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W YPRAW Y DO B IEG O M  POŁUDNIOWEGO
i k ilk a  s łó w  je szcz e  

O H I P O T E Z I E  A D H E M A R A ,
przez

P r a  (Na d m o r s k i e g o .

Odkrycia w okolicach bieguna południowe
go nie postąpiły tak daleko, jak na północy 
a przyczyny tej różnicy podaliśmy już we 
wstępie do historycznego poglądu na wypra
wy północnobiegunowe '). Tu dodamy tylko 
jeszcze, źe wyprawy antarktyczne miały jedy
nie naukowe cele na oku, żadna bowiem dro
ga handlowa nie prowadzi w pobliżu bieguna 
południowego, odkrycie więc nowych ziemi 
i mórz nie zapewniało korzyści praktycznych. 
Dla nauki jednakże zbadanie jednego i dru
giego bieguna równie jest ważnem, na połu
dniu nawet ważniejszem, bo zupełna niezna
jomość bliższego otoczenia tego bieguna po
zwalała. na tworzenie różnych hipotez, ma

*) Porówn. Wszechświat, t. I I I ,  Nr. 1 i 2.

jących wytłumaczyć niektóre zjawiska na po
wierzchni naszej planety, a jedynie naoczne 
przekonanie się mogłoby tym hipotezom na
dać realną wartość. Nim to nastąpi trzeba 
się zadowolnić poznaniem i zbadaniem ich 
wartości teoretycznej.

Wiadomo z gieografii astronomicznej, że 
oś ziemi nie jest prostopadła do ekliptyki t. j. 
płaszczyzny, po której obiega ziemia naokoło 
słońca, lecz nagina się do niej o 23°27'30'' 
Przy obrocie ziemi około słońca pochyłość 
ta  zatrzymuje przez cały rok ten sam kieru
nek, czyli zostaje do siebie równoległą, skut
kiem tego przez jedno półrocze nagina się 
północna półkula ku słońcu, a przez drugie 
południowa i to jest właśnie przyczyną pór 
roku. Bieg ziemi nie ma przez cały rok ró
wnej szybkości, pomiędzy 21 Marca a 23 
Września, t. j. pomiędzy jednem a drugiem 
porównaniem dnia z nocą, znajduje się ziemia 
w największem oddaleniu od słońca w punk
cie odsłonecznym (aphelium) i wtenczas bieg 
swój zwalnia, pospiesza zaś podczas półrocza 
zimowego zbliżając się wówczas jak  naj
bardziej do słońca, (punkt przysłoneczny, pe- 
rihelium). W czasie zaś, w którym ziemia 
wolniej dąży około środka naszego systemu, 
a więc więcej potrzebuje dni, aby dojść do
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następnego porównania dnia z nocą, ma wła
śnie północna półkula lato a południowa zi
mę; zaś ponieważ opóźnienie to wynosi obecnie 
przeszło 7 dni, ma nasza półkula lato o takąż 
ilość dni dłuższe a zimę krótszą, południowa 
natomiast odwrotnie. Ten stosunek nie jest 
atoli stałym, zmienia on się w peryj odzie 
21 000 lat, tak iż 10 500 lat każda półkula 
cieszy się korzystniejszem w obec słońca po
łożeniem. W  roku 6 500 naszej ery będą 
obie półkule miały równe pory roku a po tym 
czasie lato półkuli południowej zacznie wzra
stać.

Adhemar pierwszy zwrócił uwagę gieogra- 
fów i astronomów na skutki, jakie ta  różnica 
długości pór roku spowodować powinna '). 
Jeżeli, powiada Adhemar, zima półkuli połu- 
dniowśj jest o 7% dnia dłuższa, odbiera taż 
półkula rocznie ilość ciepła słonecznego 
mniejszą, niż półkula północna. W ciągu 
10 500 lat staje się suma tego ciepła bardzo 
znaczną, skutkiem tego powinny masy lodu 
i śniegu na biegunie południowym wznieść się 
z czasem o wiele wyżej, niż na północnym, a 
wtedy środek ciężkości naszej planety prze
niesie się ze środka w półkulę południową. 
Za środkiem ciężkości podążą i te żywioły na 
powierzchni ziemi, które się w ciągłym znaj - 
dują ruchu a, przedewszystkiem wóda, która 
ustąpi z brzegów północnych części świata a 
zaleje południowe.

Konfiguracyja pojedyńczych części świata 
zdaje się rzeczywiście hipotezę tę potwierdzać. 
Rozpatrując bowiem mapę kuli ziemskiej wi
dzimy, że wszystkie lądy stałe kończą się na 
południu śpiczastemi półwyspami, które są 
prawdopodobnie resztkami zalanej przez o- 
cean ziemi. Lecz nietylko powierzchowna 
fizyjognomija kontynentów i historyja ich za
czerpnięta z pokładów gieologicznych, z fau
ny i flory wykazuje niezbicie, że znaczne czę
ści ziemi na południu zanurzyły się w now
szych epokach w morze, a wyłoniły się z nie
go natomiast wielkie obszary na północy. 
Wiadomą jest rzeczą, że jeszcze podczas 
trwania starszego okresu trzeciorzędowego, 
miała Europa te same zwierzęta workowate,

które dziś są oryginalnością Australii, stąd 
wynika, że wyspy i kontynent australski do
piero w końcu tego okresu zostały odłączone 
od Azyi. Wszelkie też ma prawdopodobień
stwo oparta na licznych spostrzeżeniach hipo
teza, że w środku oceanu Indyjskiego, wzno
sił się niegdyś ląd stały, którego szczątki 
znajdujemy dziś jeszcze w wyspach Oeylonie 
i Madagaskarze, ląd ten, za Sclaterem naz
wany Lemuryją, zaginął następnie w głębi
nach morskich ’). Na północy zaś jest 
większa część płaszczyzny sybirskiej bardzo 
świeżej daty gieologicznej, fale oceanu biły 
niegdyś aż o podnóża Ałtaju, a jezioro baj
kalskie tworzyło zatokę tego oceanu.

Lecz nie na tem koniec przewrotów na po
wierzchni ziemi, które Adhemar starał się 
powiązać ze swoją hipotezą posuwania się 
środka ciężkości ziemskiej ku południowi. 
Od dawna łamali sobie gieolodzy głowę nad 
wyjaśnieniem tak zwanych peryjodów lodo
wych, które przechodziły mianowicie strefy 
umiarkowane naszej ziemi. Ku końcowi o- 
kresu trzeciorzędowego zmienił się prawdo
podobnie dosyć nagle klimat tych stref stając 
się z łagodnego nadzwyczaj szorstkim. Cała 
północna część Europy— z innych części 
świata mniej dokładne mamy dane—aż po 
Alpy pokryła się naówczas lodem i śniegiem 
na podobę dzisiejszej G-renlandyi. Wielkie 
lodowce roznosiły na grzbietach swych ułam
ki skał z gór skandynawskich i finlandzkich 
i rozrzucały je po płaszczyźnie północno-eu- 
ropejskiej, a kamienie pól naszych są właśnie 
świadkami tej czynności. Po kilkakrotnem 
powtarzaniu się takich peryjodów lodowych 
podniosła się w końcu ogólna temperatura 
naszych stref i zaczęła się zwolna obniżać do 
obecnej wysokości. Jak  sobie wytłumaczyć 
owe nagłe zmiany? Niektórzy twierdzą, że 
planeta nasza przechodziła w owym czasie ra
zem z całym systemem słońca przez bardzo 
zimne przestworza wszechświata i dla tego 
tak znacznie się ochłodziła. Teoryja ta  ńie 
jest nieprawdopodobną, sądzą bowiem niektó
rzy, że prawie wszystko ciepło, które ziemia 
odbiera od słońca i ze swego wnętrza, oddaje 
ona napowrót próżni wszechświatowej, której 
temperaturę obliczono na 140° niżej zera.

’) Ja k  to obszernie wyłoży} p. Apol. Pietkiewicz 
w niedawno ukończonym we Wszechświecie specyjalnym 
artykule. Codo tego por. Wszechświat, t. I l f ,  N r, 17 i 18 .
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Być jednakże może, że są jeszcze zimniejsze 
przestrzenie a w nich nastąpiłoby znaczniej
sze ochłodzenie się ziemi i dzisiejsze strefy 
umiarkowane zamieniłyby się na zimne. J e 
szcze przed powstaniem tej teoryi utrzymywał 
Adhemar, źe peryjody lodowe pojawiały się 
zawsze na tej półkuli, która miała zimę dłuż
szą, tak iż obecnie powinien taki peryjod 
rozpocząć się na półkuli południowej. Oto 
szczegóły hipotezy Adhemara, zastanówmy 
się krytycznie nad jej wartością.

Adhemar zapomniał, opierając hipotezę 
swoją na fakcie, źe zima na półkuli południo
wej jest o 73/ 4 dni dłuższa, niż na północnej, 
uwzględnić, źe ziemia znajduje się podczas 
zimy południowej a lata północnego w odda
leniu od słońca, a podczas lata  południowego 
a zimy północnej w przybliżeniu. Siła zaś 
promieni słonecznych zależy od wielkości 
przestrzeni, którą przebiegają, wynikałoby 
zatem z powyższego, że lato północne powinno 
być dłuższe ale chłodniejsze, zima zaś krótsza 
i łagodniejsza niż na południu. Takim spo
sobem silniejsze ciepło lata południowego 
zrównoważyłoby ubytek jego, podczas dłuż
szej i mroźniejszej zimy. Jak  wiadomo czy
telnikom z art. p. Pietkiewicza—rzeczywista 
temperatura pojedyńczych pór roku jednej 
i drugiej półkuli nie odpowiada tym warun
kom kosmicznego stanowiska ziemi. Półkula 
południowa składa się przeważnie z oceanów, 
ma więc klimat morski, odznaczający się chło- 
dnem latem a umiarkowaną zimą. Odwrotnie 
klimat północnej półkuli, posiadającej wielkie 
obszary lądów stałych jest latem gorący a 
zimą ostry. Europa zachodnia stanowi tu 
ze znanych przyczyn wyjątek. Tak więc kon- 
figuracyja wód i lądów daleko większy ma 
wpływ na stosunki klimatyczne, niż oddalanie 
lub zbliżanie się ziemi do słońca.

