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PAJĄK
K A R M IĄ C Y  SIĘ  PT A S Z K A M I

P R Z E Z

Augusta Wrześniowskiego.

P ająk i należą do zwierząt najmniej dla 
nas pociągających. Pospolicie nie lubimy 
ich, niezdając sobie sprawy ze swój nie
chęci, a osoby nerwowe z zupełną nieświa
domością powodów, bardzo naw et obawiają 
się tych drobnych zw ierzątek i na ich wi
dok oddają się niczem niewytłumaczonemu 
przerażeniu. T rudno prawdziwie pojąć ja 
kim sposobem pająki mogły sobie zjednać 
tak powszechną nieprzychylność; wprawdzie 
nie są one piękne, wprawdzie mogą popla
mić kałem rozmaite przedmioty, ale z dru- 
giój strony, wyjąwszy największe gatunki 
zwrotnikowe, nigdy nam krzyw dy nie wy
rządzają, a natom iast tępieniem rozmaitych 
owadów szkodliwych lub uprzykrzonych 
praw dziw ą przynoszą nam korzyść. Jedno 
tylko można pająkom  zarzucić, .że są nieto- 
warzyskie i chętnie hołdują kanibalizm owi, 
pożerając się wzajemnie. Jestto  szpetna wa
da, dosyć jednak  pospolita pomiędzy dzikie- 
mi ludami. Bądźcobądź, zamiast bezwie
dnie pająki nienawidzić lub  upatryw ać 
w nich przedm iot obawy i przerażenia, ros- 
sądniej uczynimy, bliżej nieco zapoznając 
się z ich budową, a zwłaszcza obyczajami.

P ająk i właściwe, t. j .  pająki zwykle ozna
czane tem mianem, m ają ciało złożone tylko 
z dwu części: przedniej czyli głow otułowia 
i tylnój czyli odwłoka. Głowo tułów otrzy
m ał nazwę z powodu, że składa się z pier
ścieni głowy i pierścieni tułow ia połączo
nych w jednę całość, której skład poznaje
my z przyczepionych do niej przysadek. 
Tych ostatnich głowotułów  posiada sześć 
par. Pierwszą parę tworzą szczękorożki, 
osadzone na przodzie głowotułowia; każdy 
szczękorożek składa się z grubego członka 
podstawowego i osadzonego na nim rucho
mego, zaostrzonego i zgiętego szpona. P rzy  
wierzchołku szpona znajduje się otworek 
będący ujściem gruczoła jadowego miesz-

j czącego się częścią w głowotułowTiu, częścią 
w członku nasadowym szczękorożków. Tak 

J  więc są to przyrządy jadow e; zapomocą nich 
| pająki ranią zdobycz i zatruw ają ranę kro

pelką jadu. W  ten sposób zabijają one 
zwierzęta służące im za pokarm. Jednem  
słowem pająki są jadowite, lecz pospieszam 

j  dodać, że wszystkie nasze gatunki zbyt są 
| małe, aby mogły chociażby skórę naszą 

przebić, zatem nie mogą nam szkodzić i swój 
jad  zużywają jedynie na zabijanie owadów 
i innych pająków. Na dolnój stronie gło
wotułowia, po bokach gęby, znajdują się 
dwie szczęki, każda z głaszczką, t. j . ze sta- 
wowatym wyrostkiem podobnym do małej 
nóżki. Dalej ku tyłowi, także na dolnej 
powierzchni głowotułowia, są osadzone czte
ry  pary  nóg, każda zakończona pazurkami. 
Górną powierzchnię głowotułowia pokrywa 
jednociągła tarcza, na której są osadzone 
trzy  do czterech par oczów. Liczba, stosun- 

j  kowa wielkość i sposób rozłożenia oczów 
ważną odegrywają rolę w klasytikacyi pa
jąków .

Odwłok pająków  jes t mniej więcej g ru 
by, przy nasadzie znacznie zwężony, szy- 
pułkowaty. Na tylnym jego końcu, koło 
odbytu znajdują się wyrostki brodawkowa- 
te zwane brodawkam i przędnemi. Każda 
brodaw ka jes t na wierzchołku przedziura
wiona licznemi otworkami o brzegach ru r 
kowato wyciągniętych. Na wszystkich bro
dawkach znaj duje się niekiedy do 1 000 rurek, 
(u krzyżaka czasami zaledwie 100). W ierz
chołkowe te ru rk i są ujściami licznych g ru 
czołów przędnych, położonych w odwłoku 
i wydzielających lepką ciecz, która na po
wietrzu bardzo szybko tężeje na cieniutkie 
niteczki pajęczynowe. Zapomocą grzeby- 
kowatych pazurków pająk skręca niteczki 
w jednę nić pajęczyny, lecz stosownie do 
potrzeby skręca niteczki wychodzące ze 
wszystkich lub z niektórych tylko rurek; 
tym  sposobem powstają nitki pajęczyny ro- 
zmaitój grubości.

P ająk i używają nitek pajęczynowych na 
tkaniny rozmaitego przeznaczenia. Bardzo 
często tkanina służy za sieć do łowienia 
owadów, które więzną w pajęczynie i tym 
sposobem stają się łatw ą zdobyczą pająka 
cierpliw ie czekającego na zdobycz. Tego 

| rodzaju pajęczyny m ają się składać z nitek
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dwojakiego rodzaju: suchych, po których 
paj.ąk biega i lepkich, zatrzymujących zdo
bycz. Kształty sieci bardzo są rozmaite. 
Do najlepiej znanych należą sieci pionowe, 
złożone z promienisto roschodzących się ni
tek, połączonych nitkami spiralnie obiegają- 
cemi koło środka tkaniny. P ająk  siedzi po
środku sieci, trzym ając pazurkami prom ie
nisto roschodzące się nitki. P rzykładu ta
ki ćj pajęczyny dostarcza powszechnie znany 
krzyżak, będący największym naszym pają
kiem. P ająk  domowy, rospościerający swe 
pajęczyny w rogach pokoi, po sieniach, 
w oknach lub drzwiach, snuje sieć gęstą, 
mni^j więcej pionową, złożoną z licznych, 
nieregularnie pokrzyżowanych nitek, a sam 
czatuje w rurce pajęczynowej, utkanej na 
brzegu sieci. Sieci innych jeszcze pająków 
mniej są regularne. W iele bardzo pająków 
sieci wcale nie snuje, lecz zdobycz napada 
i siłą pokonywa, pomimoto nie są one po
zbawione przyrządów przędnych, lecz paję
czyny używają tylko do wyściełania i wogó- 
le urządzania gniazd oraz do tkania wore
czków, w które samica składa ja jk a  i często 
z sobą nosi. W  ten ostatni sposób pajęczyny 
używają także pająki snujące sieć do łowie
nia owadów. Wreszcie niektóre pająki w cie
płe dnie jesienne obficie snują pajęczynę, na 
której unoszą się w powietrzu i tym sposo
bem wytw arzają t. z w. babie lato.

