu szczelin 
wulkanicznych; a w tem właśnie można dopa
trywać przyczyny nadzwyczajnej siły tych 
objawów.

Działalność wulkaniczna wystąpiła 20 Ma 
ja  na Krakatau, przyczem inoże utworzył się 
i krater dalej na północ na szczelinie południ
kowej; na stoku północnym tej wyspy, między 
Yerlaaten i Lang nastąpił prawdopodobnie 
wylew lawy. Dalsze rozszerzanie się tej szcze
liny spowodowało zagładę strony północnej 
stożka Krakatau, który od północy zsunął się 
w morze. Wtedy nastąpiło wytworzenie szcze
liny poprzecznej z szeregiem stożków wybu
chowych, z których najwyższe stanowią wy
sepki Oalmijera i Steera. W skutek nasypów' 
utworzonych z rumowisk i lawy, rozlewającej 
się ku północy, wypchniętą została w krótkim 
czasie wielka masa lawy, a okoliczność ta, 
w połączeniu z wytworzeniem się znacznej ilo
ści pary, powstającej przy zetknięciu się wo
dy z rozpaloną lawą, wywołała następne ru 
chy morza* spowodowała wysoki przypływj 
który na wszystkie strony rozniósł spustosze
nie. Tu nastąpił punkt kulminacyjny wybu
chu, wylewem lawy zakończyło się naprężenie 
dynamiczne.

Przez porównanie głębokości wskazanych 
na karcie Ecksteina z temi, jakie w okolicy 
wybuchu istniały poprzednio, ocenić można 
objętość mas nasypanych na dno morskie, 
a tem samem wypchniętej przez nie wody. 
Podniesienie dna morskiego nastąpiło głów
nie na przestrzeni między K rakatau a Se
besi ; zakreśliwszy okięg koła promieniem

! równym odległości tych dwu wysp, wynoszącej 
25 kilome trów, otrzymamy obszar, w którym 
zmiany te miały miejsce. Obejmuje on pole 
254 kin. k wad. Podniesienie dna morskiego 
średnio przyjąć można na 50 m., a takie wy
niesienie na przestrzeni 254 km. kwad. stano
wi objętość 12,7 km.s/.eśc.czyli 12 700 000 000 
m. sześć.

Z liczbami temi zestawmy objętość lawy 
wyrzuconej przez inne wulkany. Najrozle- 
glejszy strumień lawy na Etnie w czasach 
przedhistorycznych stanowi 1000 000000 m. 
sześć.; objętość prądu lawy, który w r. 1669 
zniszczyłKataniją, wynosi 980 000 000 m. sześć., 
objętość teraźniejszego stożka centralnego 
Etny 522 000 000 m. sześć., a objętość całej 
Etny 879 kilometrów. To przechodzi wpraw
dzie 70 razy objętość na sypów morskich oko
ło Krakatau, ale nie należy zapominać, że 
Etna jest wytworem nasypów i law tysiąca 
z górą wybuchów.

Rzeczywiście tedy masa stałych wytworów 
wyrzuconych przez otchłań wulkaniczną 26-go 
Sierpnia jest niesłychanie wielką, a przytem 
pominięto tu popiół wulkaniczny, w olbrzy
mieli ilościach daleko uniesiony.

Fala wodna nastąpiła dopiero 27 Sierpnia 
i nigdzie nie była wywołana przez konwulsyj- 
ne wstrząśnienia ziemi, trzeba przeto wnieść, 
że została wywołaną przez ostatnie objawy 
działalności wulkanicznej, przez wybuchy la
wy, które zawsze znamionują punkty kulmi
nacyjne katastrof wulkanicznych.

Do spustoszeń, które napływ wody sprowa
dził, przyczyniło się też ukształtowanie wy
brzeży.

Tylko ku południowo-zachodniej stronie 
morze jest otwarte; ku północy przypadają 
ostro wybiegające zatoki Lampong i Seman- 
gka, ku północo-wschodowi wąskie przejście 
między Vaarkenshoek a Anjer, zamknięte 
jeszcze wyspą Duer van den Weg.

Potężne masy wody, wszędzie ujęte w co
raz bardziej zwężające się przejścia, musiały 
się wszędzie spiętrzyć, gdzieniegdzie do wy
sokości 20 m. W  Batawii wynosiły tylko 5 
m. Ruch ten wody dał się uczuć daleko: 
według Meldruma, meteorologa na wyspie 
Św. Maurycego, fala w East-London w Afry
ce południowej, doszła niezwykłej wysokości 
27 Sierp, o god. 6 min. 29.0  spustoszeniach wy
wołanych tym zalewem, pisma donosiły mnó
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stwo szczegółów mniej lub więcej wiarogod- 
nych. Według listów konsula francuskiego 
w Batawii, liczbę ofiar ludzkich cenić można 
na 38000.

O potędze tego zjawiska daje też świadec
two niezmierna moc popiołu, który na prze
strzeni o promieniu 200 km. słońce zupełnie 
zaćmił. W  Batawii, w odległości 500 km. od 
Krakatau pierwszy deszcz popiołu nastąpił 
27 Sierpnia o 7 rano; w południe miasto oto
czone było nieprzejrzaną ciemnością, poza tem 
miastem obfitość popiołu prędko malała.

Odległość, do której dobiegają popioły wul
kaniczne, bywała nieraz większa. W  Marcu 
1875 r. popiół z Islandyi doszedł do Nor
wegii, na odległość tedy 160—170 mil geogr., 
a w r. 1845 popioły Hekli przy silnym wietrze 
północno-zachodnim dostały się na wyspę 
szkocką Mainland.

Popiół spadły w Batawii przypomina zupeł
nie popiół islandzki z r. 1875, jestto proszek 
nader drobny, mąCzysty, barwy jasno-bruna- 
tnej; przy żarzeniu ulega przechodniemu sczer
nieniu, co pozwala wnosić o zawartości substan. 
cyj organicznych i przyjmuje następnie od
cień slabo-czerwonawy, wywołany zapewne 
utlenieniem tlenku żelaza. Ciężar właściwy 
wynosi 2,31. Pod mikroskopem okazuje się 
złożonym z nieregularnych, ostrych cząstek 
szklistych, które wydają się wypełnione puste
lni pęcherzami. Niekiedy łączą się w wydłu
żone nici szkliste, znane i z innych popiołów. 
Pory wypełnione powietrzem są w cząstecz
kach tych nader obfite, to tłumaczy znaczną 
lekkość wielu drobnych okruchów, mogących 
po wodzie pływać.

Cząstki formy wyraźnie krystalicznej są 
bardzo rzadkie. Lasaulx napotkał w bar
dzo małej tylko ilości drobiny augitu i jeden 
odłamek blendy rogowej. Oliwinu zgoła nie 
można było wykryć; możeby jednak dał się 
on wykazać w okolicach bliższych wulkanu, 
a wtedy możnaby popiół ten uważać za tra- 
chitowy. Oliwin mianowicie w większych ka
wałkach nie mógł tak daleko być uniesiony, 
jak lżejsze cząstki popiołu Wogóle skład mi
neralogiczny popiołu w sąsiedztwie wulkanu 
mógłby się okazać odmiennym. Pęcherzo- 
wata budowa cząstek szklistych pozwala wno- 
sić, że w wybuchu brały udział wyrywające 
się gazy i pary.