James Croll starał się usunąć słabe strony 
hipotezy Adhemara i oprzeć ją  na rzeczywi
stych stosunkach klimatycznych na południu. 
Otóż, powiada James Croll, podczas dłuższej 
zimy południowej więcej śniegu spadnie o- 
czywiście w okolicach bieguna południowego 
niż północnego, krótkie lato nie zdoła wszyst
kiego śniegu roztopić, tem mniej, że powsta
jące przy roztopię mgły zachmurzają niebo 
i paraliżują intensywniejsze nieco działanie 
słońca południowego. Wskutek tego muszą 
się na biegunie antarktycznym tworzyć coraz

wyższe zaspy śniegu i lodu. Ale i ta deduk- 
cyja nie znalazła u fizyków i gieografów ogól
nego poparcia.

Kwestyj e powyżej przytoczone i teorety
czne rozumowania nad niemi dałyby się o- 
czywiście natychmiast rozstrzygnąć, gdyby 
kto dotarł do najbliższych okolic bieguna po
łudniowego i skonstatował, czy śnieżna jego 
powierzchnia, jest w rzeczy samej większą, 
niż na północy, jest to więc jedna pobudka 
więcej do wypraw antarktycznyeh.

Jeden z największych żeglarzy nowocze
snych, James Cook był pierwszym, który 
przekroczył liniją biegunową na południu po 
raz pierwszy 17 Stycznia 1773 r., a następnie 
podczas tej samej wyprawy jeszcze dwa razy 
i dotarł aż do 71°10' sz. płd. Wówczas była 
cała przestrzeń pomiędzy Australiją, Nową 
Zełandyją i Ameryką południową zupełnie 
nieznana, Nową Zełandyją uważano za część 
Australii, której zachodniego wybrzeża nikt 
nie widział. W pierwszej z swych podróży 
w roku 1769 objechał Cook Nową Zełandyją 
i odkrył kanał dzielący obie wyspy, który od 
niego wziął swą' nazwę. W  dalszych wypra
wach chciał Cook zbadać nieznaną przestrzeń 
oceanu Spokojnego na wschód od Australii 
i przekonać się czy tam rzeczywiście leży jaki 
ląd stały, jak niektórzysię domyślali. Wspom
nieliśmy już, jako w drugiej wyprawie dotarł 
aż do 71°10/ a to pod 106°54' dług. zach. od 
Grenwich, w trzeciej zaś porobił dużo odkryć 
we wszystkich częściach oceanu Spokojnego, 
ale na południe już nie posunął się nawet do 
linii biegunowej. Nieszczęśliwa śmierć jaka 
spotkała go na wyspie Owaihi nie pozwoliła 
mu porobić więcej odkryć. Mieszkańcy wy
spy Owaihi przyjęli go początkowo bardzo 
gościnnie, a królik ich zamienił nawet z 
Cookiem swoje nazwisko, później jednakowoż 
zachowanie się Cooka wzbudziło podejrzenie 
i przyszło do otwartej walki, w której Cook 
poległ dnia 14 Lutego 1779 r. Dzicy wys
piarze rozszarpali zwłoki jego a spaliwszy 
części mięsne wystawili kości na ołtarzu w 
świątyni i oddawali im cześć boską. Inne 
pozostałości po Cooku wydali załodze angiel
skiej.

Odkrycia Cooka miały dla gieografii nie 
mniejsze znaczenie, jak  odkrycia Kolumba 
i Magelhaensa, aż do jego czasów pozostawa
ło bowiem nierozstrzygniętem pytanie, o kto-
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r ej uż w starożytnej Grecyi polemizował 
szkoły Homera i Hipparcha, czy na po 
wierzchni ziemi więcej znajduje się wody, czy 
suchej ziemi. Cook je rozstrzygnął i wyka
zał, że obszary wody więcej niż dwakroć prze
wyższają obszary lądów. Żeglarz ten pierw
szy też zwiedził północną część oceanu Spo
kojnego i cieśninę Behringa i dowiódł, iż głó
wny kompleks lądów dzieli się na dwie wyspy, 
do jednej z nich należą starsze części świata, 
a do drugiej Ameryka.

Jednym z pierwszych, którzy po Cooku od
ważyli się wpłynąć na morze antarktyczne 
był kapitan rosyjski Belingshausen, który 
w latach 1819—21 przepłynął 6 razy liniją 
biegunową. Dojechał on wprawdzie tylko do 
70° stopnia, a więc o 15 mil gieograficznych 
mniej niż Cook ku biegunowi, ale zato zwie
dził poza liniją biegunową znaczniejsze, niż 
tamten obszary i odkrył wyspę P iotra I  i a r
chipelag Aleksandra I, leżące na południe od 
Ameryki w bliskości 70 stopnia. W  kilka la t 
później posunął się rybołówca James W ed
del, aż do 74015’, ale nieznalazłszy w tych 
okolicach lądu, nie porobił żadnych odkryć. 
Nie dalej dotarł także kapitan angielski 
Biscoe, który odkrył wyspę Enderbyego i zie
mię Grahama tworzącą prawdopodobnie je 
dnę całość z ziemią Aleksandra I.

Pod samą liniją biegunową ciągnie się, jak 
z każdej mapy wiadomo, szereg wybrzeży 
mniej więcej od 100 do 160 stopnia dług. 
wschód, od Greenwich. Dotychczas niema 
pewności, czy wybrzeża te należą do jednego 
lądu, czy też do wysp pojedyńczych. Cały 
ten kompleks nazwano ziemią Wilkesa, cho
ciaż już przed Wilkesem odkrył części jego 
kapitan angielski Balleny w roku 1839, a ka
pitan francuski Dumont d’Urville w latach 
1838—40. Wilkes, który od roku 1838—42 
dowodził wyprawą amerykańską w okolicach 
południowego morza Lodowatego, zwiedził 
powtórnie wybrzeża przez Ballennego i Du- 
monta odkryte, sam zaś odkrył dalszy ich 
ciąg aż do 100-go stopnia. Opierając się na 
powadze tego żeglarza, który utrzymywał, że 
wszystkie te wybrzeża należą do jednego lądu 
nadano im ogólną nazwę ziemi Wilkesa.

Ostatnią i najsłynniejszą wyprawę do bie
guna południowego przedsięwziął Jam es 
Clark Ross w latach 1839 —42 na pokładzie 
okrętów Erebusa i Terrora. Już w. szeroko

ści 7l°15' natrafiła wyprawa na ląd stały 
i nazwała go ziemią Wiktoryi. Na zachodniem 

| wybrzeżu tego lądu wznoszą się dwa wulkany 
Erebus i Terror mające 10 000 i 12 000 stóp 
wysokości. W roku 1841 zapuścił się Ross 
do 78°, w Lutym zaś następnego roku aż do 
78°10' sz. płd. Ostatnie to miejsce razem 
z miejscem, do którego dojechał Markham 
na północy, tworzą dwa kresy, na których się 
kończy znajomość naszej planety. Rossowi 
chodziło także o dotarcie do bieguna magne
tycznego, a brakło mu do dopięcia tego celu 
już tylko 35 mil gieogr.

Po Rossie nie wypłynęła już żadna umyśl
na wyprawa na południe, bliżej jednakże położo
ne części jego zwiedzali regularnie rybołówcy 
polując na morskie lamparty, słonie i inne 
zwierzęta. Chociaż bowiem połów ten daleko 
jest trudniejszym i niebezpieczniejszym, niż 
w okolicach bieguna północnego, daje zato 
daleko obfitsze plony. Ale rybołówcy owi 
nie przekraczali nigdy linii biegunowej. J e 
dyny raz została ona od czasów Rossa prze 
kroczoną przez anglika Naresa znanego 
nam już z wyprawy do bieguna północnego 
W roku 1875—76. Rząd angielski powierzył 
temu oficerowi marynarki w roku 1872 wy
prawę naukową na okręcie Challenger, mają
cą robić pomiary głębokości na oceanie In 
dyjskim i Spokojnym. Płynąc od Przylądka 
Dobrej Nadziei do Melbournu zwrócił się 
Nares pod 78° dł. wschód, od Greenwich na 
południe i zapuścił się kilka mil poza liniją 
biegunową. Nares twierdzi, źe przy dobrej 
pogodzie, jaka wówczas panowała i przejrzy- 
stem powietrzu moźnaby było dostrzedz ląd 
w oddaleniu 50 mił morskich, lecz nigdzie 
lądu nie widziano, z czego wynika, że ziemia 
Wilkesa nie rozciąga się poza 80 stopień dłu
gości wschodniej.

Od lat kilku agituje na rzecz nowej wypra
wy do bieguna południowego oficer m arynar
ki włoskiej Bove, z którym się już także spot
kaliśmy na wyprawie Nordensjolda naokoło 
Azyi, lecz dotychczas nie udało mu się jeszcze 
zebrać potrzebnych funduszów.
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ML i  CHOLERZE
po d w z g l ę d e m  p r z y r o d n i c z y m

oraz

s to su n ek  d zien n ego  ro zw o ju  ch o lery  

z r. 1873 w  K rak ow ie  

do współczesnych opadów atmosferycznych,

skreślił 

P r . jI ó z e f  R o s t a f i ń s k i .

W ciągu zeszłej zimy i ubiegłej wio
sny badał p. dr. Koch zwłoki cholerycznych 
w Egipcie i tych okolicach Hindostanu, gdzie 
cholera występuje endemicznie i znajdował 
w jelitach osób zmarłych na tę chorobę stale 
charakterystyczne bakteryje.

Mikroby te odznaczają się wybitną posta
cią, nie są bowiem proste, ani grajcarkowato- 
okręcone, ale nieco podobnie do przecinka 
skrzywione. Zakrzywienie jest niekiedy więk
sze, tworząc półkole, a w hodowlach przy 
szybkiem rostowaniu, dają się spostrzegać 
formy, mające kształt litery S,—czy też dłuż
sze i falisto-skrzywione, a zatem stanowiące 
przejście do spirylliów.

Bakteryje wogóle przechodzą w swym roz
woju zazwyczaj przez stan trojaki, mianowi
cie : 1) ruchliwy, 2) nieruchomy w chwilach 
szybkiego mnożenia się i 3) nieruchomych za
rodników. W  dwu pierwszych, organizmy 
te są daleko wrażliwsze na wszystkie zewnę
trzne wpływy, niż w trzecim, w którym ist
nieją pod postacią życia utajonego, a będąc 
otoczone grubą błoną, urągają niezmiernym 
wahaniom temperatury (o d —135 do +150°
C.) i zupełnemu wysuszeniu.