Ciało pająków pospolicie jest włochate, 
niekiedy w wysokim naw et stopniu, co nie 
przyczynia się do nadania im miłej powierz
chowności.

Jak  powyżej nadmieniono, pająki są d ra
pieżne i karmią się owadami, które w ten 
lub inny sposób chwytają. Podobnie jak  
drapieżne zw ierzęta wogóle, pająki żyją sa- [ 
motnie, aby sobie wzajemnie nie przeszka
dzać i naw et rzucają się na swych braci, nie
rozważnie wkraczających na cudze teryto- 
ryjum . W yjątek stanowią tylko niektóre 
pająki towarzyskie, zauważone przez L i- 
vingstonea w Afryce południowej i przez 
Darwina w Stanach L a P lata. W ielka obfi
tość owadów w tych krajach tłumaczy nam 
towarzyskość pająków, które u nas, przy da
leko skąpszem pożywieniu, są skazane na sa
motność i nietowarzyskość.

Obecnie znamy parę tysięcy pająków, któ
re głównie mieszkają w krajach gorących,
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gdzie rozw ijają całą rozmaitość pięknych 
barw i dziwnych nieraz kształtów, oraz naj
większego dochodzą wzrostu.

Największemi pająkam i są ptaszniki, za
mieszkujące gorące kraje wschodniej i za
chodniej półkuli. Ptaszniki odznaczają się 
czterema brodawkami przędnemi, szponami 
szczękorożków wprost nadół skierowanemi 
i ciałem gęsto oraz długo włochatem, gdy 
tymczasem większość pająków posiada sześć 
brodawek przędnych, a szpony szczękoroż
ków są skierowane poziomo ku linii środko
wej ciała.

Ptaszniki mieszkają na drzewach, w no
rach ziemnych, albo pod kamieniami; zdaje 
się, że gatunki nadrzewne mniej są liczne. 
W razie niebespieczeństwa z wielką szybko
ścią uciekają i skaczą chcąc ujść przed n a
pastnikiem, lecz zawsze gotowe są bronić się 
potężnemi szponami szczękorożkóvv, któremi 
mogą dotkliwe zadawać rany, ja k  to poniżej 
zobaczymy.

Do najroślejszych należy ptasznik właści
wy (Mygale avicularia; Theraphosa ayicula- 
ria). Długość ciała bez nóg wynosi do dwu 
cali, a długość wraz z wyciągnięteminogami 
dorównywa siedmiu calom. Całe ciało po
kryte długiemi włosami rudobrunatnem i.

W łosy łatwo wypadają i według H . W . 
Batesa, słynnego podróżnika nad Amazonką, 
dostawszy się do skóry, przez kilka dni spra
wiają straszne boleści. Na małem wzniesie
niu głowotułowia osiem oczów. Szczęko- 
rożki są silne, czarne, błyszczące; każdy 
z nich uzbrojony potężnym czarnym szpo
nem błyszczącym, w którym znajduje się 
niebezpieczny jad. Ptasznik właściwy mie
szka na drzewach, żyje w Ameryce połu
dniowej.

Pierwszą wiadomość o ptasznikach podał 
sas Jerzy M aregrave, który 1636 roku odbył 
podróż do Brazylii, towarzysząc księciu J a 
nowi Maurycemu Nassau-Siegen, który się 
tam udał z licznem wojskiem holenderskiem 
celem zawojowania tego kraju  d lallo landy i. 
M aregrave opisuje ptaszniki bardzo dobrze; 
wspomina on, że je  długo trzym ał w nie
woli i karm ił rozmaitemi owadami. W  koń

W SZEC H ŚW IAT.
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cu tego samego wieku obyczaje ptasznika 
właściwego opisała M aryja Sybilla M erian. 
S. M erian, niemka, urodziła się w Brazylii 
1647 roku. Jćj ojciec był malarzem i szty- 
charzem; była też biegłą artystką. W  roku 
1665 wyszła zamąż za holendra Graffa, ma
larza w Norymberdze, lecz wkrótce wraz 
z mężem uciekła do Holandyi, poczem stale 
używała swego pierwotnego nazwiska, pod 
którem  jest też w zoologii znana. Podczas 
pobytu w Holandyi, M erian miała sposo
bność poznania bogatego zbioru zoologiczne
go, założonego w Leydzie, przez W itsena. 
W idok wspaniałych owadów natchnął ją  
myślą zwiedzenia krajów  zwrotnikowych 
i w rzeczy samej w latach 1696—1701 odby
ła ona podróż po Surynam ie, gdzie miała 
sposobność poznania ptasznika, który, we
dług nićj, pożera drobne ptaszki. Przeszło 
w sto la t później tw ierdzeniu Sybilli M erian 
stanowczo zaprzeczył J . Langsdorff, towa
rzysz podróży K rusensterna naokoło ziemi 
(1803-—1806), a następnie konsul rosyjski 
w Brazylii, k tórą zwiedził w latach 1825— 
1829. Tym  sposobem pow stała wątpliwość, 
czy ptasznik w rzeczy samej rzuca się na 
ptaszki, a zatem czy słusznie nosi swą na
zwę. W  zoologijach spotykamy pod tym 
względem dużo sprzeczności i niepewności; 
w jednych z całą stanowczością przyznają 
słuszność Sybilli M erian, w innych z rów ną 
stanowczością nazywają je j opis bajką, w in 
nych wreszcie oględnie uznają możliwość 
faktu. D la rosstrzygnięcia wątpliwości po
trzeba było nowych spostrzeżeń.

Po  Langsdorfie nowe spostrzeżenia nad 
ptasznikiem zawdzięczamy II . W. Batesowi, 
k tóry 11 lat (1848— 1859) poświęcił podró
żom wzdłuż Amazonki. W  pobliżu miasta 
Gameta, nad rzeką Tokantinem , wpadającą 
do Amazonki, zwrócił on uwagę na p tasz
nika, poruszającego się na pniu drzew nym  
poniżej głębokiej szpary. P o d  ciałem pa
jąk a  znajdował się zdychający ptaszek mniej 
więcej wielkości czyżyka, cały pow alany 
brudną cieczą wydzieloną przez potwornego 
pająka. Obok leżał drugi tak i sam ptaszek 
zdechły. Po odpędzeniu pająka wkrótce 
zdechł ptaszek wydobyty z pod niego. Spo
strzeżenie Batesa nie jest, jak  widzimy, sta
nowcze i dlatego nie mogło przekonać po 
wątpiewających, zwłaszcza, że w edług słów

j  samego Batesa, było ono dla miejscowych 
1 mieszkańców zupełną nowością.