Gazy i pary wywołują właśnie rozdrobnie

nie masy wulkanicznej i zamianę jej w nader 
lekki popiół, gdy stygnąc powoli, tworzy ona 
masę kamienistą. Taki zaś lekki ^drobny po
piół może być wzniesiony do nadzwyczajnej 

| wysokości w atmosferze.
Przy wybuchu Wezuwiusza 1825 r. wznie

sienie się popiołu, rozlewającego się w górze 
poziomo na wszystkie strony, oceniano na 
15000 stóp; to tyczy się wszakże tylko sku
pionego jeszcze, widzialnego słupa popiołu, 
drobne, niedostrzegalne już cząstki pod wpły
wem wstępujących prądów powietrza sięgać 

j  mogą wyżyn jeszcze znaczniejszych.
Bez przesady tedy przyjąć można, że przy 

silnych wybuchach popioły wznosić się mogą 
do 10000 metrów wysokości, zatem ponad 
szczyty najwyższych gór.

Gdy zważymy nadto, jak daleko rozchodzić 
się mogą dymy powstające z płonących torfo
wisk, tworzące tak zwaną śreżogę, (która 
z Fryzyi rozpościera się niekiedy do Hiszpa
nii, Włoch i Grecyi), to przypuszczać można, 

i że popiół tak lekki, skoro raz do tak wyso
kich obszarów się wzniesie, rozbiegać się mo
że na bardzo dalekie przestrzenie.

Czy to popioły te były powodem owych pa
miętnych łun zmierzchowych, które przez kil- 

, ka miesięcy rozjaśniały niebo wieczorne, rzecz 
to nierozstrzygnięta.

Lasaulx sądzi, że w górnych warstwach 
atmosfery, lekkie te popioły pozostawać mogą 
przez czas długi, nie rozstrzyga jednak pyta
nia, czy one były istotną przyczyną tego nie
zwykłego zjawiska.

Rzeczą tą zajmiemy się zresztą w najbliż
szej przyszłości.

IY Zjazd Przyrodników i Leka
rzy polskich w Poznaniu.

W  krajach, które normalnie rozwijają się 
i żyją, ludzie pracujący na jednem polu sta
rają się wzajemnie wiedzieć o sobie, współ
działać i pomagać sobie wszelkiemi sposoba
mi, a nawet zawierać między sobą osobiste 
stosunki znajomości, ażeby przy bezpośred- 
niem porozumieniu temłatwiej dążyć do wspól
nych celów, czyli jednem słowem tworzą spo
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łeczności fachowe. Środkami, używanemi przez 
społeczności naukowe w celu wzajemnego 
zbliżenia się ich członków na właściwem po
lu, są. stowarzyszenia, akademije i najrozmait
szego imienia instytucyje, gromadzące w so
bie ludzi oddających się nauce wogóle, albo, 
co jeszcze lepiej — jednej gałęzi nauki. Gdy 
jednak stowarzyszenia i akademije są zakła
dami przywiązanemi do pewnego danego miej
sca, przeto korzystać bezpośrednio z ich do- 
broczynego wpływu mogą tylko uczeni w owem 
miejscu zamieszkali. Krzywdzie, jaka stąd 
dzieje się innym, zaradził sławny przyrodnik 
niemiecki, Oken, powziąwszy myśl urządzenia 
zjazdów naukowych. Myśl ta przed piędzie 
sięciu zgórą laty poraź pierwszy wprowadzo
na w życie, przyjęła się nader szczęśliwie i wy
wołała naśladownictwo w innych krajach i 
wśród adeptów innych nauk.

U nas, pozbawionych wszelkich warunków 
prawidłowego rozwoju, czyż może być mowa
0 społecznościach naukowych w istotnem zna
czeniu tego wyrazu? Mamy wprawdzie Aka- 
demiją i Towarzystwo Przyrodników, mamy 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Towarzystwa 
Lekarskie, ale łączność pomiędzy niemi, praw
dziwa podstawa ich żywotności i ogólnego 
znaczenia, jest ograniczona przez niezależne 
od nas warunki. Dlatego to Zjazdy nauko
we mają dla nas więcej jeszcze wartości, ani
żeli dla innych.

Pierwszy Zjazd Przyrodników i Lekarzy 
polskich był zwołany w 1869 r. do Krakowa. 
Tu odrazu okazało się, że podobne zjazdy nie 
są czczą manifestacyją próżności, lecz prze
ciwnie mają słuszny powód istnienia, dozwa
lając rospierzchniętym po szerokim świecie 
pracownikom porozumieć się między sobą da
leko lepiej, niż za pośrednictwem drukowane
go słowa, a nieraz, dając im jedyną sposob
ność mówienia i słuchania o rzeczach, którym 
poświęcili całe swe życie, w języku, w którym 
myślą i którym matki do nich mówiły. Ze 
myśl zjazdów i u nas nie na jałowy grunt 
upadła, dowiodły dwa następne zjazdy — we 
Lwowie 1875 r. i w Krakowie 1881 r., które 
kolejno coraz większą gromadziły liczbę ucze
stników i coraz poważniejsze dawały plony 
ich pracy.

Na ostatnim zjeździe krakowskim zapadła 
uchwała zwołania czwartego zjazdu na rok
1 883 do Poznania. Rozmaite okoliczności

sprawiły, że zjazd ten musiał być odroczony 
do roku bieżącego i odbędzie się w dniach od 
2 do 5 Czerwca. Według zwyczaju wprowa
dzonego n a ll l-m  zjeździe, w Poznaniu będzie 
także urządzona wystawa przyrodniczo - le
karska. Podobnież, jak I I I  zjazd był zara; 
zem świętem jubileuszu Prezesa Akad. Um., 
Majera, tak zjazd IV  będzie miał sposobność 
obchodzenia złotego wesela z nauką profeso
ra Szokalskiego.

O rezultacie naukowym zjazdu poznańskiego 
wróżyć można pomyślnie, gdyż według ostatnich 
wiadomości zapowiedziano już 70 odczytów,

I a Komitet gospodarczy przyj muj§ zgłaszają
cych się z wykładami do 15 Maja. Z treścią 
odczytów przyrodniczych ., Wszechświat “ po
stara się we właściwym czasie obeznać swych 
czytelników. Co do rozkładu zajęć na zjeź
dzie, to dotychczasowy program przedstawia 
się jak  następuje:

1. W sobotę dnia 31 Maja Komisyja przyj 
muje na kolei gości, a biuro kwaterunkowe 
już w tym dniu rozpocznie swoją czynność.

2. W  niedzielę 1 Czerwca dalsze przyj mo- 
! wanie gości i rozkwaterowanie ieh. Wieczo

rem kosztem wydziału przekąska z herbatą 
w Bazarze.

3. W  poniedziałek rano nabożeństwo w ka
plicy królewskiej w Tumie o godzinie, która 
później będzie oznaczoną. O godzinie 12-ej 
pierwsze plenarne posiedzenie (w teatrze), po 
zagajeniu go wybór prezesem honorowym Dr. 
Szokalskiego, któremu w stosownem przemó
wieniu odda się hołd. Dalej deputacyje To
warzystwa Przyjaciół Nauk, Okulistów pol
skich i t. d. O wpół do 5-ej obiad w Bazarze. 
Wieczorem koncert.

4. W e wtorek 3 Czerwca przed południem 
i po południu prace sekcyjne. O 9-ej wieczo
rem bal miasta Poznania.

5. W środę 4 Czerwca przed południem 
prace sekcyjne, o 4-ej godzinie plenarne po
siedzenie, wieczorem teatr.

6. W czwartek 5 Czerwca wycieczka do 
Gniezna i Kujaw.

Co do wystawy, to jej program obejmuje:
1. Okazy prac badawczych z zakresu nauk 

przyrodniczych, lekarskich i technologii.
2. Wszelkie narzędzia i przyrządy badaw- 

. cze z zakresu medycyny i nauk przyrod., a za
tem przyrządy anatomiczne, chirurgiczne, oku
listyczne, położnicze, semiotyczne, ortopedy
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czne, elektrolekarskie, chemiczne, fizyczne, 
optyczne, meteorologiczne, astronomiczne itd.