P. dr. Koch badając i hodując mikroby 
choleryczne, widział je w stanie ruchliwym 
i nieruchomym szybkiego rostowania, ale za
rodników tego gatunku nie odkrył. Cały 
więc bieg życia tej bakteryi nie został jesz
cze wyczerpująco poznany. Nie przeprowa
dził też autor doświadczeń przeszczepiania

zarazków, a tem samem zależności cholery 
azyjatyckiej od bakteryi, którą za jej przy
czynę uważa, n i e d o w i ó d ł. Ze na ludziach 
doświadczeń robić nie mógł, to rzecz jasna, 
a powątpiewa, czy choroba ta  da się przenieść 
na inne zwierzęta, bo te, w kraju gdzie chole
ra endemicznie występuje, jej nie ulegają, a 
liczne doświadczenia, jakie w tym kierunku 
przeprowadził, dawały zawsze negatywne 
wyniki.

Pomimo tego, jest rzeczą z u p e ł n i e  p r a 
w d o p o d o b n ą ^  cholera azyjatycka jest cho
robą powodowaną przez mikroby jej właściwe. 
Co zaś do tak zwanej cholery naszej, 'która 
sporadycznie, rokrocznie, się pojawia w E u
ropie, to jej natura nie została jeszcze zbada
ną, wiadomo tylko, że to nie jest choroba za
raźliwa. Ze zaś objawy, jakie w organizmie 
ludzkim sprowadza, są podobne do objawów 
cholery azyjatyckiej, to w niczem nie przema
wia za tożsamością przyczyn w obu razach, 
bo i zatrucie arszenikiem, jak to p. dr. Koch 
w szóstem swem sprawozdaniu podnosił, wy
wołuje bardzo podobne zjawiska w zatrutym 
człowieku, chociaż jad zatruwający jest krusz
cowego a nie organizmowego pochodzenia. 
We wszystkich trzech razach przyczyny zu
pełnie różne, mogą wywoływać skutki bardzo 
podobne i takie same śmiertelne następstwa.

Prawdopodobieństwo, że azyjatycką cholerę 
wywołują mikroby, polega na tem: że sie
dliskiem choroby zawsze jest to samo narzę
dzie ludzkiego ciała t. j. jelita, że w miarę 
rozwoju choroby i następujących za tem 
zmian patologicznych kiszek, ilość bakteryj 
w ciele ludzkiem proporcyjonalnie się zwięk
sza, że wydzieliny człowieka wyzdrowiałego 
czy zdrowego, nie zawierają nigdy tych bak
teryj, oraz że wszystkie zjawiska, towarzyszą
ce rozszerzaniu się tej choroby, najlepiej i 
najłatwiej dadzą się na podstawie teoryi mi
krobów wytłumaczyć*—jak to później zoba
czymy.

Mikroby choleryczne są bardzo ruchliwe 
i dają się doskonale hodować w odpowiednich 
płynach na szkiełkach przedmiotowych.

Hodowane w wyźłobionem szkiełku przed- 
miotowem zbierają się na kfaju cieczy odży- 
wiającej, co dowodzi, że bardzo silnie łakną 
tlenu i oddychanie ich jest wydatne.

Na stałem podłożu np. w gelatynie tworzą 
one bezbarwne skupienia,—wyglądające jak
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małe okruszyny szkła; przy dłuższej hodowli 
takie, zrazu odosobnione, skupienia zaczyna
ją  się powiększać, gelatyna następnie się roz
pływa i wreszcie kolonije te zlewają, się z so
bą. Są to cechy wyróżniające nieco te bak- 
teryje w stanie rostowym od innych gatun
ków, które w gelatynie hodowane odmiennie 
się zachowują.

Jak  płyn czy podłoże wyschną, to bakte- 
ryje tracą część wody i przechodzą w stan 
życia utajonego. Wiele ich rodów znosi wy
suszenie doskonale nawet przez ciąg miesięcy 
czy lat, a jeżeli będą następnie przeniesione 
do płynu, wychodzą z letargu, wywołanego 
suszą, przechodzą w stan czynnego życia i 
znów się mnożą. Bakteryje choleryczne zaś 
nie mają zdolności przechodzenia w stan uta
jonego życia i wysuszone już po trzech godzi
nach tracą zdolność powracania do stanu 
czynnego. To zjawisko nie pozostaje w ża
dnym stosunku z faktem, źe ciepłota i to wy
soka, jest dla ich życia czynnego i mnożenia 
się potrzebną, bo wogóle szybkość rostowania 
bakteryj pozostaje w stosunku prostym do 
ciepłoty podłoża, na -którem lub w którem się 
mnożą. Tak np. zbadano dla pewnego ga
tunku, iż jeżeli płyn, w którym je hodowano, 
miał stałą ciepłotę tylko -f- 5, to każda komór
ka dzieliła się na dwie co dobę, a jeżeli ten sam 
płyn trzymano w cieple +  24, to podział na
stępował co pół godziny. Tym sposobem w 
pierwszym razie mielibyśmy z jednej bakteryi 
wziętej do hodowli na początku doświadczenia 
tylko dwie po upływie doby, w drugim zaś, 
po upływie 8 godzin już przeszło 130,000, a 
w 12 godzinach przeszło 16f/a milijonów.

P. dr. Koch odkrył dalej trzy momenty nie
zmiernej doniosłości dla dezinfekcyi mi
krobów cholerycznych i dla wytłumaczenia 
pojawiania się i rozszerzania cholery.

1) Wymiociny i charakterystyczne odcho
dy cholerycznych, podobne do ryżowej wody, 
zawierają mnóstwo bakteryj, a w kroplach 
tych cieczy przeniesionych na bibułę, bieliznę, 
czy ziemię mnożą się one z niezmierną szyb
kością, tak że po upływie 24 godzin pokry
wają naprzykład ziemię, do hodowli użytą, je- 
dnociągłą śluzowatą warstwą.

2) Mikroby te żyją tylko w płynach alka
licznych i to tak wyłącznie, że nawet takie 
ilości kwasów, którę dla innych, także alka
licznego podłoża wymagających bakteryj są

nieszkodliwe, są już dla nich zabójcze. P. dr 
Koch cyfr nie podał, ale z dat jakie dla in
nych bakteryj znamy, przypuszczam, że co- 
najmniej już jedna część kwasu na 2 000 
części obojętnego płynu musi być dla mikro
bów cholerycznych zabójcza—a jestto prze
cież ilość, której smakiem ocenić nie można.

3) Wreszcie podaje ten autor, że bakteryje 
choleryczne wysuszenia nie znoszą, że trzech- 
godzinne wysuszenie już je życia pozbawia. 
Pak t ten wymaga bliższego objaśnienia, bo 
jest mylnie tłumaczony i daje powód do roz
licznych nieporozumień nawet między leka
rzami. Jeżeli kropla płynu czy wilgotne pod
łoże (np. mięso, ścięte białko, ogórek i t. p.), 
w którem hodujemy jakiekolwiek bakteryje 
zaczyna wysychać, a bakteryje były poprze
dnio w stanie ruchliwym, to przechodzą w 
stan nieruchomy, przyczem mogą żywo się 
mnożyć przez dzielenie, a następnie w stan 
życia utajonego.

Dla bakteryj cholerycznych zabijającą jest 
więc susza ale nie ciepło. Ciepło, jeżeli tyl
ko znajdują się w płynie lub na wilgotnem 
podłożu, jest owszem najdzielniejszym czynni
kiem ich szybkiego mnożenia się. A  z fak
tów, źe bakteryje są endemiczne w Hindosta- 
nie, którego średnia ciepłota jest większa niż 
w Europie, że rozmnażają się w ciele ludz- 
kiem, którego normalna jest +  37°, można 
wnosić, że optimum ich mnożenia się leży 
koło tej albo powyżej tej ciepłoty.

Znając tak fizyjologiją bakteryi cholerycz
nej możnaby nawet teoretycznie przy stoliku 
powiedzieć, w jaki sposób cholera może się 
szerzyć, jak objawiać, o ile i w jakich razach 
może być zaraźliwą.

Naprzód oczywistą jest rzeczą, że powietrze 
chyba nie może być środkiem przenoszącym 
cholerę, ponieważ trzechgodzinne wyschnięcie 
już mikroby choleryczne zabija. Za tem 
przemawia cała literatura odnosząca się do 
cholery. P . dr. K. Kłodzianowski, który był 
komisarzem sanitarnym podczas ostatniej 
cholery w Egipcie, w sWem sprawozdaniu, ja 
kie o niej czytał na poznańskim zjeździe, po
wiedział te ż : „Można śmiało twierdzić, źe 
nie powietrze, lecz ludzie i towary zanoszą 
i szerzą cholerę. Zgadza się to ze spostrze
żeniem dawniejszem, że cholera jeździ kole
jami i płynie rzekami“. Ten sam autor przy
tacza fakt, źe przeniesienie mieszkańców o 1
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kilometr od miejsc zarażonych powstrzymy
wało wśród nich szerzenie się choroby. A  w 
innem jeszcze miejscu zaznacza: ,,że odosob- 
bnienie i zamknięcie miast, jest jednym z naj
skuteczniejszych środków zapobieżenia chole
rze". Jaskrawy tego dowód mieliśmy w roku 
1866, kiedy Kraków w skutek wojny został 
odosobniony, cholera—jak to podnosi p. dr. 
Oettinger w swojem sprawozdaniu z r. 1867—- 
wyszedłszy z Azyi, rozeszła się naprzód po 
wybrzeżach morskich. W Czenvcu pojawiła 
się w Szczecinie a niebawem przeszła do Po
znania. W  Sierpniu z wojskiem pruskiem 
dostała się na Morawę, a l e  p o n i e w a ż  
k o l e j  p ó ł n o c n a  d o  K r a k o w a  i- 
d ą c a b y ł a  p r z e r w a n a ,  przeto cho
lera tędy i zaraz dostać się nie mogła, szła 
raczej przez Wiedeń, Węgry, Nowy Sącz, 
Tarnów i od tej strony dopiero we Wrześniu 
przeniosła się do Krakowa.

Mikroby choleryczne muszą się zatem do
stawać do miejsca, które jest ich jedynem 
środowiskiem, to jest do jelit przez żołądek, 
przełyk i usta. Mogą się dostawać przez 
zetknięcie z rękami, które dotykają się po
karmu; z wodą, z pokarmami, które nie były 
ugotowane (bo w ugotowanych bakteryje cho
leryczne z pewnością zginęły). Czystość więc 
w kuchni, używanie tam do wszystkiego wody 
przegotowanej aż do wrzenia, unikanie wszel
kiej surowizny, nawet mleka surowego, mycie 
rąk w wodzie przegotowanej i picie takiej 
wody, jest wskazanem w celach zapobieżenia 
zawleczeniu cholery do ust.