Drapieżność i żarłoczność ptasznika wła
ściwego sprawdzono przed 20 przeszło laty, 
gdy 1862 roku na okręcie przybyłym  z A n
glii do Gdańska znaleziono tego pająka, 
oczywiście przypadkiem z A m eryki przy
wiezionego. P ająka oddano nauczycielowi 
Menge, znanemu badaczowi tych zwierząt, 
vi którego blisko rok przeżył. Ptasznik 
chętnie pożerał miejscowe pająki, stonogi 
i karaluchy. Trzy razy dano mu rzekotkę 
czyli żabkę drzewną. Na jednę z nich rzu 
cił się w obecności patrzących, pochwycił 

! pomiędzy szczęki i zatopił jej w grzbiet 
szpony szczękorożków, poczem rospoczął 
powolne żucie żabki, które trw ało od rana 
do wieczora pi*zez całe 12 godzin. P ta sz 
nik żuł zdobycz na papkę, k tórą następnie 
połykał, czasami wraz z kośćmi, które po
tem z kałem  oddawał. Pomimo takiej chci
wości na mięso rzekotki nie zw racał on u wa
gi ani na młode żaby jadalne, ani na ropu
chy, ani na trytony. M ałą ropuchę zieloną, 
k tóra mu się widocznie naprzykrzyła, przy
wiązał pajęczyną do kawałka kory i zabił, 
poraniwszy szponami szczękorożków. P tasz
nik najadłszy się rospościerał nogi, leżał na 
brzuchu i w tem położeniu dnie całe pozo
stawał, jakoby w głębokim śnie pogrążony. 
W  początkach 1863 r. rozerwał sobie mię
śnie zginające szpon prawego szczękorożka, 
przynajm niej szpon nieruchomo sterczał ku 
przodowi i nie mógł być używany. Od te
go czasu ptasznik przestał jeść i nie zw racał 
uwagi na wrzucane mu pająki. Dopiero 
w tym czasie dano mu pięć piskląt cierkota, 
których, podobnie jak  innego pokarmu, wca
le nie ruszył. Zato ruderak czyli pająk do
mowy rzucił się na jedno z piskląt, ukąsił 
je  w kark  i nassał się krw i do syta, pozo
stawiając ranę przeszło na linij ą długą. 
Z przedstawionych szczegółów okazuje się, 
że ptasznik wcale nie pogardza mięsem 
zw ierząt kręgowych, które szczękorożkami 
zabija; okazuje się dalej, że ziemne żaby 
i ropuchy pogardliwe pomija, poprzestając 
na drzew nych żabkach, co pozwala wnio
skować, że się żywi zwierzętami nadrze- 
wnemi. Wreszcie, co do ptaków, z powy
żej przytoczonych spostrzeżeń nic nie mo
żna wnosić, gdyż pisklęta dano okalecza-
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łemu ptasznikowi, k tóry  żadnego nie b ra ł [ 
pokarmu. |

Ostateczne potwierdzenie zdania Sybil
li M erian, t. j . potwierdzenie faktu, że j  

ptasznik rzuca się na drobne ptaki, na
stąpiło w ostatnich dopiero czasach, dzię
ki spostrzeżeniom p. Ed. A ndre, znanego 
entomologa, który w następujący sposób i  

opisuje ptasznika właściwego (Mygalc avi- 
cularia).

Po raz pierwszy p. A. w idział go na 
M artynice, w pobliżu Saint-P ierre, na drze- 
wach koło drogi prowadzącej z M orne- | 
Rouge. Gniazdo pająka było zawieszone 
na gałęzi pięknego krzaka Palicourea na
leżącego do rodziny roślin marzanowatycli. ; 
Składało się ono z tkanki jedwabisto-bia- 
lej, ułożonej w kilka warstw i wzmocnio
nej bardzo silnemi nitkam i, zdolnemi za
trzymać małego ptaszka. W ew nątrz gnia
zda znajdowało się 1500 do 2000 jajek. 
Gdy młode pajączki wyjdą z torebkowa- | 
tego gniazda, natychm iast stają się pastwą 
wielkich, czerwonych mrówek z rodzaju 
Myrmiea, które karm ią się ich białawem 
ciałem, pozbawionem jeszcze włosów. To 
tępienie młodego potomstwa ptasznika szczę
śliwie równoważy zbytnią jego mnożność, 
a tem samem ogranicza zrządzane przez 
niego spustoszenia.

Oprócz potężnych szczękorożków, za
wierających jak nam wiadomo silny jad, 
ptasznik je s t jeszcze uzbrojony dwoma po- 
dlużnemi gruczołami, umieszczonemi w koń
cu odwłoka, wydzielaj ącemi obfitą ciecz | 
mleczystą i gryzącą, k tórą pająk może do- j 
wolnie tryskać na nieprzyjaciela, aby go 
oślepić lub znieczulić. (B rudna ciecz, któ- ! 
rą  był pokryty ptaszek, wydobyty przez 
Batesa z pod pająka, prawdopodobnie by
ła tą wydzieliną). Dodajm y do tego po
tężną siłę mięśniową, dla której z trudno
ścią można mu zdobycz odebrać, a będzie
my mieli obraz uzbrojenia tego straszne
go pająka.

Ptasznik rzadko kiedy poluje w dzień, | 
wyjąwszy tylko w pobliżu gniazda i głó
wnie w ciemnych miejscach, ale z zapa
dnięciem nocy opuszcza swroje schronienie. | 
Jest on nadzwyczaj rączy, podobnie jak  
inne tułające się pająki, a oprócz tego 
odznacza się dziwną śmiałością i męstwem.

Napastuje duże jaszczurki i węże, ja k  u trzy
mują miejscowi mieszkańcy; rzuca się na 
zdobycz z szybkością błyskawicy i chwyta 
j ą  za kark, aby opór uczynić niemożebnym. 
Gdy podejdzie kolibra na gnieździe, pospo
licie zapuszcza mu swe straszne szpony po
między podstawę czaszki i pierwszy krąg 
szyjowy, poczem jadem  zatruw a ranę, przez 
co zdobycz ubezwładnia i swobodnie ją  wy
sysa.