3. Przyrządy i materyjały służące do pie
lęgnowania i opatrywania chorych i rannych.

4. Okazy leków surowych jako też cenniej
sze a mniej znane wyroby aptekarskie i wody 
mineralne; środki odwietrzające i odwania
jące.

5. Rzadsze okazy flory, fauny, rozmaitych 
pokładów gieologicznych, minerałów, okazy 
dotyczące antropologii i etnologii, zbiory wy
robów anatomicznych, anatomiczno-patologi- 
cznych. Dalej wyroby przyrodnicze i anato
miczne z różnych materyjałów, przedmioty 
higieniczne i technologiczne, jako też okazy 
drobnowidowe.

6. Dij agrarny, kartogramy i mapy, sztychy, 
fotografije wszelkich przedmiotów odnoszą
cych się do nauk lekarskich i przyrodniczych. 
Tak samo znakomite dzieła polskie, przyrod
nicze i lekarskie w ostatnich dziesięciu latach 
wydane, lub rzadsze jakie antyki.

Wszelkie przesyłki, dla wystawy przezna
czone, winny jaknajwcześniej, w każdym ra 
zie przed 15-tym maja, nadejść pod adresem 
p. Szymańskiego, Poznań ulica Wrocławska 
Nr. 31.

Karty uczestnictwa, za przesłaniem 20 ma
rek niemieckich (10 rs.) mogą być odbierane 
u p. D-ra Jarnatowskiego, Poznań, plac Pio
tra  Nr. ].

O WARUNKACH ŻYCIA
w głębiach Oceanu.

przez

p. R e g n a r  d.

Streścił A. H-
( Z  Rerue Scienłifique N r. 13, r. 1884, str. 404).

Najlepszym środkiem badania zjawisk przy
rody jest ich powtórzenie na małą skalę w od
powiednio zestawionych warunkach czyli do
świadczenie. Wiadomo naprzykład, źe roz
rzedzenie powietrza na szczytach górskich 
sprowadza chorobliwe objawy u nieprzyzwy- 
czajonych zwierząt; przyczynę tego wpływu 
wyświetlił p. Bert badając życie zwierząt pod

j  dzwonem maszyny pneumatycznej. Przy tem 
wykrył on nadspodziewanie, iż tlen zagęszczo
ny do 5 atmosfer, działa trująco na mięśnie. 
Niedawno dragowanie głębin morskich w pod
różach urządzonych przez prof. A. Milne- 
Edw ardsa ') wykryło cały świat istot no
wych, podzielonych jakby na dwie odrębne 
fauny, z których górna, sięgająca do 3,000 
metrów, była już częściowo zbadaną — gdy 
dolna, jeszcze głębsza, złożoną jest ze zwie
rząt dziwacznych, zbliżonych do typów ko
palnych trzeciorzędowych. Zwierzęta te, ży
jące w warunkach odmiennych ciśnień wody, 
nie mogą bezkarnie przekroczyć głębiny za
stosowanej do ich ustroju. Wobec tak do
niosłych odkryć zoologów, fizyjologij a stawia 
dwa pytania: jakim zmianom podlega zwierzę
1) wyciągnięte z głębin na powierzchnię ocea
nu, lub 2) naodwrót zanurzone od powierz
chni na dno?

Pierwszego pytania nie rozstrzygną do
świadczenia w pracowni. Wiadomo, że wszy
stkie istoty fauny najgłębszej zdychają przed 
dojściem na powierzchnię; tkanka ich ciała 
staje się jakby podartą, miękką i nadzwyczaj 
kruchą. Późniejsze doświadczenia, wprost na 
pokładzie okrętu przeprowadzone, przekonają 

| nas zapewne, czy nerwy obumarłych zwierząt 
utraciły swą wrażliwość i czy mięśnie oraz 
serce są do skurczu już zupełnie niezdolne. 
Drugie zadanie odwrotne, to jest zbadanie 

| skutków zanurzenia, łatwo doświadczeniem 
| rozstrzygnąć. Ku temu potrzeba będzie opu- 
| ścić zwierzę, żyjące na powierzchni morza, na 
j  dno i takowe powtórnie razem z dragą wycią

gnąć. Ten sam skutek można osiągnąć i sztucz
nie w przyrządzie Cailleteta (fig. 1), służą
cym do skroplenia gazów: w nim można wo- 

| dę poddawać ciśnieniu 1000 atmosfer, to 
j  jest naśladować głębiny oceanu, sięgające po

niżej 10000 metrów. P. Regnard napełniał 
j ten przyrząd wodą, niezawierającą powietrza, 
j i osadzał na denku S (lewe przecięcie rysun

ku) stalowy walec M, który zamykał szczelnie 
u góry gwintowanym krążkiem. W  wodzie ten 
walec napełniającej umieszczano istoty żyją
ce, które podlegały ciśnieniu małej prasy hi- 
draulicznej P. Przy ciśnieniach nieprzekra- 
czających 200 atm., stalowy walec M  można

’) Ob. Wszechświat b. r. Nr. 11  — 14  i 18.
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zastąpić szklanym i przez środkowy otwór je 
go dna wprowadzić szklaną rurkę T otwartą 
z obu końców. Przez szkło wprost śledzić 
możemy bieg doświadczenia.

Tłok prasy hydraulicznej poruszany drą- ! 
giern L, wtłacza rurą TU  wodę ponad rtęć, 
która pośrednio wywiera ciśnienie na istoty 
zawarte w wodzie M. Koło rozpędowe V, o- 
bracane ręką a połączone ze śrubą, służy do 
wtłaczania pręta metalowego wewnątrz wody 
i do otrzymania tym sposobem ogromnego ci
śnienia 1000 atmosfer: tłok P  prasy hidrau- 
licznej sam ku temu byłby niewystarczają- |

dów gnicia lub fermentacyi. Prawo to stosuje 
się zresztą tylko do fermentów komórkowych, 
gdyż ferment rozpuszczalny, naprzykład ślina, 
zamienia krochmal na cukier niezależnie od 
ciśnienia. Doświadczenie z wodorostami, z na
sieniem rzeżuchy, z wymoczkami przy ciśnie
niu 1000 atm., sprowadza tak samo czasowe 
uśpienie, które przechodzi w śmierć organiz
mu, gdy ucisk wody trwa zadługo. Mięczaki, 
skorupiaki i pierścienice zachowują się tak 
samo. Np. pijawki, cyklopy i t. p. zasypiają 
natychmiast i przebudzają się następnie gdy 
ciśnienie zwolnimy.

F ig . i .

cym. M  oznacza manometr. Używając takie
go przyrządu, p. Regnard przeprowadził licz
ne doświadczenia poczynając od najprostsze
go organizmu to jest od drożdży.