Nie idzie zatem, żeby mikroby które się 
przez usta przemknęły, miały już koniecznie 
cholerę spowodować. Jak  się dostaną zdro
we do kiszek, to oczywiście zaczynają się tam 
rozmnażać a rozkładając płyn, w którym żyją, 
wytwarzają produkty rozkładu, które są tru
jące, sprowadzając przytem patologiczne zmia
ny w jelitach. Ale droga z ust do kiszek 
prowadzi przez ż o ł ą d e k ,  k t ó r y  w 
n o r m a l n y m  s t a n i e  j e s t  n a s z y m  
n a j l e p s z y m  ś r o d k i e m  o c h r o n 
n y m  od  c h o l e r y .  Sok żołądkowy bo
wiem zawiera normalnie około 0,5°'o kwasu 
solnego i jeśli bakteryje się z nim zetkną, to 
zostają zabite i trupy ich tylko idą dalej już 
bez szkody dla organizmu.

Oczywiście więc można nieraz wypić szklan
kę wody z mikrobami cholerycznemi i wcale

na cholerę nie zachorować, co rzeczywiście 
zostało doświadczeniem stwierdzone; ale z 
drugiej strony można j ą  w innym wypadku 
wypić i koniecznie zachorować. Sok żołąd
kowy bowiem niekiedy, zwłaszcza naczczo, 
jest obojętny lub nawet alkaliczny, bywa też 
tej natury u wielu osobników, często u osób 
osłabionych i starych—i stąd u takich nietyl
ko że choroby nie zdoła powstrzymać, ale mi
kroby znalazłszy w nim środowisko odpowie
dnie, już tu nawet mnożyć się mogą. Zgo
dnie też z tem rozumowaniem oświadczył p. 
dr. Kłodzianowski, że z dobrym skutkiem 
używano w Egipcie podczas cholery kwasu 
cytrynowego pod postacią limoniady. Czy 
nasz barszcz, przegotowany aż do wrzenia, nie 
byłby dobrą prezerwatywą, pozostaje rzeczą 
do osądzenia i sprawdzenia przez panów le
karzy.

Jeżeli mikroby dostały się bez szkody dla 
siebie przez żołądek dalej, to rychlejsze za
chorowanie i szybki przebieg choroby musi 
zależeć od i l o ś c i  i c h ,  j a k a  s i ę  t a m  
o d r a z u  d o s t a ł a .  Widzieliśmy powy
żej, że w wypadkach, kiedy bakteryj a dzieli 
się tylko co pół godziny, już po upływie dwu
nastu godzin może ich być przeszło 16 milijo
nów, nic zaś nie wiemy, jak szybko dzielą s ię . 
mikroby choleryczne; ale ze względu, że szyb
kość mnożenia jest w pewnym stosunku pro- 
porcyjonalna do ciepłoty; dalej, źe te o któ
rych mowa, mnożą się przy +  37 do 40° C., 
zapewne dzielenie odbywa się już co kilka 
minut. Wobec tego przy dostaniu się zna
cznej ich ilości naraz, śmierć w przeciągu kil
ku godzin jest rzeczą najzupełniej zrozu
miałą.

Że mikroby dostają się przez usta i tylko 
tą drogą dostawać się mogą, to rzecz jasna; 
czystość .więc jest jednym z bardzo ważnych 
środków ochronnych i rzeczywiście cholera 
szerzy się bez żadnego porównania silniej 
między warstwą biedniejszą, niż. między inte- 
ligencyją. Ze  i pomiędzy tę ostatnią dostać 
się może, dziwić nie powinno, bo nieprzyjaciel 
jest z powodu swej niezmiernej drobności nie
widzialny. Mamy przecież inny organizm, 
który między temi saniemi warstwami, zwła
szcza ich dziećmi się szerzy. Jestto  robaczek 
żyjący w wypustnicy, tak zwany O x y u r i s 
v e r  m i c u 1 a r i s, którego mikroskopijno 
drobne jaja  stamtąd gdzie żyje, muszą się
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także przez usta do innych indywiduów do
stawać, żeby je  zarazić. I  pomimo miejsca, 
gdzie żyją, przez dotykanie rąk i bielizny do
stają się, zarażając nieraz całą rodzinę, w któ
rej jeden osobnik zacboiował.

(dok. nast.).

0  JEDNOSTKACH ELEKTRYCZNOŚCI I ŚW IA T Ł A
PRZYJĘTYCH PRZEZ KONEERENCYJĄ PARYSKĄ, 

podał

^ L E K S A N D E R  J h I E M E .

Ja k  wiadomo konferencyja paryska z 1882 
roku, do której należeli najznakomitsi elek
trycy wszystkich krajów, odłożyła ostateczne 
ustanowienie jednostek elektrycznych do cza- , 
su, kiedy zasadnicza jednostka elektryczności 
mianowicie ohm (109 jednostek elektromagne
tycznych C. Gr. S. oporu) będzie wyznaczony I 
przybliżenie przynajmniej na V,ooo w jedno- j 
stkach Siemensa t. j. w długości słupa utwo
rzonego z czystej rtęci przy temperaturze 0°, 
mającego w przecięciu poprzecznem milimetr 
kwadratowy i stawiającego strumieniowi ele
ktrycznemu opór, równy jednemu ohmowi. 
Bardzo wielu pierwszorzędnych elektryków, 
między innemi Rayleigh, G-lazebrook, Row- 
land, Mascart, Wiedemann i inni, zajęli się 
wyznaczeniem tej długości. P . Gryll Adams 
zebrał wszystkie wypadki otrzymane z tych 
doświadczeń ')* Z nich okazuje się, że żąda
ne przez ostatnią konferencyją przybliżenie 
C/iooo) nie zostało jeszcze osiągniętem. Po
nieważ jednak średnia długość otrzymana ze 
wszystkich doświadczeń i wynosząca 1,06 me
tra, okazała się zgodną ze wszystkiemi prawie 
doświadczeniami, przeto konferencyja, która 
się ponownie w Paryżu zebrała w M aju bie
żącego (1884) roku, postanowiła ostatecznie, 
że „obowiązujący (legalny) ohm przedstawiać 
ma strumieniowi elektrycznemu opór słupa 
czystej rtęci przy temp. 0°, którego przecięcie

!) W ypadki te zostały podane szczegółowo przez 
Helmholtza na posiedzeniu Towarzystwa E lektrotechni
ków w Berlinie (Elektrotechnische Zeitschrift, Czerwiec 
1 8 8 4 , str. 242).

poprzeczne jest milimetr kwadratowy i dłu
gość 1,06 metra *)•“ Bezwątpienia dalsze pra
ce i badania specyjalistów dadzą możność 
dokładniejszego wyznaczenia tej liczby. W  ta 
kim razie będzie można w miarę rozwijają- 

j cych się prac przyłączać do tej liczby następ
ne cyfry dziesiętne.

Podobnież konferencyja ta ostatecznie po
twierdziła nazwy innych jednostek elektry- 

. cznych. I  tak, jednostki siły elektrowzbu- 
! dzającej, natężenia strumienia, ilości elektry

czności i pojemność przewodnika zachowały 
! nazwy wolt, amper, kulomb i farad.

Nareszcie, mając na względzie, źe przy 
dzisiejszem zastosowaniu elektryczności do 
oświetlania, kwestyja natężenia światła jest 
ściśle z elektrycznością związana, konferen
cyja ta uznała za konieczne ustanowienie jed
nostki światła, obowiązującej wszystkie kraje. 
Rozumie się, źe wszystkie projektowane na 
tej konferencyi jednostki, miały na celu usu
nięcie zwykle dotąd używanej jednostki—świe
cy, przygotowanej podług pewnych warun
ków, — jako niemającej stałego natężenia. 
Pomiędzy projektowanemi jednostkami od
znaczały się lampy Carcela i Hefner-Alte- 
necka 2), lecz te, chociaż dają światło jedno- 
stajniejsze niż świeca, wszelakoż niezupełnie 
jednostajne i przytein wymagają ścisłego wy
pełnienia wielu warunków tak w budowie 
lampy i knota, jak również w składzie chemi
cznym paliwa. Najmniejsze uchybienie w 
którymkolwiek z tych warunków sprowadza 
znaczne różnice w natężeniu światła. Podo
bnież nie doznały uznania konferencyi propo
nowane szczególniej przez angielskich specy
jalistów elektryczne lampy żarowe. Okazało 
się bowiem, że natężenie światła takiej lam
py zależy od wielu bardzo względów a nawet 
przy tej samej temperaturze może zaleźyć od 
układu cząstek na powierzchni zwęglonego 
włókna.

Ostatecznie też konferencyja przyjęła pro- 
pozycyją prof. Yiollea3) i ogłosiła za „obowiązu-

*) Dotąd przyjmowano tę liczbę nieco mniejszą 
mianowicie 1 ,0 4 7 5  metra.

2) Szczegóły budowy tej ostatniej lampy znajdują 
się w zeszycie styczniowym 18,84 r. czasopisma Elek
trotechnische Zeitschrift.

3)  Comptes Rendus, 2 8 Kwiotnia 18 8 4  r.: Phil. 
M agazin, tom  17, str. 5 6 4 .
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jącą jednostkę białego światła tę jego ilość, | 
którą wydziela 1 centymetr kwadratowy roz
topionej czystej platyny przy temperaturze 
jej krzepnięcia.” Za jednostkę zaś światła 
jakiejkolwiek barwy tę ilość światła odpowie
dniej barwy, która zawartą jest w tej jednost
ce białego światła.

Z bardzo licznych i cennych prac prof. 
Viollea i innych, zajmujących się fotome- 
tryją, wynika, źe jednostka przyjęta przez 
kongres jest zupełnie stałą i niezmienną, lecz 
przygotowanie jej wymaga znacznego kosztu 
i w praktyce, przy częstem użyciu, byłoby pra
wie niemożliwem tembardziej, że platyna po
winna być czystą, bez domieszania węgla, 
krzemionki i innych ciał, ułatwiających jej 
roztopienie się.

Z tych to powodów dr. W erner Siemens, 
odczytując sprawozdanie w dniu 27 Maja b. 
r. na posiedzeniu berlińskiego Towarzystwa 
Elektrotechników o ostatecznem przyjęciu 
tych jednostek "przez paryską konferencyją 
międzynarodową, przedstawił swej budowy 
lampę platynową, służącą do łatwego i nie
zbyt kosztownego wytworzenia tej jednostki 
światła pr?y jaknajczęstszem użyciu.