P . Andró opisuje następujące zdarzenie, 
którego był świadkiem w Quebrada de Tul- 
pas, w Andach Nowej Grenady.

Obchodząc pień ogromnej figi spostrzegł 
on pięknego kolibra Lesbia Am aryllis spo
czywającego na gałązce pieprzu, w pobliżu 
swego gniazda. P . A ndre począł się powo
li wciągać na pień pieprzu, lecz w chwili, 
gdy wyciągał rękę, olbrzymi ptasznik rzucił 
się na kolibra i pochwycił go za gardło. 
W  mgnieniu oka pan A. skierował się ku 
ptasznikowi, który puścił zdobycz, lecz sko
czył mu do twarzy i ukąsił w szyję z lewój 
strony. Pomimo to ptasznik został schwy
tany i wcielony do zbioru, a następnie po
służył za wzór do załączonego rysunku, 
przedstawiającego opisany epizod napadu 
ptasznika na kolibra. Pomimo natychm ia
stowego niemal przyłożenia wody fenolowej 
z ukąszenia powstał wrzód, którego ślad po
zostanie na całe życie. Ukąszenie jes t bar
dzo bolesne, lecz niesłusznie uchodzi za nie- 
bespieczne. Jedynemi przypadłościami, któ
rych się można obawiać, je s t gorączka trw a
jąca do 24 godzin, mniej więcój silna, stoso
wnie do tem peratury otaczającego powie
trza, oraz kilkodniowa ociężałość.

DWUTLENEK WĘGLA

W A T MOS F ER Z E
przez

S tan isław a K ram sztyka.

Jakkolw iek niedawno dopiero zamieści
liśmy w piśmie naszem streszczenie broszu
ry Eberm ayera o dw utlenku węgla w go-
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spodarstwie przyrody '), wracamy dziś zno
wu do tego przedmiotu, a to z powodu świe
żo ogłoszonej rosprawy pp. Springa i Rolan
da, uwieńczonej przez akademiją belgijską; 
praca ta zawiera ciekawe szczegóły, na które 
chcemy zwrócić uwagę czytelnika.

W brew  dawniejszym poglądom, że ilość 
kwasu węglanego w atmosferze ulega zmia
nom w granicach dosyć szerokich, od dwu 
do sześciu dziesięciotysięcznych części na 
objętość, wykazały nowsze badania, ja k  to 
widzimy z pracy E berm ayera, zarazem 
i mniejszą objętość tego gazu i większą, jego 
stateczność; z oznaczeń mianowicie, dokona
nych w ostatnich czasach, wypływa, że ilość 
dwutlenku węgla wynosi 2,942 na dziesięć 
tysięcy części powietrza na objętość, chwiej- 
ność zaś nic przechodzi 0,3 jednej dziesię- 
cio tysięcznej.

Jakkolw iek tedy w ostatnich czasach 
przeważać zaczął pogląd o jednostajnej ilo
ści kwasu węglanego w atmosferze, to za
wsze trudno lekceważyć rezultaty  poszuki
wań badaczy takich jak  Dumas, Boussin- | 
gault i inni, którzy przyjmowali znaczną 
chwiejność w obfitości tego gazu; rzecz ta 
więc stanowczo dotąd rozjaśnioną nie jest 
i wymaga dalszych badań.

Z tego właśnie względu podjęli swą. p ra- | 
cę wspomniani badacze belgijscy, k tórzy za 
miejsce poszukiwań obrali Liege, a to  z te
go względu, że leży ono w sąsiedztwie bar
dzo ożywionego punk tu  fabrycznego, gdy 
druga strona okolicy jest wyłącznie ro ln i
czą; w ten sposób wpływy miejscowe na 
skład powietrza występują bardzo wyraźnie 
i łatwo zbadane być mogą. W  ciągu roku 
dokonali oni 266 rozbiorów, zw racając zara
zem uwagę na współczesny stan pogody. Co 
do metody przez nich użytej zaznaczyć na
leży, że nie suszyli oni pow ietrza poddaw a
nego rozbiorowi, ja k  to w ostatnich czasach 
powszechnie robiono; przekonali się bowiem, 
że kwas siarczany, używany do pochłania
nia wilgoci, pochłania też wyraźną ilość dwu
tlenku węgla.

R ezultat średni tych 266 analiz okazał, że

') 01). Wszechśw. z r. z. str. VII, 732.

10000 części powietrza na wagę zawiera 
| 5,1258, a na objętość 3,3526 części dwutlen

ku węgla. Powietrze zatem w Liege bo
gatsze jest w kwas węglany aniżeli w P ary 
żu nawet, gdzie średnio zawiera ono 4,83 na 
wagę, a 3,168 na objętość. Przyczyną tej 
różnicy jest po części znaczna ilość kwasu 
węglanego, wywiązująca się z licznych pie
ców fabrycznych, zużywających rocznie mi- 
lijony centnarów węgla; a jakkolw iek dy- 
fuzyja produktów spalenia szybko zachodzi, 
nie niszczy wszakże zupełnie wpływu tego 
na powietrze miejskie.

D rugie źródło kwasu węglanego w Liege, 
stanowi niewątpliwie grunt, należący do 
formacyi węglowój i bogaty w węgiel. Nie
kiedy rozgrzewa się on tak silnie, że rośliny 
w nim usychają; komisyja wyznaczona do 
zbadania zjawiska tak  niezwykłego, uznała, 
że pochodzi ono z palenia się gazów wydzie
lanych przez pokłady węglowe; a chociaż 
podziemne te pożary niezawsze z jedna- 
kiem występują natężeniem, stanowią jednak  
bezustanne źródło kwasu węglanego.

Z badań pp. Springa i Rolanda okazuje 
się dalej, że ilość kwasu węglanego zgoła 
nie jest stateczną, że owszem chwiej ność j<5j 
jest dosyć znaczną, wynosi bowiem +  0,7 
na 10000 części; dwa dni po sobie następu
jące wyjątkowo tylko dawały ilość jednaką.

| Zestawienie rezultatów  otrzymanych w cią
gu różnych miesięcy wykazało, że w czasie 
miesięcy zimowych zawartość kwasu węgla
nego w powietrzu jes t większa, aniżeli 
w czasie miesięcy letnich. Natomiast zgoła 
się nie ujaw nił wpływ dnia i nocy; rozbiory 
nocne dokonywane jednak  były tylko w L u 
tym,—w lecie, w czasie roskwitu życia ro
ślinnego, wpływ ten okazałby się może wy
raźniej. W pływ  natomiast wiatru ujaw nił 
się wybitnie, a to zależnie od okolic, z któ
rych przybywał; przy wietrze wiejącym 
z okolic fabrycznych ilość kwasu węglanc- 
go dochodziła do 3,525; w iatr zaś, sprowa
dzający powietrze ze stron rolniczych, obni
żał tę ilość do 3,030.