Ciśnienie 600 do 1000 atm., kilka godzin 
trwające, odbiera drożdżom własność pobu
dzania fermentacyi glukozy. Po usunięciu ci
śnienia, drożdże potrzebują godziny czasu, by 
się z uśpienia przebudzić. Zatem fermenty 
przeniesione do głębiny, żyją jeszcze jakiś czas 
życiem utajonem, które zupełnie zanika, jeżeli 
ciśnienie trwa zbyt długo. Przyrodnicy okrę
tu Talisman zauważyli też oddawna, że muł, | 
wyciągnięty dragą, nie objawiał żadnych śla- I

Doświadczenia z rybami mają większą do
niosłość fizyjologiczną. Przy tem badaniu 
wypada przedewszystkiem maszyną pneuma
tyczną wyciągnąć gaz z pęcherza pławnego 
ryby. Jeżeli tego zaniechamy i przystąpimy 
wprost do ściśnienia wody, to gaz pęcherza 
pławnego rozpuści się we krwi rybki, a na
stępnie pieniąc się, w chwili zwolnionego ciś
nienia, zatrzyma krążenie i zabije organizm. 
Podobnym, nieraz śmiertelnym, wypadkom 
podlegają i robotnicy, pracujący głęboko pod 
wodą w zagęszczonem powietrzu, gdy bezpo
średnio i zbyt szybko wychodzą na powierz
chnię. Rybka złota (karaś złoty) wytrzymu
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je wybornie ciśnienie stu atmosfer; drętwieje 
ona przy 200 atm., zdycha zaś przy 300 atm.; 
400 atmosfer nadaje ciału rybki charaktery
styczną, sztywność. Pomnąc, iż jedna atmo
sfera odpowiada zagłębieniu 10,33 metrów, 
wnioskujemy, że ryby górnej warstwy ocea
nu mogą bezkarnie sięgać głębi 2500 me
trów; poniżej drętwieją, a następnie zdycha
ją. Uda żaby, przy 400 atmosferach, sztyw
nieją do tego stopnia, iż łatwiej dadzą się 
przełamać niż nagiąć. Żaba, która zdechła 
przy 300 atmosferach, jest nieczułą na stru
mienie elektryczne; ciężar jej mięśni powięk
sza się wskutek wtłoczonej a może i chemicz
nie połączonej wody.

To samo zatrucie mięśni sprowadza tlen, 
przy daleko mniejszem ciśnieniu 5 atmosfer 
(Bert).

Gdy organizm, zastosowany do fauny naj
głębszej oceanu, wyciągamy na powierzchnię, 
dezorganizacyja i zmiękczenie mięśni nastę
pują wskutek wpływów odwrotnych-

P . Regnard zestawia jeszcze wiele cieka
wych fizyjologicznych kwestyi, które doświad
czeniem zamierza rozstrzygnąć. Czy jajka ry
bie, opadające na dno morskie, mogą tam się 
rozwinąć, lub też czy ich rozwój odbywa się 
wyłącznie na wodorostach? Wiadomo, że po
niżej 60 metrów znika wszelka flora morska 
i że promienie pomarańczowe, przeważnie 
chlorofil wytwarzające, są chciwiej od innych 
promieni przez wodę pochłaniane '). W ja 
kiej więc głębi ustaje wytwarzanie ciałek 
chlorofilu, oraz rozkład dwutlenku węgla przez 
chlorofil? Jaki jest skład gazów rozpuszczo
nych w różnych warstwach wody morskiej?

Odpowiedzi na te zapytania, dostarczą nam 
wkrótce dalsze doświadczenia J . Regnarda, 
które nie są jeszcze ukończone.

')  Ob. Wszechświat b. r . str. 22 I.

0  ZMYSŁACH CZŁOWIEKA.
przez

Sir W illia m a  T h o m so n a .

O D C Z Y T
miany to Midland lnstitut w Birmingham.

Przełożył 3 3 .  IR ,.

(Dokończenie).

IV.

Na zakończenie, chciałbym was obeznać 
z poglądem, iż wszystkie zmysły odnoszą się 
do siły. Dźwięk, jakeśmy to widzieli, jest 
skutkiem nagłych zmian w ciśnieniu (które 
jest siłą) powietrza na bębenek ucha. Zmy
słów węchu i smaku dotknąłem tylko wzmian
ką i powiedziałem, iż są to zmysły chemicz
ne. Skosztujcie kawałek soli, a następnie ka
wałek cukru, a natychmiast spostrzeżecie ró
żnicę pomiędzy niemi. Dostrzeżenie tej różni
cy jest czuciem jakości chemicznej. Zacho
dzi tu subtelny wpływ cząsteczkowy, spowo
dowany przez zetknięcie się przedmiotu z ję 
zykiem lub podniebieniem, a wrażenie to jest 
zupełnie różne od wrażenia dotyku w zwy
kłem znaczeniu, które nas objaśnia tylko 
o szorstkości i temperaturze. Ze wszystkich 
naszych zmysłów najdelikatniejszym jest mo
że wzrok, a za nim następuje smak i węch.

Profesor Stokes mówił mi niedawno, iż 
uważa smak, węch i wzrok za zmysły, pomię
dzy któremi istnieje ciągłość, albowiem wszy
stkie one są „cząsteczkowemi“, ulegającemi 
wpływom nie większych mas, lecz cząsteczko
wych działań materyi i że chce uczynić próbę 
połączenia ich w jednę grupę. Nie sądzę je
dnak, aby potrzebnem było połączenie, spro
wadzenie wszystkich naszych zmysłów do je 
dnego. Ale zaznaczę, iż wszystkie odnoszą 
się do siły. Działanie chemiczne jest siłą, 
bo rozdziela cząstki, skupia je, łączy i z tego 
powodu nasze chemiczne zmysły mogą być 
uważane za odnoszące się do siły., Że po
między zmysłami węchu i smaku istnieje cią
głość, to zdaje mi się oczywistem; jeżeli fi- 
zyjologowie pozwolą, to powiem, iż można je 
uważać za dwa punkty krańcowe jednego i tę 
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go samego zmysłu W  każdym razie można 
je z sobą porównać, czego nie można uczynić 
z innemi zmysłami. Nie można nigdy zna
leźć porównania pomiędzy kształtem sześcia
nu, szorstkością kawałka cukru, lub piaskow
ca a temperaturą wody wrącej lub głosem 
trąby. Nie można powiedzieć, iż głos trąby 
ma podobieństwo do szkarłatu. Niema ża
dnej podstawy dla porównania tych dwu wra
żeń. Lecz jeżeli powiemy, że ten kawałek cy
namonu ma smak podobny do zapachu, to 
wyraźny fakt, który każdy może stwierdzić do
świadczeniem. Zapach i smak pieprzu, mu- 
szkatelu, gwoździków, cynamonu, wanilii, 
jabłka, poziomki, wogóle artykułów spożyw
czych, a szczególniej przypraw i owoców do
skonale dają się porównać. Anatomowie od
różniają je  z powodu różnicy organów zmy
słów i dlatego, że dotychczas nie udało się wy
kryć pomiędzy niemi ciągłości. Jednak są
dzę, iż z punktu widzenia naukowego nie 
zbłądzę jeśli powiem, iż smak i węch są krań
cami jednego i tego samego gatunku czucia, 
jednego i tego samego zmysłu jakości chemi
cznej .
 ̂ Pomiędzy zmysłem światła i zmysłem cie
pła zachodzi bardzo wielka różnica, ale okre
ślić jej nie możemy. Jakim  sposobem uczu- 
wamy żar gorącego żelaza? Zapomocą cie
pła promienistego padającego na naszą twarz. 
Ale jest jeszcze inny sposób uczuwania go, 
nie zapomocą ciepła promienistego, o któ- 
rem powiem potem. Uczuwamy wzrokiem —- 
ale ciągle zapomocą ciepła promienistego, — 
żelazo gorące, gdy jest oświecone, albo gdy 
ciepło jego jest tak wysokiem, iż zaczyna świe
cić. Widzimy i czujemy ciepło, które wydzie
la przedmiot rozgrzany. Weźcie węgiel ża
rzący się lub sztabę żelazną rozpaloną do 
czerwoności i obserwujcie ją  w ciemności. Bę
dziecie ją  widzieli przez niejaki czas; potem 
przestaniecie ją  widzieć, lecz będziecie czuli 
jej ciepło. A  więc jest to ciepło promieni
ste, które perceptujemy przez pewien czas 
oczami, twarzą i rękami i które dostrzegamy 
tylko zmysłem cieplnym, gdy tem peratura jej 
się zmniejszy. Istnieje tu  więc dla naszych 
zmysłów7 bezwzględna różnica w sposobie czu
cia tego, co jest ciągłem w naturze wewnętrz
nej, a mianowicie ciepła promienistego, w je 
go odmianach widzialnych i niewidzialnych. 
Działa ono na nasze zmysły drogą, co do któ