Lampa ta  składa się ze skrzynki metalowej 
ze wszystkich stron szczelnie zamkniętej.
W jednej ze ścianek jej znajduje się stożkowo 
rozszerzający się nazewnątrz otwór, którego 
najmniejsze przecięcie poprzeczne wynosi 
ściśle 0,1 centymetra kwadratowego. Rozu
mie się, źe można także nadać temu otworowi 
przecięcie poprzeczne ściśle równe 1 centyme
trowi kwadratowemu T). Bezpośrednio poza 
tym otworem wewnątrz skrzynki znajduje się 
cienka (0,02 mm. grubości) blaszka czystej 
platyny 5 do 6 mm. szeroka, której końce po
łączone są zapomocą drutów z biegunami sto
su galwanicznego odpowiedniej siły.

Urządziwszy stos galwaniczny w taki spo
sób, żeby można było stopniowo wzmacniać 
strumień elektryczny, możemy, podczas sto
pniowego rozżarzania się blaszki platynowej, 
utrzymywać fotometr w równowadze ze świa
tłem, wydzielanem przez blaszkę! aż do chwili, 
w której platyna roztopi się i raptownie

' )  Szczegółowy opis tej lam py znajduje się w czerw
cowym zeszycie b. r .  ( 1 8 8 4 )  pisma wychodzącego 
w Berlinie p. t, Elektrotechnische Zeitschrift.

ciemność nastąpi. Światło wydzielane z tego 
otworu na krótko przed tą  właśnie chwilą 
jest '/1() jednostki przyjętej przez konferen
cyją. Mały mechanizm urządzony wewnątrz 
skrzynki, pozwala zapomocą obrócenia wału, 
rozwinąć blaszkę platynową nawiniętą na 
nim i uchwycić swobodny jej koniec umiesz- 
czonemi fam szczypcami. W taki sposób 
przyrząd jest gotów do ponownego dzia
łania.

Teoretycznie, temperatura a zatem i natę
żenie wydzielanego światła przy krżepnieniu 
roztopionego ciała równa się temperaturze 
topienia się jego. Ozy wszelakoż i w prakty
ce natężenie światła, przy obu tych zjawis
kach, dla czystej platyny, okaże się zupełnie 
jednakowe, mogą tylko wykazać przyszłe do
świadczenia. W  razie nawet, gdyby się o- 
kazała jaka różnica w.tym względzie, możnaby 
wypadki otrzymywane za pomocą platynowej 
lampy Siemensa wyrażać w jednostkach przy
jętych przez konferencyją, wprowadzając 
współczynnik raz nazawsze wyznaczony.

Zapomocą tego tedy przyrządu Siemensa, 
jednostka światła przyjęta przez konferencyją 
paryską, staje się możliwą do użycia w prak
tyce.

O ile przyrząd ten znajdzie rozpowszech
nienie w praktyczne m użyciu trudno przesą
dzać. Bardzo być może, że technicy, mający 
z gazem oświetlającym do czynienia znajdą 
dogodniejszem dla siebie używanie za jedno
stkę do porównania lampy, której światło 
barwą swoją zbliża się bardziej do światła 
gazowego, np. Hefnera lub innej jakiej. 
Elektrotechnicy, być może, za dogodniejsze 
dla siebie uznają użycie za jednostkę jakiej 
lampy żarowej (np. Swana). Ponieważ jed 
nak każda z tych lamp może być raz nazaw
sze porównaną z ustanowioną jednostką, już 
to wprost, już też za pośrednictwem lampy 
platynowej Siemensa, przeto takim sposobem 
wprowadzenie tej nowej jednostki daje mo
żność porównywania wszystkich doświadczeń 
fotometrycznych pomiędzy sobą.

Z prób jakie dr. Siemens dotąd zdołał u- 
czynić, wynika, że np. normalna lampa Hef
nera (normalna świeca o płomieniu wysokim 
na 40 mm.), wydaje 0,07 jednostki światła 
przyjętej przez konferencyją paryską/ Prof. 
Yiolle znalazł, że lampa Carcela wydaje 0,48 
tejże jednostki.



506 w s z e c h ś w i a t . Nr. 32.

OGÓLNE POJĘCIA O PYŁKACH
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W  POW IETRZU

I O ICH  ZNACZENIU, 

skreślił 

Józef Natanson.

19. Spór przed Alcademiją paryską. Przy
patrzmy się teraz pokrótce jak i był stan 
zapatrywań na saraorodztwo w epoce 1854— 
1858 r., do której poprzedzający przegląd hi
storyczny nas doprowadził. Jeśli od czasów 
Harveya wszyscy stronnicy panspermizmu 
musieli przez całe niemal stulącie jeszcze po
jedynczo zaledwie występować, niby aposto
łowie nowej nauki, przeciwko powszechnie u- 
znanemu samorodztwu, to nagromadzone od 
owego czasu aż do epoki, na której się za
trzymaliśmy, faktyczne dane naukowe, zmie
niały powoli i zmieniły zapatrywania ogółu 
uczonych. Teraz już nie panspermiści poje
dynczo napadają na ogół, lecz przeciwnie, 
obstający jeszcze za samorodztwem zwolen
nicy dawnych poglądów muszą stawać do 
walki, aby dawne ratować poglądy. A  sze
regi zwolenników tych coraz to gwałtowniej 
się przerzedzały. Wrażenie w świecie nau
kowym np. zrobiło to, źe po niezupełnie sta
nowczych, ale pouczających w każdym razie 
doświadczeniach Schrodera i Yan Dusha, na 
których wyżej zatrzymaliśmy się, dotychcza
sowy obrońca samorodztwa bystry Allen 
Thomson przeszedł do przeciwnego obozu i 
w wydawanej wówczas przez Todda, po dziś 
dzień klasycznej encyklopedyi nauk lekar
skich i bijologicznych, napisał świetny arty
kuł „Ovum“ (jajko), przenikniony duchem 
panspermizmu.

Napadani ze wszech stron heterogieniści 
nie bez walki wszakże poddać się mieli: sła
bła wprawdzie ich liczba, ale przewidywać 
z góry było można, że bronić się będą zacię
cie. Sztandar obrony hipotezy naukowej, 
w tym stopniu zagrożenia, pochwycił wytrwa
ły eksperymentator, profesor liceum w Rouen 
Pouchet, który podjąwszy sobie sprawdzenie 
doświadczeń, jakich w 1851 roku dokonał

włoch Mantegazza, znalazł, iż zgodnie z twier
dzeniem tego ostatniego, przy gniciu substan- 
cyj mięsnych, wobec najdokładniejszego choć
by wyjałowienia i oczyszczenia powietrza, 
zawsze zaradza się drobniutka bakteryja 
gnilna (Bacterium termo). Zaledwie Pouchet 
ogłosił potwierdzenie tych heterogienistycz- 
nych doświadczeń wr. 1858, w Sprawozdaniach 
Akademii paryskiej, gdy wnet, w następnym 
zaraz tomie tychże Sprawozdań (Comptes 
Rendus) odpowiadają mu, zbijając jego wy
wody, najsłynniejsi akademicy, pierwszorzę
dne gwiazdy w różnych działach nauki, jako 
to : zoologowie Milne Edwards i Lacaze- 
Duthiers, botanik Payen, antropolog Quatre- 
fages, fizyjolog Klaudyjusz Bernard i chemik 
Dumas. Tłumne to wystąpienie przeciw sa
morodztwu wybitnie dowodzi, jak wielki do
konał się przewrót w umysłach. Pouchet od
ważnie odpowiada swym przeciwnikom w tym
że tomie wydawnictwa akademickiego, a je
dnocześnie pisze i wydaje dzieło p. t. Hete- 
rogenie (1859), w którem skwapliwie zestawia 
wszelkie wyniki doświadczeń obcych i wła
snych, nakazujących przypuszczać samo- 
rodztwo. Kwestyją sporna zyskała przynaj
mniej tyle, że zamiast obracać się uparcie o- 
koło rozkładu materyi psującej się, wprowa
dziła pod bliższy rozbiór pyłki, biorące się 
z powietrza i z wody, a stające się oczywiście 
zarodami obserwowanego w wielu doświad
czeniach życia, skoro w pewnych warunkach 
udało się przez wyjałowienie ulegającej roz
kładowi cieczy zabezpieczyć ją  od rozkładu. 
Pomimo więc wszelkich wysiłków Poucheta, 
aby doniosłość owych zarodów osłabić, ten 
jego opór właśnie i rozgłos, jaki sprawie całej 
nadało zajęcie się nią całego grona powag 
naukowych, zasiadających w fotelach francus
kiej Akademii nauk, pobudziły wielu uczo
nych do zbadania wytrzymałości owych ta 
jemniczych dotąd pyłków na niekorzystne 
wpływy, a między innemi na wysoką tempe
raturę. Jednocześnie więc prawie z repliką 
Poucheta ukazują się w sprawozdaniach za 
r. 1859, (tom 48) badania J .  F . van Benede- 
na, Jobarda i Gaultiera de Claubry, które 
jednozgodnie przyznają ogromną wytrzyma
łość na wszelkie wpływy, a zwłaszcza na go
rąco, drobniutkim zarodom, istniejącym w po
kojowym kurzu. Badania, na ten przedmiot 
zwrócone, odbiły się echem w publikacyjach
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Akademii w ciągu lat 1860 i 61, tocząj się 
mianowicie wówczas żywe rozprawy nad tem, 
czy w kurzu istnieją jaja i nasiona przyszłego 
życia, czy też same tylko formy żyjące zasu
szone, lecz mające zdolność ożywania w po
myślnych warunkach. Hipoteza ta wskrze
szonego życia zwierzęcego (animaux ressusci- 
tants) w przeciwstawieniu do panspermizmu 
była niejako ostatnim wysiłkiem ze strony 
chylącej się do upadku szkoły heterogienisty- 
cznej. Pouchet, który w celu zbadania pył
ków, zbudował aeroskop, narzędzie, z którem 
później się zapoznamy, badał zapomocą tego 
przyrządu pyłki powietrza, a za nim dwaj 
gorliwi jego uczniowie Joly i Musset; na za
sadzie tych mozolnych badań, twierdzili oni 
stanowczo, że pomiędzy pyłkami temi znaleść 
nie można jaj, nasion ani zarodników tych 
istot, które występują w psujących się pły
nach lub na psujących się przedmiotach. 
Lecz w tym samym jeszcze roku (1860), 
w tejże Akademii, zręczny badacz Sales-Gi- 
rons wykazał najdowodniej, jako aeroskop 
zatrzymuje grubsze przeważnie lecz przepu
szcza delikatniejsze pyłki przechodzącego 
przezeń powietrza.