Jak i związek zachodzi między większą 
lub mniejszą ilością kwasu węglanego w po
wietrzu a objawami meteorologicznemi a t
mosfery, je s t rzeczą zagadkową. Mohn 
w swym wykładzie meteorologii poprzestaje 

| na ogólnikowej wzmiance, że znaczenie me-
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teorologiczne tój części składowej powietrza 
nie jes t znane. Nie inożna wszakże znacze
nia tego uważać za żadne, choćby już  z tego 
względu, że kwas węglany, podobnie jak  pa
ra  wodna, silnie pochłania promienie cie
plikowe, a tem samem osłabia promieniowa
nie nocne ziemi. Pp. Spring i Roland po
wołują się też na większą obfitość kwasu 
węglanego w powietrzu Liege, dla w yja
śnienia skonstatowanego faktu, że w miej
scowości tćj tem peratura znacznie jest wyż
szą aniżeli w okolicy. Bardziej wątpliwem 
wydaje się ich przypuszczenie, że drogą tą 
możnaby wytłumaczyć i obniżanie tempera
tury  w pierwszej połowie Maja; liście bo
wiem żywo rozwijające się w początkach 
wiosny, naraz wywołują znaczne zmniejsze
nie się ilości kwasu węglanego w powietrzu, 
a tem samem nocne promieniowanie spro
wadzić może silne oziębienie powietrza.

D la rosstrzygnięcia tćj hypotezy należa
łoby w czasie okresu chłodów majowych 
przeprowadzić rozbiory powietrza w róż
nych okolicach, mających położenie bardziej 
lądowe aniżeli Liege. Zjawisko to zresztą 
daje się też tłumaczyć ogólnym roskładem 
ciśnienia powietrza, jak ie  w tym czasie ma 
miejsce nad lądem europejskim ').

W  dwu innych jeszcze okolicznościach 
dał się dopatrzyć związek między obfitością 
kwasu węglanego a objawami meteorologi- 
cznemi,— mianowicie wpływ śniegu i mgły. 
Spadek śniegu był zawsze połączony ze zna- 
cznem podwyższeniem się ilości tego gazu: 
średni wypadek ośmiu dni śnieżnych wydał 
3,761 części kwasu węglanego na objętość; 
mgła, lubo nie tak silnie, działa podobnież, 
podczas mgły mianowicie średnia ilość kw a
su węglanego wynosiła 3,571. Spadek na
tomiast deszczu nie okazał żadnego wpływu 
wyraźnego; w czasie burz tylko występowa
ła  nieco większa ilość tego gazu, co zresztą 
ju ż  i poprzednio zaznaczyli niektórzy ba
dacze.

*) 01). dra  Jędrzejewicza „Przym rozki w połowie 
Maja“ Wszechśw. 1884 r., str. 305.

W Y B R Z E l A  O C E A N U  S P O K O J N E G O
A M E R Y K I P Ó Ł N O C N E J 

pod względem geograficznym i gieologicznym

PRZEZ

pro f. G erharda vom R atlia  i )

(odczyt miany na posiedzeniu Berlińskiego tow arzy
stwa gieograficznego w d. 3 Października 1885 r.),

spolszczył

Dr J ó ze f Siem iradzki.

Od czasu, jak  sześć linij kolei żelaznych 
połączyło A tlantyk z wybrzeżami Oceanu 
Spokojnego, wybrzeża te, tak niegdyś nam 
obce, zaczęły budzić pewne zajęcie w E uro
pie. Uważamy w tem miejscu za konie
czne przypomnieć czytelnikom niektóre 
szczegóły z dziejów odkrycia obszernych 
tych krain.

Cortez był pierwszym, który po odbiciu 
jednego z największych i najbogatszych 
krajów  kuli ziemskiej, przepłynął morze 
Corteza i wylądował w r. 1536 na wybrze
żach Kalifornii. W  r. 1540 Coronado w yru
szył z Culiacan w Cinaloa i odkrył A rizo
nę, Nowy Meksyk, Colorado, Nebraskę. D o
piero rzeka Missuri, której dla braku środ
ków przepraw y przebyć nie był w stanie, 
położyła w okolicy dzisiejszej Omahy kres 
zwycięskiemu pochodowi niestrudzonego 
conquistadora. W  tym samym roku 1540 
inny towarzysz Corteza nazwiskiem A lar- 
chon dotarł do ujścia rzeki Colorado (Rio 
de buena Guia) i dopłynął w górę rzeki aż 
do okolic „Needles“ , gdzie dzisiejsza kolój 
Oceanu Spokojnego przecina Colorado. Od 
owego czasu upłynęło wszakże jeszcze prze?

*) Gerhard vom Uath, prof. mineralogii na u n i 
wersytecie w Bonn jest jednym  z najznakomitszych 
znawców gieologii amerykańskiej; odczyt niniejszy 
jest rezultatem  kilkoletnićj podróży po górach Ska
listych.
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szło 150 lat, zanim dzisiejsza dolna K alifor- 
n ija za półwysep uznaną, została. Ponieważ 
odkrycie to je s t zasługą mniej znanego hi- 
storyi niemieckiego misyjonarza, niecli mi 
będzie dozwolonem tutaj ją  podnieść.

Euzebijusz F ranciszek Kino (Kiihn), nie
gdyś profesor m atem atyki na uniwersytecie 
Ingolstadzkim , apostoł Pimasów (um arł 
w 1710 r. po 30-letniej działalności misyjo- 
narski(5j w Sonorze i P im eria alta, dzisiej
szej południowej Arizonie), przedsięwziął 
pod koniec X V II  i na początku X V III  wie
ku cztery podróże z Sonory w podwójnym 
celu: szerzenia chrześcijaństwa pomiędzy in- 
dyjanami, oraz przekonania się, czy K a li
forn ij a jest wyspą czy też półwyspem. Za 
czasów Kina i jego współpracownika, Jakó- 
ba Sedelmayera, Sonora i P im eria alta przed
stawiały obraz pełen nadziei na przyszłość. 
K raj był podówczas ludny: liczono w nim 
97 osad indyjskich chrześcijan, z plemion 
Pim a, Eudebe, Opata, Guayma. Nawet dzi
cy Apacze garnęli się podówTczas do chrze
ścijaństwa.