rej nieośmieliłbym się bynajmniej proponować 
fizyjologom, aby ją  uznali za jednę i tę samą 
w obu razach. Nie mogą oni powiedzieć, 
że istnieje ciągłość absolutna pomiędzy sia
tkówką oka, uczuwającą ciepło promieni
ste w charakterze światła, oraz dłonią, któ
ra uczuwa to ciepło promieniste jako ciepło. 
Być może, iż później z wzrostem naszej wie
dzy, okaże się iż taka ciągłość istnieje. N ie
które wzniosłe spekulacyje Darwina mogą 
się stać dla nas rzeczywistością i może pozna
my, iż całe ciało ludzkie pokryte jest rodza
jem siatkówki mogącej się udoskonalać. Nie 
doszliśmy jeszcze do tego punktu, ale idea 
Darwina przemawia za tem, że istnieje cią
głość bezwzględna pomiędzy czuciem ciepła 
promienistego przez siatkówkę oka i percep- 

i j eg0 zapomocą tkanek i nerwów w cha
rakterze ciepła. Musimy popz’zestać w tej 

| chwili na zaznaczeniu różnicy pomiędzy zmy
słem dla światła i dla ciepła. Zauważcie, iż 
nasz zmysł dla ciepła podlega wpływowi nie- 
tylko ciepła promienistego, które wyłącznie 
tylko wywołuje wrażenie w siatkówce. Połóż
cie w ciemności swą dłoń pod sztabę żelazną 
rozpaloną do czerwoności, a uczujecie jej obe
cność z powodu ciepła promienistego; ono też 
również pozwala wam widzieć sztabę. Umieść- 

[ cie teraz rękę nad sztabę, a poczujecie mo- 
| cniejsze ciepło. Faktycznie więc uczuwa- 

cie ciepło trzema sposobami różnemi: przez 
zetknięcie dłoni z powietrzem ogrzanem uno- 
szącem się nad sztabą, przez promieniowa
nie ciepła wysyłanego przez nią i nakoniec 
przez promienie widzialne. Lecz ten zmysł 
dla ciepła jest zawsze jednakowym i jest 
pewnym skutkiem, którego doznaje tkanka, 
czy to od promieni ciepła, czy przez ze
tknięcie z rozgrzanemi cząsteczkami powie
trza.

Pozostaje nam teraz jeszcze zmysł dla si
ły. Napadnięto na mnie gwałtownie za wpro
wadzenie tego szóstego zmysłu. Nie będę 
odpierał napaści, której byłem przedmiotem, 
a prawdę mówiąc byłoby to dla mnie niemo- 
żebnem, albowiem nie zrozumiałem zarzutów. 
Jedyny może zarzut poważny, który mi uczy
niono polegał na tem, iż zacytowałem pewne 
pismo Re i da. nie podawszy daty, którą jest 
r. 1780. Fizyjologowie zapalczywie opierali 
się przypuszczeniu, iż zmysł szorstkości jest 
tożsamym ze zmysłem mięśniowym, o którym
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uczyli metafizycy następcy ile  i cl a w uni
wersytecie Glasgowskim. — W  tym to wła
śnie uniwersytecie uczyłem się o zmyśle mię
śniowym i nie słyszałem aby go gdziein
dziej dość wyraźnie ustalono. Co to jest 
zmysł mięśniowy? Opieram prawą rękę na 
tym stole, albo jeszcze lepiej, kroczę w ciem
ności wysunąwszy rękę naprzód, jak to czyni 
ślepy, kierujący się zmysłem dotyku. Idę aż 
do chwili, w której nie uczuję przeszkody za
pomocą zmysłu siły w dłoni mojej. Jak  i 
gdzie doznaję tego czucia? Pizyjologowie od
powiedzą mi, iż uczute zostało w mięśniach 
ramienia. Istnieje więc tam siła, którą uczu
łem w tych mięśniach i zdolność tej percep- 
cyi, która dość słusznie została nazwana zmy
słem mięśniowym. Potrzyjcie końcem palca j  

piaskowiec, cukier lub gładki stół. Weźcie 
pomiędzy koniec palca wielkiego i wskazują
cego kawałek piaskowca, cukru lub szkła po
lerowanego. Uczujecie różnicę. Cóż jest za 
różnica? Jestto  czucie szorstkości i gładko
ści. Pizyjologowie i anatomowie posługiwali 
się wyrazem „zmysł dotyku" dla oznaczenia go. i  
Przyznaję, iż mi się to wyrażenie nie podoba. 
Dotyk, to znaczy tylko „pochodzący i odno- i  

szący się do dotykania", a mówiąc że czuje- j  
my szorstkość i gładkość zmysłem dotyku, 
pozostajemy w tym punkcie, z któregośmy i  

wyszli. !
J a  nazywam ten zmysł, zmysłem siły. Nie

podobna temu zaprzeczyć: jestto zmysł siły, 
kierunku i miejsc przyłożenia sił. Gdy miej
scami przyłożenia siły są dłonie dwu rąk, to 
czujemy odpowiednio i wiemy, iż czujemy 
w mięśniach ramienia skutki ciśnienia wywar
tego na szeroką podstawę dwu dłoni. A jeże
li miejsce przyłożenia stanowi sto punktów 
na końcu palca, to także zawsze uczuwamy 
skutek jako siłę. Odróżniamy siłę rozdziela
jącą się .w sposób jednostajny, podobnie do 
siły kawałka szkła polerowanego, oraz siłę 
rozdzieloną na dziesięciu czy stu punktach roz
maitych. Takie jest znaczenie zmysłu chro
powatości i gładkości. Zmysł więc chropo
watości jest zmysłem sił i miejsc przyłożenia 
sił, tak samo jak  zmysł siły w dwu rękach 
rozłożonych, jest zmysłem dla sił w punktach 
oddalonych od siebie o sześć stóp. Czy miej
sca przyłożenia sił są oddzielone od siebie 
o sześć stóp, czy o jedne setną cala, zawsze 
zmysł ten uczuwa siłę miejsca przyłożenia

sił oraz kierunki sił, o ile jest zmysłem do
tyku, po wykluczeniu zmysłu dla ciepła. Ana
tomowie i fizyjologowie mają słuszną zasadę 
ustanawiania różnicy z jednej strony pomię
dzy sposobem pobudzenia tkanki palca oraz 
drobniutkich nerwów palca, zapomocą któ
rych uczuwamy szorstkość i gładkość, a z dru
giej strony, pobudzeniem mięśni, zapomocą 
którego uczuwamy oddalone miejsca przyło
żenia sił. Ostatecznie jednak, czy oddziały
wają na działanie zbliżonych do siebie o je- 
dnę setną cala wzniesień chropowatego cia
ła punkty mięśni naszych palców tak bliskie 
siebie, że ich anatomowie nie mogą odróżnić 
i wykazać, czy też oddziaływają na wpływy 
oddalone od siebie oba nasze ramiona, w obu 
razach percepcyja odbywa się w sposób jeden 
i ten sam.

Zmysł zatem dotyku (bez zmysłu ciepła) 
jest zmysłem dla sił, miejsc przyłożenia sił i 
kierunków sił. Zdaje mi się więc, iż uzasa
dniłem istnienie szóstego zmysłu, a okolicz
ność ta  niech ini zjedna wasze przebaczenie 
jeślim nadużył waszej cierpliwości zbyt prze
wlekłym wykładem.