20. Doświadczenia rozstrzygające. Aka-
demij a w Paryżu zdobyła sobie w epoce, o 
której tu  mowa, nieledwie że monopol w kwe
styi badań nad samorodztwem. Dzięki ogro- j  
innemu wpływowi, jaki w owych czasach na 
naukę wywierała, wpływowi najzupełniej za
służonemu, bo usprawiedliwionemu spółcze- 
snem zgromadzeniem w swem łonie najznako
mitszych na wszelkich polach wiedzy umy
słów, oczy całego świata naukowego interesu
jącego się kwestyją samorodztwa i kwestyją 
pyłków atmosferycznych, zwrócone były na po
siedzenia Akademii i na drukowane z posie 
dzeń tych sprawozdania. Niepostrzeżenie 
prawie przeszły tedy w owym czasie wyborne 
doświadczalne prace Schrodera (1858 i 1861) 
i van der Broeka (1860), drukowane w Lie- 
bigowskich Annalen der Chemie u. Pharmac. 
również jak  i rozrzucone po rozmaitych cza
sopismach w ciągu r. 1860 oryginalne do
świadczenia Hoffmanna, jakkolwiek rezultaty 
wszystkich tych, w tejże samej kwestyi samo
rodztwa podjętych badań, przeprowadzonych 
z większą niż dawniej ścisłością i umiejętno
ścią, nie wypadały już teraz sprzecznie i 
chwiejnie, lecz jednozgodnie i niewątpliwie

wykazywały, iż w materyjach i ośrodkach ja 
kiejkolwiek natury, skoro tylko wszelkie is t
niejące lub możliwe tylko zarody życia zosta
ły w ten lub ów sposób usunięte, życie nigdy 
się nie rozwijało, samorodztwo udać się nie 
chciało.

Lecz, jak powiedzieliśmy, Akademii parys
kiej sądzonem było obwieścić światu prawdę 
i rozstrzygnąć los samorodztwa. Wszczególe, 
zaszczyt ten przypadł młodemu chemikowi, 
uczniowi Dumasa, Pasteurowi.

Za przykładem wyżej wymienionych uczo
nych różnej broni, napadających na Poucheta 
i na jego poglądy, staje Pasteur do walki 
w 1860 r. i ogłasza dwie pierwsze w tym roku 
rozprawy, w jednej z nich ostro gromi Pou
cheta a w drugiej gorąco podtrzymuje fizyjo- 
logiczną teoryją fermentacyi, zwalczając me
chaniczną jej teoryją, wypowiadając zatem 
wojnę Liebigowi. W następnym roku jeszcze 
jednę pisze rozprawę, lecz gdy Akademija o- 
głasza na r. 1862 temat do konkursu z nauk 
przyrodniczych, w którym nagroda 2 500 fr. 
wyznaczoną została za najlepsze i rozstrzy
gające badania w kwestyi samorodztwa, P a 
steur rozpoczyna obszerne studyja i celującą 
pod wszelkiemi względami pracą zdobywa na- 

 ̂ grodę konkursową, a zarazem prawo do wie
kopomnego w nauce uznania

Przez cały rok 1863, po ogłoszeniu nagro
dzonej rozprawy, ciągną się zajadłe sprzeczki 
o fakty, przez Pasteura podane i o ich tłuma* 
czenie. Pasteur wreszcie wyzywa przeciwni
ków na pojedynek naukowy, podejmuje się 
dokonać wobec delegować się mającej z łona 
Akademii komisyi wszelkich, jakichby prze
ciwnicy (Joly i Musset) żądali, doświadczeń, 
zawsze z tym samym skutkiem, iż życie 
wskutek usunięcia go w zarodzie, nie rozwi
nie się ani w jednym chociażby wypadku, 
odwrotnie zaś, niechaj przeciwnicy jego, przy 
tych samych ostrożnościach pokażą powsta
wanie życia. Akademija zgodziła się i przy
jęła  propozycyją, antagoniści jednak nie sta
wili się w oznaczonym terminie, wreszcie po 
spowodowanej przez nich zwłoce, przed ko- 
misyją naukową staje sam Pasteur, a proto- 
kuł urzędownie przez komisyją spisany d. 15 
Czerwca 1864 r., przyznaje Pasteurowi jak - 
najzupełniejsze zwycięstwo, potwierdza pra
wdziwość w wątpliwość podanych faktów i 
tym sposobem ostatecznie nakazuje wierz yć
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w obwieszczony przez Pasteura rezultat, „ży
cie nie powstaje, gdy obecność możliwych za
rodów życia w zdolnej do psucia się materyi 
i dokoła niej usunięto.“

Gdy na dobitkę tak badania Lemairea nad 
parą w atmosferze, poprzednio jeszcze w tym
że, 1864, roku ogłoszone, jak  i następnie w 
łonie Akademii zjawiające się coraz to nowsze 
prace, mianowicie zaś Costea, Trecula i Oni- 
musa, stwierdzały wciąż i umacniały wygło
szone przez Pasteura prawdy, przeciwnicy 
jego umilkli i na pewien czas w nauce zapa
nował pokój, keterogienistyczne poglądy zo
stały pogrzebanemi.

21. Charakter prae Pasteura. Zanim w hi
storyi nauki pójdziemy dalej, zastanowimy 
się nad faktami, jakie wypłynęły z klasycznej 
rozprawy Pasteura, a które dotąd są podsta
wą naszej wiedzy w kwestyi samorodztwa 
i w wiadomościach naszych o fizyjologicznej 
roli pyłków atmosferycznych.

Pasteur, jak powiedzieliśmy, z kierunku 
wykształcenia naukowego był chemikiem. 
W  tem może leży część jego niesłychanego po
wodzenia, wniósł on bowiem do trudnego bardzo 
badania doświadczalnego, nietylko różne środ
ki i manipulacyje jakiemi fizyka i chemiją 
raczej niż bijologija posługiwać się zwykły, 
lecz i tę niesłychaną precyzyją, tę ścisłość 
doświadczalną, którą chemik w ścisłych swych 
wyliczeniach naukowych zachowywać musi, 
a która przypadła francuskiej szkole chemi
ków w bezpośredniej po Lavojsierze spuści- 
znie. Od pierwszego już wystąpienia swego, 
Pasteur wniósł ten nowy do bijologicznych 
doświadczeń element. Zamiast oczyszczać 
powietrze mozolnemi, przez poprzedników u- 
żywanemi sposobami, usuwał on ten czynnik 
bardzo prostym sposobem, brał kolbkę, wy
ciągniętą w długą, cieniutką szyjkę i ogrze
wał ciecz wewnętrzną, w której 'chciał badać 
samorodztwo, do wrzenia, podczas wrzenia 
płynu kolbkę zalutowywał i otrzymywał tym 
sposobem najdokładniej wyjałowione mate
ryjały, nie w powietrzu lecz w próżni, od 
świata zewnątrz kolbki znajdującego się, o- 
dosobnione. Gdy zaś następnie zbadać chciał 
owe przyczyny życia, te tajemnicze pyłki, o 
które się tyle kłócono, nie użył waty ani in
nych podobnych materyjałów, lecz—od cze
góż był chemikiem? — brał na ten cel bawełnę 
strzelniczą, która ma własność rozpuszczania

się w eterze, filtrował przez nią w rurkach 
powietrze, a następnie napojoną pyłkami ba
wełnę kładł do eteru i wśród płynnego kolo- 
dyjum (collodium, roztwór bawełny strzelni
czej w eterze) otrzymywał wszystkie pyłki a t
mosfery, najzupełniej przydatne do badania 
wedle chęci i potrzeby. Niepodobieństwem 
jest opisywać tu wszystkie dowcipne, przez 
Pasteura do pomocy w rozjaśnieniu kwestyi 
przywołane, manipulacyje i przyrządy. Gdy 
zważymy jednak, że z jednej strony mylili się 
i chybiali wskutek trudności i subtelności 
doświadczeń tych Pasteurowscy poprzednicy, 
że jak obaczymy dalej mylili się i fałszywe 
wyciągali wnioski jego jeszcze następcy, gdy 
zwrócimy uwagę, że usunięcie i wykluczenie 
z doświadczenia zarodów życia w postaci nie
widzialnych pyłków, nie ogranicza się na o- 
czyszczeniu samej materyi i powietrza, lecz 
wymaga starannego wyjałowienia wszelkich 
przyrządów, narzędzi i środków pomocniczych, 
jak szkła, metalu, korków, rtęci i t. d., a na
wet zagradzania drogi oddechowi własnemu 
i powiewom wiatru najlżejszym, wtedy dopie
ro w małym stopniu zrozumieć i ocenić mo
żemy niepospolitą przezorność, wytrawność, 
sumienność i zręczność Pasteura, który w wal
ce z temi wszystkiemi drogami zanieczyszcze
nia wyjść umiał zwycięsko. Trudności te o- 
każą nam się dokładniej, gdy skończywszy 
z historyją prowadzącą do poznania pyłków, 
zajmiemy się bliżej ich rozbiorem i opisem; 
tu tylko nawiasowo, dla historycznej ścisło
ści musimy podnieść naukową stronę pamięt
nych badań Pasteura.