O północnych wybrzeżach Spokojnego 
Oceanu również już  w X V I w ieku pierwszą 
spotykamy wiadomość. W  roku 1582 miał 
wylądować Franciszek Gali w Alasce; p rzy
wiózł on wiadomość o tamecznych wysokich 
górach śnieżnych. Do r. 1592 odnoszą ró
wnież cokolwiek mityczną podróż Jan a  de 
la Fuca (greka, Apostolos Yalerianos). Na
pę wno jednak  dopiero w roku 1787 odkrył 
wybrzeża tameczne Berkely, a w roku 1797 
Vancouver opłynął w ielką wyspę, noszącą 
dzisiaj jego nazwisko.

Z gorączkowym zapałem, z podziwu go
dną energiją rosszerzali H iszpanie w po
czątkach swego panow ania granice swych 
nowych posiadłości, wreszcie posiadłości te 
stały  się tak wielkiemi, że do utrzym ania 
ich narodowi hiszpańskiemu potęgi zabra
kło. Miejsce pierw otnej energii i zapału 
po niejakim  czasie na  tych kresach św iata 
hiszpańsko-meksykańskiego w Sonorze, No
wym Meksyku, Arizonie, K alifornii, zajęły 
apatyja i bezwładność zupełna. O derw anie 
się M eksyku od metropolii, upadek misyj, 
przerwały wszelką łączność tych kresów ze 
światem cywilizowanym, dopóki, z począt
kiem wojny meksykańskiej (184G),nie zosta

ły one wciągnięte w sferę dążności i intere
sów U nii północno-amerykańskiej.

Połączenie wschodnich stanów z dalekim 
Zachodem w jednę polityczną całość stano
wi bezzaprzeczenia jednę z najważniejszych 
k art w dziejach Unii.

Przyczyny i dźwigni życia społeczno-eko
nomicznego krajów  pobrzeża Spokojnego 
Oceanu szukać należy w przyrodzonych 
własnościach tych krajów , zapoznanie też 
czytelników z tsmi własnościami jes t celem 
niniejszego zarysu.

K ra je  pomorzą Pacyfiku różnią się zna
cznie nietylko od wschodnich i środkowych 
Stanów Unii, ale i pomiędzy sobą. Różni
ce te są naw et w rozwinięciu linii brzego
wej bardzo wybitne. Podczas bowiem gdy 
K alifornija i O regon posiadają brzegi ró 
wne, mało wystrzępione,-—od cieśniny Fuca 

| rospoczyna się szereg fijordów, tak dalece 
charakterystycznych dla stref podbieguno
wych zarówno północnej, jak  południowej 
półkuli. Nie ulega najmniejszej wątpliwo
ści, że ten dziwny kształt wybrzeży, sprzy
ja jący  rozwojowi żeglugi w północnej czę
ści pomorzą Oceanu Spokojnego, należy do 
zjaw isk lodowcowych, tam  bowiem, gdzie 
się zaczyna obfitość zatok i roje drobnych 
wysepek, ja k  np. w okolicy W iktoryi na 
wyspie Vancouvera, skały okoliczne są wy
gładzone i porysowane przez dawniejsze lo
dowce. Głazy narzutowe spotykamy tam 
na każdym kroku. Nietylko same skały 
(granit, gnejs i łupki krystaliczne) z pory
sowaną przez lodowce powierzchnią, lecz 
również i pokłady napływowe piasków i glin 
przypom inają do złudzenia Norwegiją. Tam 
więc, gdzie dzisiaj przeciętna tem peratura 
roczna wynosi 7—9° C, a przeciętna tempe
ra tu ra  lata 20°, rospościerała się niegdyś je 
dnolita masa lodowca, podobna do tej, któ
rą  dzisiaj w głębi Grenlandyi oglądać mo
żna. Pytanie, czy ta olbrzymia masa ru 
chomego lodu utworzyła, czy też tylko po
głębiła i ukształtowała ju ż  istniejące fijor- 
dy, nie zostało dotychczas stanowczo ros- 
strzygniętem. Nadzwyczajna zmienność w a
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runków fizycznych w tym kraju , daje się 
szczególniej wyraźnie widzieć w A ngiel
skiej Kolumbii: skały noszą na sobie ślady 
lodowców od brzegów morza aż do wysoko
ści tysiąca metrów; dawne linije brzegowe 
widnieją dzisiaj daleko w głębi kraju, wznie
sione na kilkaset metrów ponad poziom dzi
siejszego morza; najwyraźniejsze tarasy 
nadbrzeżne ciągną się na przestrzeni setek 
kilometrów wzdłuż stoków dolin rzek F ra- 
zer, Thomson i innych. Zdaje się, że jesz
cze w najświeższych epokach gieologicz- 
nycli morze sięgało nierównie dalój w głąb 
kraju, aniżeli dzisiaj.

Jeden z najistotniejszych warunkó w wszel
kiego życia organicznego, klimat, przedsta
wia niezmierną rozmaitość na wybrzeżach 
Oceanu Spokojnego, naw et jeżeli pojęcie to 
ograniczymy do obrębu Stanów Zjednoczo
nych. T rudno wyobrazić sobie, ażeby dwie 
miejscowości, położone nad brzegiem je 
dnego morza i oddalone od siebie zale
dwie o 17 stopni szerokości, przedstawiały 
większe różnice klimatyczne, jak  ujście Co
lorado i wybrzeża cieśniny Fuca. Przecię
tna tem peratura roczna nad dolnem Colora
do wynosi 22° C, na wybrzeżach cieśniny 
Fuca i Puget •— nie przewyższa 8—10° C. 
Jeszcze silniejszy niż tem peratura roczna 
wpływ na życie organiczne wywiera ilość 
osadów atmosferycznych: w Yuma, polożo- 
nem przyu jśc iu rzek iG ila  do Colorado spada 
rocznie zaledwie dwa cale deszczu (zdarza
ją  się lata absolutnej suszy); w pasie zaś 
Oregonu i tery to ryj um W ashingtona — 60 
cali.