KORESPONDENCYJA WSZECHŚWIATA.

A k a d em ija  U m ie ję tn o śc i w  K r a k o w ie .

Posiedzenie Komisyi archeologicznej Akade
mii Umiejętności w Krakowie.

Pierwsze tegoroczne posiedzenie Komisyi 
archeologicznej odbyło się dnia 29 Kwietnia 
b. r. Po odczytaniu protokułu przez sekre
tarza Komisyi, p. Umińskiego i po przyjęciu 
go bez zmiany, Dr. J . Kopernicki przedstawia 
rozprawę nadesłaną na jego ręce przez pana 
Neymana z Kijowa „O zwierciadłach meta
lowych z kurhanów ukraińskich1*, przyczetn 
podaje i treść tej rozprawy w krótkości. Po
wodem do tej pracy p. Neymana było zwier- 

, ciadło znalezione w kurhanie wsi Zydowiec,
; w powiecie skwirskim, złożone w darze do 

zbiorów Akademii Umiejętności na ostatniern 
posiedzeniu Komisyi antropologicznej 12-go 
Marca b. r. (Ob. Wszechświat, T. I I I , Nr. 
15, str. 235). Zwierciadło żydowieckie różni 
się od większości znanych tego rodzaju wyro- 

I bów, naprzód tem, że nie ma zwykłej u innych



ka metalowego (bronzowego), z jednej strony 
zupełnie gładkiego, a z drugiej mającego ob
wódkę w kształcie rąbka otaczającego jego ob
wód; na środku zaś jego płaszczyzny, z tejże 
strony, znajduje się małe uszko. Ponieważ 
opisany kształt tego wyrobu podawał niejaką 
wątpliwość co do istotnego jego przeznacze
nia, tak dobrze odpowiadającego prostej me
talowej przykrywce, jako też i zwierciadłu, 
dla tego p. Neyman postarał się rozjaśnić tę 
wątpliwość poświęcając temu przedmiotowi 
osobne studyjum. W  rozprawie swej autor 
opiera się na porównaniu zwierciadełka żydo- 
wieckiego z kilkunastu innemi podobnemi 
wyrobami znaj duj ącemi się w zbiorach ga
binetu Uniwersytetu Kijowskiego. Pomię
dzy wziętemi do porównania, znajdują się 
dwa zwierciadła wykopane dawniejszemi cza
sy w mogiłę Perepiatychy i dwa wykopane 
z kurhanów w Hatnem (pod Kijowem), 
przy badaniu ich podczas I ii-g o  Zjazdu 
archeologicznego w Kijowie (w roku 1874). 
Niektóre z tych zwierciadeł upiększone są 
na odwrotnej stronie rozmaitą ornamenty
ką. Porównanie to doprowadza autora do 
przekonania, że tego rodzaju wyroby, tak 
z rękojeścią, jako też i bez niej, mogły za
równo służyć za zwierciadła, dowodem cze
go są wyobrażenia kobiet kimmeryjskicli, 
trzymające w ręku tegoż samego kształtu wy
roby. Zwierciadła te wyrabiane były jedne 
z bronzu, inne zaś, z tak zwanej p o t y n y ‘). 
Pierwsze mają powierzchnię dziś zupełnie zma- 
towaną i utlenioną, a drugie zachowują się 
w stanie dostatecznie jeszcze świeżym, czem 
przekonywają o istotnem swem przeznaczeniu. 
Dochodzi nakoniec do konkluzyi, że wyrób 
bronzowy z wykopaliska żydowieckiego jest 
zwierciadłem niewątpliwe m. Treść tej rozprawy 
wywołała ożywioną dyskusyją, w której brali 
udział liczni członkowie. P . Umiński poka
zuje przy tej sposobności spore ułamki zwier
ciadła potynowego, wykopanego z grobowi-

*) P  o t y n a (potin g ris), pewna mięszanina m eta
lowa, koloru dziko-szarego, dająca się polerować do 
gładkości zwierciadlanej i trudno ulegająca utlenieniu, 
służyła u starożytnych dla wyrobu takich zwierciadeł. 
Wyroby te dziś znajdowane w wykopaliskach m ają  je  
szcze powierzchnię często tak dobrze zachowaną, iż słu 
Żyć mogą za lustro.

ska nad brzegiem Dunaju na Węgrzech. Oba 
te kawałki zachowały powierzchnię w stanie 
doskonałego połysku.

Następuje sprawozdanie p. A. Kirkora 
z wycieczki jego w ciągu ubiegłego lata w celu 
badań archeologicznych we wschodniej Gali- 
cyi. W  odczytanem sprawozdaniu tem. refe
rent przechodzi kolejno te miejscowości, które 
w ciągu swej wycieczki zwiedzał lub badał, 
przy czem nadmienia o istniejących łub zba
danych tam zabytkach. Zaczynając od oko
pów Sw. Trójcy i wału Trajana, referent 
zbadał w Zaleszczykach 10 grobów; z Du- 
plisk zdobył groty strzałek bronzowych, że
laznych i 1 kościaną, oraz wędzidło końskie 
długo używane; z Bodczykowiec — osełkę ; 
w Dzwiniaczu i w Niwie-Norycice oglądał 
stacyją przedhistoryczną; w Monastyrku wi
dział głaz oparty na trzech kamieniach i Ba- 
bią-Górę; w Zarubińcach, oglądał głaz zwany 
D i d i B a b a ;  z Siny Homony nakoniec, do
stał szpile i grzechotki dawnego kunsztu ma
dziarskiego. Przedmioty tu wyliczone i kil
ka przytem innych złożył referent do zbiorów 
Akademii Umiejętności.

Z kolei porządku dziennego następuje od
czyt ks. Polkowskiego: „Grób i trumna Świę
tego Stanisława na Wawelu“ . Z powodu zna
cznie przedłużonego już posiedzenia, odczyt 
ten nie mógł być dokończony, referent do
prowadziwszy go do połowy, odłożył drugą do 
posiedzenia następnego. Po całkowitem ukoń
czeniu tego odczytu, postaramy się zaznajo
mić czytelników z jego treścią. Zakończył 
posiedzenie wybór p. Łepkowskiego, na prze
wodniczącego Komisyi na rok następny.

G. O.

KRONIKA NAUKOWA.

(Fizyka):

— O t e m p e r a t u r z e  w r z e n i a  t l e 
n u ,  p o w i e t r z a ,  a z o t u  i t l e n k u  
w ę g l a  p r z y  c i ś n i e n i u  a t m o s f e 
r y  c z n e m. — Referat p. Z. Wróblewskiego 
do Paryskiej Akademii Nauk. C. B,. T. 
X C Y III s. 982. Tłumaczenie A. H.