22. Wyniki tych prac. Gdy metoda do
świadczeń była tak wzorową, to i rezultaty 
musiały być znakomite. Już konkursowa roz
prawa Pasteura wykazała w całym blasku 
prawdę, że gdy uniemożliwionym jest dostęp 
zarodów życiowych, materyja psuciu ulegać 
mogąca i mająca, uprzednio starannie z zaro
dów takich oczyszczona, nie psuje się. P ra
wda ta przez następne prace Pasteurowskie 
miała być znakomiciej jeszcze uwydatnioną. 
Różne roztwory w uszczelnionych kolbkach, 
słojach i retortach, ogrzewane odpowiednio 
w celu wytępienia w nich zarodów życia, gdy 
zalutowane były albo w próżni (z własną parą, 
lutowanie podczas wrzenia), albo w powietrzu 
przefiltrowanem przez watę, amijant lub ba
wełnę strzelniczą, nie wykazywały śladów ża
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dnych życia, nietylko zaraz ale i po upływie 
miesięcy, a nawet po lat całych upływie. 
Czas, przez jaki Pasteur przechowywał w ten 
sposób mleko, substancyje krochmalowe i cu
krowe, materyje białkowe, napar z roślin 
i mięs rozmaitych był niemal nieograniczony, 
lecz skoro tylko otworzył kolbkę z najbar
dziej czystym, niezepsutym płynem, lub wpu
ścił do naczynia bulkę świeżego powietrza 
(niefiltrowanego), psucie w większości wypad
ków natychmiast się rozpoczynało. Aby je 
szcze bardziej wykazać wpływ tego zarażenia 
oczyszczonej materyi przez powietrze, Pasteur 
otwierał swoje wyjałowione kolbki i flaszki 
w rozmaitych miejscach i klasycznem niemal 
jest to jego doświadczenie, w którem ze zna
cznej ilości przygotowanych flaszek z płynami 
wyjałowionemi, jedne otwarte w cichych i 
spokojnych podziemiach Obserwatoryjum pa
ryskiego, zostawały i po otwarciu tak samo 
czystemi i jałowemi, gdy inne otwarte na po
dwórzu tegoż Obserwatoryjum, natychmia
stowe prawie poczęły wykazywać psucie. 
Jeśli wynik tego doświadczenia porównamy 
z tem cośmy na początku (§ 3) powiedzieli o 
osiadaniu kurzu, widzimy, w jaki świetny 
sposób sprawdza się i zgadza ujemny re
zultat działalności fizyjologicznej pyłków 
z ujemnym także rezultatem analizy optycz
nej. Tak, jak  różnicę, jaka zachodzi w czy
stości powietrza w dwu różnych, a bliskich 
siebie, bo wśród jednej budowli, tuż obok 
siebie położonych miejscach, Pasteur przed
sięwziął sobie zbadać i okazać podobny 
wpływ dwu meteorologicznie różnych miej
scowości. Otwierał zatem wyjałowione w kolb- 
kach płyny na polach i łąkach, wśród nizin 
środkowej Francyi i na lodnikach alpejskich, 
a gdy w pierwszym wypadku zaraz po otwar
ciu następowało psucie się cieczy, dotychczas 
sztucznie od psucia zabezpieczonych, świeże 
powietrze lodników bezkarnie napełniało 
kolbki i z płynami się stykało. Tak to powie
trze, jak spokojne i nieruchome powietrze 
z pod piwnicznych sklepień obserwatoryjum, 
widocznie pyłków nie zawiera, bo życie w o- 
twartych naczyniach z płynami zdolnemi do 
psucia, nie zjawia się, a płyny się nie psują. 
Próby te, które sprawdzał następnie Pouchet 
i inni, powołały do życia nową gałęź nauki 
o istotach drobnowidzowych i ich zarodach 
zawartych w atmosferze, czyli t. z. mikrogra-

: fi ją powietrza, o której pomówimy później.
Poprzednie doświadczenia Thompsona (1854, 

i  § 18), Samuelsona (1858, § 9), Lemairea 
(1862, §4) i samego Pasteura nie wywarły 
takiego wrażenia, jak jedno to doświadczenie 
w różnych gieograficznych wykonane warun. 
kach.

Pasteur w rozprawie swej wreszcie świetnie 
uwydatnił związek pomiędzy obecnością i roz
wojem drożdży a fermentacyją alkoholową, 
a zyskawszy wiele nowych na korzyść fizyjo
logicznej teoryi dowodów, zachwiał silnie i o- 
balił prawie teoryją Liebiga, który długo 
jeszcze się bronił, aż po dziesiątku lat wresz
cie uległ ').

Nakoniec prace Pasteura mają tę wielką 
zasługę i doniosłość, że wykazując cały o- 
grom trudności do przezwyciężenia, jakie 
w drogę wchodzą przy eksperymentowaniu 
nad kwestyją tak trudną, wyjaśniły dopiero 
nadobre przyczynę sprzeczności, niedokład
ności i chwiejności rezultatów w całym szere
gu prac poprzednio w ciągu stulecia przedsię
branych.

LIST DO REDAKCYI W SZEC H ŚW IA TA .

Międzyrzec, 5  Sierpnia, 1834 r.

Przeczytawszy w Ku ryj erze Warszawskim 
z d. 3 Sierpnia wiadomość podaną z Między
rzeca pod tytułem: „Zjawisko natury1* do
strzeżone w lasku zwanym Dziką promenadą, 
udałem się do wspomnianej miejscowości w 
celu sprawdzenia opisanego faktu. Po krót- 
kiem poszukiwaniu zauważyłem, że znaczna 
liczba rosnących tam czeremch (Prunus Pa- 
dus) posiada gałęzie i pnie okryte białawą 
powłoką, utkaną z przędzy wydzielanej przez 
liszki owadu należącego do łuskoskrzydłych

')  W  dalszym ciągu prac na polu wyjaśnienia przy
czyn i powodów zmian chemicznych przedsiębierze P a 
steur cenne prace nad octem (18  68); późnićj bada n a j
dokładniej w celach po części praktycznych, lecz z a ra 
zem metodę naukową, tworzenie się i choroby wina 
("i 8 7 3 )  i piwa (1 8  7 6); już jednak od r. 18 73 w któ
rym Liebig po raz ostatni w kwestyi fermentaeyi prze
mówił, uważać należy, iż teoryja fizyologiczna pokonała 
zupełnie poglądy mechaniczne na przemianę chemiczną 
przy gniciu i fermentaeyi. ( Przyp. Autora).
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nocnych czy też zmierzchnych, jak o tem 
przekonywały pozostałe szczątki już to wy
kształconych osobników, już to obumarłych 
gąsienic, znajdujących się wewnątrz oprzę- 
dów, które5 połączone z sobą po kilkaset ra
zem, tworzą obszerne nieforemne gniazda do 
drzew przyczepione. Żywych owadów już 
nie zastałem, wyjąwszy dwu okazów na zie
mi odszukanych, nie mogę jednak napewno | 
twierdzić, czy ten właśnie gatunek dał począ- j  
tek wspomnianym utworom, widywanym już i 
nieraz na czeremchach nigdy jednak w takiej 
obfitości jak w roku obecnym. Dołączam do 
niniejszego kawałek tkaniny, kilka oprzędów 
i dwa wspomniane okazy dla doręczenia ich I 
któremu z warszawskich entomologów. B.

Odp. Red. Oprzęd pokrywający gałęzie 
i pnie czeremchy (Prunus padus), jest wytwo
rem niezmiernie wielkiej liczby gąsienic mo
tyla drobnego, należącego do rodziny moli 
(Tineina), który otrzymał nazwę namiotnika 
czeremszaka , Tinea (Hyponomeuta) padi Zeł. 
Motylki są małe, zgrabne, posiadają skrzydła 
białe z czarnemi punktami, ułożonemi w 5 
szeregów. Gąsienice żółtawe z ciemno bru- 
natnemi plamami, które tworzą dwa szeregi 
idące wzdłuż grzbietu.

Poczwarki wrzecionowatego kształtu, pokry
te oprzędem białym, nieprzejrzystym i po- 
sczepiane razem,

Etomologowie odróżniają kilka gatunków 
namiotników, z których w roku bieżącym 
w Warszawie występowały jednocześnie dwa 
(obacz Wszechświat, 1884, Nr. 31), a miano
wicie: Namiotnik czeremszak, Tinea (Hypo
nomeuta) padi Zell., na czeremchach, szcze
gólniej w parku Łazienkowskim i namiotnik 
zmienny, Tinea (Hyponomeuta) yariabiłis 
Tasch., który niszczył głogi w Łazienkach 
i ogrodzie Pomologicznym. W  przeszłym r. 
1883 inny gatunek namiotnik jabłoniak. Ti
nea (Hyponomeuta) malinella Zel., niszczył 

jabłonie w ogrodzie Pomologicznym. Szcze
gółowy opis tego gatunku, oraz rysunek był 
podany w Ogrodniku polskim, w roku 1883, 
str. 417. A .S

KRONIKA NAUKOWA.

( Gieologij/i).

R o z p o z n a n i e  g i e o l o g i c z n e  p o r 
f i r ó w  z a l a s k i c h ,  p r z e z  p. B i e n i a s z a ,  

Kwestyją naukowego oznaczenia skały wy
buchowej, zaanej już oddawna w okolicy Za- 
lasa pod Krzeszowicami, w Krakowskiem, nie 
poraź pierwszy już występuje jako sporna 
w literaturze.gieologicznej ziem naszych. Naj- 
pierwszy Oeynhausen zaliczył ją  do porfi
rów, z czem zgadza się następnie i Pusch, na
zywając ją  porfirem czerwonym, przy którym 
upatruje także i migdałowce. Następnie 
Fetterle występuje z zupełnie innem zdaniem, 

1 nazywając tę skałę trachitem. Dwaj znako
mici petrografowie: dr. Tschermak (Czermak) 
i dr. Kreutz, podając wyniki samych badań 
petrograficznych, dokonanych nad skałami 
wybuchoweini okręgu (W. Księstwa) krako
wskiego i dzieląc je na porfiry bezkwarcowe, 
kwarconośne i na porfiryty, skałę Zalasu za
liczyli obadwaj do porfirów bezkwarcowych. 
Przeciwnie znowu dr. Ferdynand Romer dzie
li takież skały tegoż okręgu na melafiry i to
warzyszące im migdałowce, tudzież na porfiry 
kwarconośne, a skałę z Zalasu zalicza do por
firów kwarconośnych. Pomijając kwestyje 
mniej nas obchodzące, jakie wynikły z ozna
czenia tej skały przez wspomnianych tu bada
czy: czy ją  uważać należy za porfir kwarco- 
nośny lub bezkwarcowy, za melafir lub mi
gdałowiec , czy też wreszcie za porfiryt; głó
wny interes gieologiczny leży tu  w odróżnie
niu jej dokładnem, czy jest ona porfirem łub 
trachitem, gdyż na tem właśnie polega do
kładne pojęcie o względnym wieku gieologi
czny m tej skały. Otóż, ostatnie mi czasy, p. 
E, Hussak, na jednem z posiedzeń członków 
gieologicznego zakładu państwowego w Wie
dniu (Geologische Reichsanstalt), przedsta
wił wyniki nowych swych badań nad tą skałą, 
w których usiłuje obalić zdanie większości 
gieologów, zaliczających tę skałę do porfirów 
i wykluczają stanowczo z rzędu skał drugo- 
rzędowych, zaliczając do trachitów. Wystą
pienie p. Hussaka spowodowało zapewne za
znaczenie trachitów w okolicach Zalasu na 
mapie gieologicznej W. Księstwa Kraków-
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skiego, wydawanej na żądanie państwowe
go zakładu gieologicznego w Wiedniu, a opie
rającej się głównie na badaniach d-ra Tie- 
tzego z r. 1883. Okoliczność ta stała się 
powodem tego, że gieolog krakowski, p. F r. 
Bieniasz przystąpił do badań ponownych tej 
skały, opartych głównie na ścisłych obserwa- j  
cyjach gieologicznych.