Nie potrzebuję mówić, jak , wskutek różnic 
powyższych, różnym jest zewnętrzny wy- 
gląd tych okolic. Podczas gdy cieśninę F u- 
ca 1 j ł'j rozgałęzienia ocieniają najwspanial
sze lasy, jak ie  ziemia posiada, toczy dolny 
Colorado swoje rdzawe, mętne wody wśród 
najwstrętniejszej pustyni. Tam tylko, gdzie 
irygacyja sztuczna była możliwą-—nad Co
lorado w doł do \  nmy, a i to tylko na wą- 
skiem pasemku nadbrzeżnem, kraj ten jest 
uprawnym. Okolice te mogły bezwątpienia 
zabespieczyć istnienie licznych pokoleń nie
wybrednych indyjan, lecz po wyczerpaniu 
ich skarbów mineralnych, nie odpowiadają 
już wymaganiom rasy białej. Jeszcze gor
szą od upałów słonecznych i nieznośnej su

szy w powietrzu plagą są w pustyni Colo
rado zawieje piaskowe. Tum any piasku pę
dzone przez wichry w szczególniejszy spo
sób wyżłabiają i szlifują skały, dziwaczne 
nadając im kształty. Olbrzymie zawieje 
kurzu i piasku w pozbawionych deszczu pu
styniach ujawniają swą siłę*jako potężny 
czynnik gieologiczny.

W  daleko szczęśliwszych warunkach niż 
brzegi dolnego Colorado i Gila (t. z w. Pa- 
pagueria lub P im eria alta), znajduje się są
siednia Sonora, posiadająca, ja k  większość 
Stanów Meksykańskich, trzy letnie miesią
ce deszczów. Pas deszczów pozbawiony 
obejmuje oprócz południowo - zachodniej 
Arizony południowschód Kalifornii, więcej 
nic, ’/3 „Złotego S tanu“. Znaną je s t rzeczą, 
że dla przyszłości Kalifornii ważniejszą nie- 

| równie od złota jes t upraw a zboża, a zwła- 
| szcza pszenicy. Przestrzeń zdatna pod jój 

uprawę obejmuje wielką nizinę K alifornij
ską, długą na 128, szeroką 21 mil gieografi- 
cznych, od 35—40° szer. półn. Przestrzeń 

j  ta jednakże nie wszędzie przedstawia wa
runki dla uprawy korzystne. W  najbar- 

! dziej na północ wysuniętój części tój równi
ny, pod 40° szer. spada rocznie 24 cale ang. 
(600 mm) wody, pod 38°—już tylko 16 cali 

| (400 mm), pod 37y2 w okolicy Merced— 
250 mm  (10 c. a.), pod 363/ 4, koło Fresno— 
180 mm  (7 c. a.). Dal^j ku południowi zni
ża się ilość wody atmosferycznej szybko do 
100 mm  (4 c. a.). Z powyższych danych 
widzieć można wyraźnie, że w znacznej czę- 

I ści dolnej Kalifornii ilość deszczów nie jest 
do upraw y zbóż wystarczającą, z innych 
znowuż względów, w wielu miejscach iry
gacyja również nie odpowiada celowi, a to 
z powodów’ następujących:

Do braku deszczów dodać należy w wie
lu wypadkach inną, w samej naturze grun
tu leżącą przeszkodę, a tą jes t obfitość w zie
mi soli alkalicznych (węglanu i siarczanu 
sodu oraz chlorku sodu). Gdy wiosenne 
deszcze zwilżyły rolę, a wzmagające się cie
pło wywołuje parowanie wilgoci z ziemi—- 
zaczynają się pojawiać białe wykwity solne, 
groźne dla wzrostu i dojrzenia zboża. Na 
podobnym gruncie wyrasta wprawdzie po 
silnem unawożeniu bujna słoma, zamiera je 
dnak gdy pszenica kłosować zaczyna. P la 
gę tę znosić musi rolnik na południe od sto
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licy Sacramento i to w stosunku prostym  do 
ilości suchych dni w roku.

Ponieważ obie przyczyny powyższe po
zostają. ze sobą w ścisłym związku, doświad
czenie nauczyło rolników, że sztuczna iry- 
gacyja i głębokie przemoczenie gruntu  szko
dzi uprawie, ‘sprzyjając tylko silniejszemu 
rozwojowi wykwitów alkalicznych. Prof. 
dr E. W . H ilgard  donosi, że w południowej 
części W ielkiej Kalifornijskiej niziny w ogól
ności skargi na zwiększenie się ilości wy
kwitów solnych wzrastają w m iarę postę
pów irygacyi. Szkodliwe sole bowiem, 
nagromadzone w większej ilości w głębszych 
warstwach ziemi, wskutek irygacyi wydo
bywają się na zewnątrz. F erm erzy  nad je 
ziorem Tulare przekonali się z własną szko
dą, że najżyzniejsze ich grunty, po kilku la 
tach irygacyi wodą tego jeziora (najw ię
kszego w K alifornii, 82 mile kwadratowe 
obszaru, zupełnie rodzić przestały. B ada
nia prof. H ilgarda wyjaśniły to smutne zja
wisko, okazało się bowiem, że woda jeziora, 
na której rolnicy nadzieje swoje opierali, 
z powodu wysokiej zawartości sody i soli 
glauberskiój całkowicie do irygacyi jest 
niezdatną, toż samo wody j ezior Buenavista 
i Kern-Lake.

Chwilkę jeszcze zatrzym ać się musimy na 
niezwykłych różnicach klim atycznych w K a
lifornii. Podczas gdy w rajskim  okręgu 
winnym doliny Napa przeciętna tem peratu
ra  w Lipcu wynosi 25° C, ledwie 9— 10 mil 
ku P d P d Z  od tój błogosławionej doliny, 
w San Francisco tem peratura Lipcowa 
=  14° C na szerokości Catanii je s t bądźco- 
bądź faktem zaznaczenia godnym. W  San 
Francisco podczas miesięcy letnich rankam i 
słońce świeci równie pięknie ja k  i gdziein
dziej, około południa jed n ak  zaczyna się 
przez złotą, bramę wciskać od strony morza 
strum ień zimnej m gły, gruby na 2— 500 m. 
Jakkolw iek w iatr morski pędzi mgłę z szyb
kością 10—-13 mil na godzinę, posuwa się 
ona bardzo wolno, ponieważ suche powie
trze lądowe chciwie ją  pochłania. W resz
cie, około godziny 3—4 popołudniu mgła 
przesuwa się ponad wzgórzami miasta i ros- 
pościera nad całą zatoką. Tem się tłum a
czy, dlaczego na półwyspie San Francisco 
nie dojrzewają ani winogrona ani figi. P o d 
czas gdy na rów ninach Sacram ento i S. Joa-

qain  upały nierzadko przewyższają 40° C, 
wiele lat może upłynąć, zanim w S. F ranci
sco tem peratura raz dosięgnie wysokości 
27° C.