„W  referacie, który pi-zedstawiłem Akade
mii 31 Grudnia 1883 r., wykazałem, że roz
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zwierciadeł rączki. Ma ono zatem kształt krąż-
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prężenie płynnego tlenu sprowadza z łatwo
ścią obniżenie temperatury do —186° 0 . Od 
tego czasu zwróciłem uwagę na metody, któ- 
remi można mierzyć tak niskie temperatu
ry, a Akademija zezwoli mi na streszczenie 
rezultatów otrzymanych. Rzeczą jest oczy
wistą, że zastosowanie termometru napełnio
nego wodorem (którym posługiwałem się 
w moich doświadczeniach nad tlenem) tylko 
w pewnych granicach jest możliwe. W  mia
rę, jak zbliżamy się do temperatury skrople
nia wodoru, rachunek temperatury, oparty na 
ciśnieniu wodoru, staje się zwodniczym. Jest 
jeszcze w tym wypadku, druga okoliczność, 
która zmniejsza pewność wymiaru tempera
tury. Wiadomo, że ten termometr składa 
się z kulki zanurzonej w środku, którego tem
peraturę mamy oznaczyć i z cienkiej rurki łą
czącej kulkę z manometrem. W  wielu wy
padkach niepodobna oznaczyć ściśle tempe
ratury rurki, a skoro jej objętość jest znacz
ną w stosunku do objętości kulki, nie można j  

polegać na dokładności rachunku.
„Tę przeszkodę mamy właśnie do zwalcze

nia w doświadczeniach nad gazami trudno 
skraplającemi się (azot, powietrze, tlenek wę
gla), gdy kulce termometru nie możemy dać 
dostatecznych rozmiarów. Porównywając z po
wietrznym termometrem p. Jolly kilka ter
mometrów z wodorem o kulkach różnej wiel
kości, przekonałem się, że oznaczenie tempe- 
ratury staje się coraz mniej pewnein, w miarę 
tego im kulka jest mniejsza i im bardziej 
oddalamy się od zera termometru. Ta nie-, 
pewność wzrasta gdy, takim małym termo
metrem próbujemy w danej chwili wymie
rzyć temperaturę środka, który, niebędąc 
w stałej równowadze, szybko ogrzewa się lub 
się oziębia. Jestto przyczyna, dla której ozna
czenia temperatury zamarzania płynów, za
pomocą termometrów z wodorem, nie mogą 
być dokładne.

„Z tego powodu postanowiłem oprzeć mie
rzenie niskich temperatur na termo-elektrycz- 
nych własnościach metali. Łatwo można ozna
czyć siły elektro-robocze odpowiednie danej 
różnicy temperatury w spojonych metalach, 
za pośrednictwem czułych aperyjodycznych 
galwanometrów o wielkim oporze.

„Rozporządzając temperaturą stałą, wypada 
ją  wymierzyć równocześnie i porównawczo za
pomocą galwanometru i zapomocą większego

termometru z wodorem. Uregulowany gal- 
wanometr, stanowi wtedy sposób pewny i czu
ły ku oznaczeniu chwilowych i nawet bardzo 
szybkich zmian temperatury. Aby dać wyo
brażenie o subtelności tej metody, wymienię 
tylko, iż ona pozwala, w okolicach tem peratu
ry — 200° O., postrzedz różnice ełektro-robo- 
c z e  Y400 000 wolty, co odpowiada zmianie tem
peratury o */5 stopnia. Dzięki tej metodzie 
oznaczyłem, przy ciśnieniu jednej atmosfery, 
temperatury wrzenia tlenu, powietrza, azotu 
i tlenku węgla. Wszystkie te gazy otrzymu
ję w postaci płynów statycznie skroplonych 
przy ciśnieniu 1 atmosfery następującym sposo
bem. Gaz ściśniony poprzednio do stu atmo
sfer w naczyniu metalowem, prowadzę nastę
pnie do szklanej u góry zamkniętej rurki, 
zanurzonej w płynnym tlenie: rozprężenie tle
nu skrapla ściśniony gaz. Po skończonem 
rozprężeniu rozłączam naczynie od rurki i osta
tnią łączę powoli z atmosferą. Skroplony 
gaz podlega wtedy ciśnieniu jednej atmosfery 
i wre przy temperaturze temu ciśnieniu odpo
wiedniej.

„Tlen. Do doświadczenia służył tlen che
micznie czysty, który nie tworzył osadu kry
stalicznego na dnie rurki. Temperatura wrze
nia była — 184° C. Kombinacyja tej liczby 
z innemi, które podał em poprzednio, dała mi 
możność ułożenia całkowitej krzywej (funk- 
cyi) odpowiedniej skropleniu tlenu.

Krzywę tą przedstawia następująca tablica:

Tempera- Ciśnienie: Uwaga:
tura:

— 113,0 50,00 atmosf. Punkt krytyczny.
— 129,6 27,02 ,,
— 131,6 25,85 „
— 133,4 24,40 „
— 134,8 23,18 „
— 135,8 22,02 „
— 184,0 1 „

Powietrze skroplone wre przy—192°,2 C.
Azot, otrzymany z powietrza (za pośredni

ctwem miedzi) wre przy — 193°,1 C. zgodnie 
z dawnemi memi doświadczeniami nad jego 
zamarzaniem ')•

I) „ n ie  dziwię się wcale że dawny mój współpra
cownik p. Olszewski, (który swemi doświadczeniami po
twierdził zresztą moje doświadczenia skroplenia wodoru
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„Być może, że azot zawierał jeszcze śla
dy tlenu, gdyż powinien byłbym otrzymać — 
194°,3 C. w przypuszczeniu, że temperatura 
wrzenia mięszaniny gazów zależy od jej skła
du. W każdym razie widzimy, że przy skro
pleniu powietrza, składowe jego części nie od
dzielają się zosobna.

„ Tlenek węgla, otrzymany zapomocą kwasu 
szczawiowego, zawierał 6 procentów dwutlen
ku węgla. Temperatura jego wrzenia by
ła — 186° C. Przyjmując, że temperatura 
wrzenia dwutlenku węgla jest — 80° C , wnio
skujemy, że czysty tlenek węgla wre przy 
— 193° C., to jest przy temperaturze identycz
nej z temperaturą wrzenia azotu. Te dwa 
gazy, które mają kilka innych wspólnych wła
sności fizycznych i pod tym względem się nie 
różnią. Parując te płyny w próżni, obniża
my temperaturę nieco poniżej — 200° C.

„C o do wodoru, który dotychczas otrzymałem 
tylko w stanie przemijającym (dynamicznym), 
rozporządzam już metodą nową, którą obe
cnie stosuję, a która skropli wodór w stanie 
płynu statycznego: mianowicie oziębiam wo
dór wodorem.

Ze wszystkich tych prac wnioskować mo
żna, że w przyszłości powietrze będzie głów
nym środkiem oziębiającym. Powietrze nie 
wymaga osobnej chemicznej preparacyi, a da
je niemal maximum zimna. Wypada w na
czyniach metalowych poddać powietrze ci
śnieniu odpowiedniemu jego skropleniu; na
stępnie przepuścić powietrze do drugich na
czyń oziębionych, a płyn skroplony będzie od
pływał przez kranik, tak jak to już stosujemy 
w doświadczeniu z płynnym dwutlenkiem siar
ki. W tej nowej metodzie oziębiania, nauka 
uzyska potężny środek badawczy. Wogóle cała 
kwestyja nie napotyka już żadnej trudności 
technicznej, a zupełne jej rozwiązanie zależy 
tylko od środków materyjalnych któremi eks
perymentator rozporządza".

i

(Chemiją).

— O f e r m e n t a c y i  n a w o z ó w .  Sto
sownie do tego czy ta  fermentacyja odbywa

i zamarzania azotu) nie m ógł otrzym ać kryształów azo
tu. Doświadczał on w warunkach zupełnie odmiennych 
i przeto rezultatu nie dopiął. ’

się w wolnym przystępie powietrza, lub w zam
kniętej skrzynce rozkład chemiczny wypada 
odmiennie. W pierwszym wypadku tempe
ratura podnosi się do 74° O. i przy gwałtow- 
nem utlenieniu wydzielają się dwutlenek węgla 
i amonijak. W drugim — nawóz, zamknię
ty w szczelnem naczyniu, rozkłada się na 
dwutlenek węgla i na metan czyli gaz błotny 
(CH4). Jeden metr sześcienny świeżego na
wozu daje dziennie do 100 kwart gazu błotne
go, który spalając się może służyć za źródło 
ciepła i światła. Mikrob anaerobijny tej zam
kniętej fermentacyi może być odosobnionym 
metodą Pasteura, to jest hodowaniem w roz
tworach zawierających słomę lub papier, 
z których wtedy tak samo gaz błotny pow
staje. Doświadczenia te przeprowadził p. 
Gayon. Mikroby aerobijne wolnej fermen
tacyi (wobec tlenu) są bardzo rozmaitemi i 
żyją w nawozie pomimo silnego jego zagrza
nia. (Porówn. Wszechświat, t. I I I  str. 286). 
(C R. X C V III s. 528). A . H.