Panu Bieniaszowi udało się wykryć, że 
na skale tej, czyli na t. zw. trachicie domnie
manym, bezpośrednio spoczywają utwory 
osadowe, złożone z warstw piaskowcowych, 
zawierających w sobie liczne, duże okrąglaki 
głazów, należących najniewątpliwiej do owych 
mniemanych trachitów. Piaskowce zatem te 
są od skały wybuchowej niewątpliwie młodsze.

Badając ściśle owe warstwy piaskowcowe, 
p. Bieniasz wykrył w nich liczne skamieniało
ści pomiędzy któremi znajdują się: Terebratu- 
la spheroidalis Schlothęim, Rhynchonella va- 
rians Schloth., Bhynchonella conciuńa So- 
verby, Rhynchonella Ferryi Deslongschamps, 
Eligmus polyglotus Delongch., Lima pectini- 
formis Schloth., Hinnites objectus Pnil., Avi- 
cula costata Sow., Trigonia costata Sow., 
Tsocardia cordata Bockm., Astarte trigona 
Lamk., Bellemnites semihastatus Blv. Qu. 
Stephanoceras sp?

Wyliczone tu skamieniałości wspomnianych 
warstw piaskowcowych, są najzupełniej wy
starczające do oznaczenia wieku gieologi
cznego tychże piaskowców, z czego się poka
zuje, iż należą one do utworu Jury  bruna
tnej. Skała tedy wybuchowa, na której spo
czywają owe piaskowce, zawierające liczne, 
duże, bo często 20 cm. i więcej mające śre
dnicy jej okrąglaki, należy widocznie do rzę
du skał wybuchowych od piaskowców tych 
młodszych, a zatem przedkredowych. Z po
wodu więc już samego wieku gieologicznego, 
według dotychczasowych pojęć naukowych 
o trachitach, w żaden sposób do nich zaliczo
ną być nie może. Wszelka przeto wątpliwość 
została usuniętą, że skała wybuchowa Zala- 
su do porfirów odniesioną być powinna.

Zebrane te fakty gieologiczne, p. Bieniasz 
z miejsca swych badań niezwłocznie nadesłał 
do Akademii umiejętności w Krakowie w liś
cie opieczętowanym. Na najbliższem potem 
posiedzeniu wydziału matematyczno-przyro
dniczego tejże Akademii, 20 czerwca, miał 
o tem referat, popierając go zebranemi przez

j  siebie okazami paleontologicznemi, oraz wspa
niałym okazem wielkiej bryły piaskowcowej,

; zawierającej w sobie liczne kuliste okrąglaki 
porfirów. Rozprawa, przedmiot ten wyczer
pująca, ogłoszoną zostanie w wydawnictwach 
Akademii umiejęności. G. Ossowski.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— W  sobotę 2 Sierpnia przybył do W ar
szawy p. Ignacy Domeyko, Rektor uniwersyt. 
w Sant-Jago (Chili). Na dworcu kolei Warsz. 
Wied. przywitało sędziwego uczonego gronko 
przyrodników tutejszych, w których imieniu 
przemówił prof. Szokalski, wyrażając życzenia 
i nadzieje, że długie lata pracy naukowej do- 
stojny przybywający poświęci jeszcze krajowi. 
Czcigodny „Patryarcha polskich naturali- 
stów“ w poniedziałek i wtorek zwiedzał mu
zea i pracownie tutejszego uniwersytetu, 
szczegółowo przeglądając zbiory i pomoce 
naukowe, zwłaszcza w najbliżej obchodzących 
go działach mineralogii i chemii. Jako pa
miątkę swej bytności, pozostawił w gabinecie 
mineralogicznym cenną kolekcyją minerałów 
amerykańskich w liczbie przeszło 50 okazów, 
z których część pewna należy do jego wła
snych zdobyczy naukowych, inna zaś pocho
dzi z niedostępnych dla europejskich zbiera- 
czów miejscowości Ameryki połudn. lub z da
rów od takich osobistości jak między innymi 
Dana. Biblijotece Głównej ofiarował także 
p. Rektor egzemplarze swoich dzieł nauko
wych. Obecnie p. Domeyko wyjeżdża do 
stron swoich rodzinnych, na Litwę, powróci 
jednak—i miejmy nadzieję—na stałe do na
szego miasta, którego sfery inteligientne z ta 
kim szczerym zapałem umiały uczcić prze
szło półwiekowe zasługi znakomitego filareta, 
położone dla sławy imienia polskiego na dru
giej półkuli.

K alendarzyk b iM r a f ic z n y .
1 3-go Sierpnia 18 14 r. ur. A. J .  AngestrOm, jeden 

z najznakomitszych badaozow widma słonecznego; um. 
21 Czerwca 18 74 w Upsali, gdzie był profesorem.

1 4 -go Sierpnia 1 777 r. ur. Ja n  Oersted, duńczyk, 
zasłużony w fizyce; um. 9 M arca 18 51 .

1 6 -go Sierpnia 1 7 4 3 r. ur. Antoni Wawrzyniec 
Lavoisier, prawdziwy twdrca dzisiejszej metody badania
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chemicznego i założyciel poglądów teoretycznych w tej 
nauce. Z ginął na gilotynie 8 M aja 17 94 r .

ODPOWIEDZI REDAKCYI.
—  W P . J . K. W krótce będzie wydane popolsku 

dzieło Sylvanusa Thomsona w przedmiocie, o który P a 
nu idzie.

—  W P . Stud. med. Nie możemy zamieścić w na- 
szem piśmie.

TreSC: Wyprawy do bieguna południowego i k il
ką słów jeszcze o hipotezie A dhem ara, przez dra N ad

m orskiego.— Rzecz o cholerze pod względem przyrod
niczym oraz stosunek dziennego rozwoju cholery z roku 
187 3 w Krakowie do współczesnych opadów atm osfe
rycznych, skreślił dr. Józef Rostafiński.— O jednostkach 
elektryczności i światła przyjętych przez konferencyją 
paryską, podał Aleksander Thiem e.— Ogólne pojęcia o 
pyłkach znajdujących się w powietrzu i o ich znaczeniu, 
skreślił Józef Natanson.—.List do redakcyi W szech
św iata.— Kronika naukowa.— W iadomości bieżące. —  
—  Kalendarzyk bijograficzny.— Odpowiedzi Redakcyi. 
Ogłoszenia,

W ydawca E. D ziew ulski. R ed ak to r B r. Znatow icz .

P A M I Ę T N I K  F I Z Y J O G B A F I C Z N Y
T 0 M  I¥ Ek  BOK 1884

Z najduje s ię  p o d  p ra są  i zaw iera  n astęp u ją ce  prace:

w  D zia le  I  (M eteorologija i  H idrografija).
J. Kowalczyka, Wykaz spostrzeżeń meteorologicznych Obse watoryjum Warszawskiego 

zi r. 1881 i 1882. Apol. Pietkiewicza, Zmienność roczna ciśnienia powietrzni w Warszawie 
(z tabl. litogr.). J. Jędrzejewicza, Spostrzeżenia stacyi meteorologicznej w Płońsku, w gubernii 
Płockiej, za rok 1883.

W  D zia le  I I  (Gieologija).
W. Kosińskiego, O badaniach gieologicznych, dokonanych w gubernii Kieleckiej i Ra

domskiej w ciągu lata roku 1880. A. Michalskiego, Zarys gieologiczny strony południowo-za
chodniej gubernii Kieleckiej (z mapą kolorowaną i drzeworytami). W. Choroszewskiego, Po
szukiwania gieologiczne, dokonane w południowo-zachodnich okolicach Król. Polskiego, a prze
ważnie w górnej dolinie rzeki W arty przez prof. Ludw. Zejsznera w 1884 r. J. B. Puscha 
(tłum. Bronisł. Rejchman), Nowe przyczynki do Gieognozyi Polski, V. Próba opisu bałtyckiego 
zagłębia oolitycznego. A. Michalskiego, Badania gieologiczne, dokonane w 1883 roku w pół
nocno-zachodniej części gubernii Radomskiej i Kieleckiej.

W  D zia le  I I I  (B o tan ika  i  Zoologija).
K. Łapczyńskiego, Wycieczka na Litwę i nad Bałtyk (z tabl. litogr.). B. Eichlera, Spis 

mchów liściastych, widłaków, skrzypów i paproci, zebranych w dobrach Międzyrzeckich, oraz 
trzech innych stanowiskach gub. Siedleckiej. W. Łopotta, Materyjały do flory algologicznej 
okolic Warszawy. Fr. Kamieńskiego, Nowa roślina flory polskiej. A. Wałeckiego, Przyczy
nek do fauny teryjologicznej kraju, Sminthus, (z tabl. litogr.). H. Dziedzickiego, Przyczy
nek do fauny owadów dwuskrzydłowych, gatunki rodzajów: Mycothera, Mycetophila, Sta^ge- 
ria (z 5 tabl. litogr.). Fr, Osterloffa, Chrząszcze krajowe. R. Sobkiewicza, Roślinność i zwie
rzęta okolicy Żytomierza. A. SIÓsarskiego, Zwierzęta zaginione (z rysunkami).

W D zia le  I V  (A ntropologija  i  E tnografija).
L. Dudrewicza, Wykopaliska. J. Karłowicza, Chata polska (z rysunkami).

Komitet Redakcyjny Pamiętnika Fizyjograficznego stanowią:
P P . D r. T . Chałubiński, J .  Aleksandrowicz były dziekan uniw., K . Deike, D r. L . Dud rewie-/., E'. Dziewulski,
K. Jurkiewicz b. dziekan uniw., S. Kram sztyk, A . Ślósarski, J .  Trejdosiewicz prof. uniw., A . W ałecki, A. W rześ

nio wski prof. uniw., Br. Znatowicz.

Prenumerata na tom IV-ty Pamiętnika Fizyjograficznego wynosi rs. 5 dla Warszawy, 
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 iętn ik a  F izyjograficznego ,
P o d w a le  2.

Po wyjściu tomu zostanie ustanowiona cena księgarska na rs. 7 kop. 5 0 .

4 o 3 B O J ie u o  U e n 3 y p o i o .  B a p m a B a  2 7  I i o m  1 8 8 4  r .  D ru k  J .  B ergera, E lek to ra ln a  N r. 1 4 .