( Technologija).

— U l e p s z e n i e  w f a b r y k a c y i  
m e t a l i c z n e g o  g l i n u  ( Aluminium). 
Glin jest jak wiadomo metalem, wielkie usłu
gi w pewnych celach oddającym, dla swej 
lekkości i własności opierania się wszelkim 
zewnętrznym wpływom. Połączony z miedzią, 
cynkiem łub cyną daje spiże, które są giętkie 
i nader trwałe. Pewne odmiany alijażu gli
nowego mają wygląd srebra nowotnego (Neu- 
silber), nad którem mają tę wyższość, że nie 
tracą przez używanie swej barwy. Cena ta 
kich aliażów wynosi między 1,80 a 50,00 fran
ków za kilog. Używa się ich do wyrabiania 
rozmaitych ozdób, pięknych fraszek i t. d. 
Czysty glin metaliczny płaci się 200 frank, za 
kilog. Crown Metal Company, założyła nad 
brzegiem kanału Stratforda o 6 mil od Bir
mingham nową fabrykę odlewów glinu. F a 
bryka ta przerabia tygodniowo 1 tonnę glinki 
na 200 liwrów glinu metalicznego. Glin ten 
otrzymuje się zwykłym sposobem, lecz pier
wotny materyjał, tlenek glinu, przygotowuje 
się zapomocą nowej metody Jamesa W eb
stera. Zamiast otrzymywać tlenek glinu przez 
strącanie z ałunu, żarzą w odpowiednich pie
cach mięszaninę ałunu i smoły, przez co otrzy

i
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muje się proszek zawierający tlenku glinu 
84,10%, siarczanu glinu 2,68, krzemionki 7,40, 
wody 4,20, soli potasowych 1,62. Jako pro
dukt uboczny otrzymuje się zarazem płyn 
gęsty, żółtawy, dający się przerobić na matę* 
ryją barwiącą niebieską, bliżej niezbadaną.

G P.

(Bijologija).

— P o c h o d z e n i e  c u k r u  m l e c z 
n e g o ,  w mleku zwierząt ssących, tłumaczo
no dotychczas dwiema teoryjami. Jedni przy
puszczali, że samo wymię zawiera materyjał 
tego przekształcenia, tak samo jak wątroba, 
która stale zasila krew i mocz cukrem gro
mowym; analiza chemiczna wymienia tego zda
nia nie potwierdziła. Inni uczeni przypisują 
wymieniu tylko rolę bierną gruczołu, który 
gromadzi i wydziela cukier mleczny, wytwo
rzony już poprzednio w samej krwi. Jeżeli 
ta druga hipoteza jest prawdziwą, to odcięcie 
wymion u samic brzemiennych sprowadzi, po 
połogu, zastój w wydzielaniu cukru, który 
wtedy zwierzęta amputowane wydzielać będą 
z moczem. Rzeczywiście P. Bert wywód ten 
wprost potwierdził na kozach, którym w cza
sie gestacyi wymiona odcinał. Doświadcze
nia te dowodzą, że materyjał cukru mleczne
go tworzy się we krwi, prawdopodobnie w wą
trobie, ale nie rozstrzygają jeszcze stanowczo 
kwestyi, czy krew zasila wymiona gotowym cu 
krem mlecznym, lub też inną glukozą podle
gającą następnemu miejscowemu przekształ
ceniu. (C. R. X C V III, s. 775). •

A. 11.

(Botanika).

-  A. H a n s g i  r g , w swej pracy, druko
wanej w ,,Bot. Zeitung“ w końcu roku zeszłe
go, podaje osmozę jako jedyną przyczynę ruchu 
Oscillaryj. Ruch tych wodorostów, według 
autora, powstaje wskutek jednostronnego wsią
kania i wysiąkania wody w końcowe komórki 
nitek; przyczem te ostatnie zginają się w je- 
dnę lub drugą stronę. Na poparcie swojej 
teoryi przytacza Hansgirg kilka dowodów.

I  tak; Oscillaria antliaria, po odjęciu jej 
wody, zmniejsza o piątą część ^wą długość i 
traci ruch; po przyjęciu zaś wody długość

wraca do pierwotnych rozmiarów, a ruch po
wstaje nanowo.

Z tego faktu widać zależność ruchu od 
wody.

O wielkości osmozy, a zarazem o jej obe
cności, autor wnosi stąd, że leżące w wodzie 
komórki oscillaryj wypuklają silnie na zew
nątrz swe końcowe poprzeczne błonki komór
kowe, tak, że przyjmują one czasem kształt 
prawie półkułisty. Nawet sztucznie oddzielo
ne małe części ze środka nitki wodorostu toż 
samo zjawisko okazują. Chcąc zbadać, o ile 
woda wpływa na ruch nitek oscillaryj, autor 
zanurzał Oscillaria princeps i Phormidium 
membranaceum w kropli olejku migdałowe
go, a wtedy zauważył około nitek cienką osła
niającą warstewkę wody, po wyschnięciu któ
rej ruch ustawał. U pierwszego gatunku na
stępowało to już po 2-ch, a u drugiego po 4-eh 
dniach.

Przytoczywszy dowody zbijające teoryją ru
chu oscillaryj podaną przez Engelmana, 
Hansgirg zwraca uwagę jeszcze na tak zwane 
rzęsy końcowych komórek, jakie w rodzajach 
Oscillaria i Phormidium dają się spostrzegać. 
Rzęsy te, według autora, są to niezależne od 
wodorostów organy, należące do rodzaju 
Ophiotbrix Borzi, które przyjmują kształt ni
tkowaty. W. M.

-■ C. S a n i o, podał wiadomość w ^D eut
sche Bot Monatschr.“ o cisie (Taxus bacca- 

j  ta) z Prus wschodnich, na którym znaleziono 
kwiaty pręcikowe, co przedstawia interesują
cy wyjątek, gdyż roślina ta jest stale rozdziel
no kwiatową. Okaz obserwowany rósł pomię
dzy zwykłemi cisami, lecz różnił się od nich 
grubemi gałęziami i niezwykle długiemi i 
szerokiemi liśćmi. Na zasadzie zwrotu wste
cznego przypuścićby z tego faktu należało, że 
cisy były kiedyś roślinami oddzielno-kwiato- 
wemi. M- H ■

Kalendarzyk M jograficzny.

1 3 -go M aja 1 803 ur. Just Liebig w Darm stacie; um. 
18 Kwietnia 1 8 73 w M onachijum .

1 4 -go M aja 1 6 86 u r. Gabryjel Fahrenheit w Gdań
sku; zajmował się fizyką i m eteorologiją; wprowadził
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K. Jurkiewicz b. dziekan uniw., S. K ram sztyk, A . Ślósarski, J .  Trejdosiewicz prof. uniw., A . W ałecki, A. W rześ

niewski prof. uniw., Br. Znatowicz.
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oraz rs. 5 kop. 5 0  dla prowincyi z przesyłką
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ryce północnej* um . 16 W rześnia 1 7 3 6  r.
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