W ielka przeszkoda dla roskwitu „Złotego 
k ra ju “ leży w niezwykłej zmienności wa
runków klimatycznych w pojedynczych la
tach. Jakkolw iek spostrzeżenia meteorolo
giczne nie obejmują nawet lat 40, przedsta
w iają one już  teraz takie np. różnice jak  
przeskok od 198 mm  (7,4 c. a.) do 838 mm  
(33 c. a.) rocznych osadów atmosferycznych. 
Nietylko produkcyja górnicza, lecz i u ro 
dzaje przedstawiają w Kalifornii cyfry nad
zwyczaj zmienne, co wprowadza zgubną dla 
rozwoju kraju  niepewność we wszystkie sto
sunki handlowe i ekonomiczne. W  ciągu 
la t 20 naliczono w dolinie Sacramento 7 lat 
zupełnego nieurodzaju, w dolinie S. Joa- 
quin jeszcze więcej. Straszliwą, niekiedy 
nawiedzającą, ten kraj klęską, są gox-ące wia
try , pod których płomiennem tchnieniem 
w jednej chwili znika wszelka zieloność, 
schną owoce i nawet ptastwo m artwe z drzew 
spada. Zważywszy powyższe w arunki kli
matyczne, dziwić się nie można, że wszelkie 
nadzieje jak ie  pokładano w szybkim rozwo
ju  „Złotego S tanu“ dotychczas się wcale nie 
ziściły.

Szczęśliwsze od K alifornii w arunki k li
matyczne posiada zachodni Oregon a naw et 
W ashington territory. Przedewszystkiein 
dolina W illamete należy do najlepiej jn-zez 
naturę uposażonych części Unii. Obfite 
deszcze i bardziej jednostajny podział cie
pła są przyczyną, że nadzieje rolników ni
gdy tam nie zawodzą. Na wschodniej stro
nie gór Kaskadowych ilość deszczu spada 
wprawdzie do 300 mm  (12 c. a.) z tem wszy- 
stkiem i tam jednak istnieją jeszcze znaczne 
obszary urodzajnej gleby.

W  miarę postępów nauki coraz częściej 
dają się słyszeć głosy, przypisujące rzekom 
pierwszorzędne znaczenie przy ukształto
waniu powierzchni lądów. Oddawna już 
znaną jest rzeczą, ja k  m ały wpływ wywie
rają góry na kierunek rzek. Zdawałoby 
się, że łańcuchy górskie umyślnie się rosstę- 
pują, ażeby nie stawiać tamy rzekom. 
K szta łt powierzchni środkowej i zachodniej 
Europy, posiadającej wszędzie spadek ku 
morzu nie jest, rzecz prosta, pierwotnym,
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lecz powstał z biegiem wieków, pod wpły
wem działania płynącej wody. W  naszej 
części świata rzeki ukończyły ju ż  w głó
wnych zarysach swoją pracę, gdy tymcza
sem wielkie lądy Azyi i Am eryki posiadają 
jeszcze znaczne obszary niemające odpły- [ 
wu. D rugą wielką czynnością płynącej wo
dy jest wyługowanie soli z nieurodzajnego, 
słonego gruntu. W szystkie albowiem p ra 
wie lądy były niegdyś dnem morskiem, a 
więc musiały być solą przesiąknięte.

Patrząc na pobrzeże Oceanu Spokojnego 
z tego punktu widzenia, przekonamy się, że 
od 32° szer. półn. (ujście Colorado) do 40'/4° 
szer. półn. (ujście Kolumbii), nie posiada 
o n o an ijed n ó j rzeki lądowój, dającej od
pływ  wodom z w nętrza kraju. Pomiędzy 
basenami dwu rzek wspomnianych leży prze
strzeń 18000 mil kwadratow ych nie posia
dająca odpływu; a obejmują one prawie ca
łą Nevadę, znaczną część stanu U tah, Kali
fornii i Oregonu. W ielki ten obszar, poło
żony wśród najprzyjaźniejszych warunków 
klimatycznych, oddalony od morza zaledwie | 
300—400 km, należy do najniegościnniej- [ 
szych krain kuli ziemskiej, tworząc wysoką 
na 1300— 1 800 m równinę, najeżoną skała
mi i usianą licznemi słonemi jezioram i, ba
gnami. Ów „Grreat Bassin“ przedstawia 
zadziwiające bogactwa barw i światła, słoń
ce przecudne, b łękit jezior zachwycający. 
Piękne, dziwacznie postrzępione góry Ska
liste widnieją ja k  okiem zajrzeć. Zwodni
czo pięknym jest ten niezmierzony obszar 
pustyni.

Zaledwie w kilku szczęśli wiej uposażo
nych dolinach rolnictwo jest tutaj możli- 
wem. A  jednak, ja k  dalece innym byłby 
wygląd tego kraju , gdyby rzeka Hum bold
ta, po przebyciu przestrzeni 600 km  wpa
dała do morza, zamiast ginąć wśród słonych 
bagien. Obszerny kraj od wybrzeży Ocea
nu Spokojnego, ciągnący się przez Sierrę 
Nevadę, oddzielony od A tlantyku górami 
skalistemi i całą szerokością lądu, posiada 
bardzo nieznaczną ilość deszczów, tak, że 
rolnictwo bez sztucznej irygacyi nie jest 
możliwem. W  wielu miejscach tćj pustyni 
znajdują się bogate żyły srebra. Przez sze
reg lat wre w takich okolicach gorączkowe 
życie. Z niesłychaną szybkością, przy po
mocy najdoskonalszych maszyn wydzierają

się ziemi jej ukryte skarby. Po wyczerpa
niu kopalni, okolica znowu zamienia się 
w bezludną pustynię. Los ten spotyka po
między innemi niegdyś najbogatszą na zie
mi w szlachetne kruszce okolicę Yirginia ci
ty. A jak ie  kontrasty przedstawiało życie 
ludzkie w „G reat Bassin“ : u stóp gór W ah- 
satchi nad wielkiem słonem jeziorem—nie
zmordowani, skromni pracownicy roli, ko
ściół, k tóry wolę jednostki podporządkował 
interesom ogółu; na stoku S ierry Nevady, 
nad rzeką Carson, gdzie w ciągu niespełna 
lat 20, z łona ziemi wydobyto 315milijonów 
dolarów —gwałtowne, niepohamowane uży
wanie życia.

(d. c. n.)

PRACE PASTEURA
N A D

OCHRONNE i  SZCZEPIENIEM WŚCIEKLIZNY
oriSAŁ

Józef Natanson.

(Dokończenie).

Do doświadczeń w tym kierunku popchnę
ły Pasteura, o ile z przedstawień, czynio
nych Akademii nauk wnosić można, nietyl
ko uprzednie próby i doświadczenia nad 
własnością zarazków karbunkułu  (wąglika) 
i cholery kurzej, ale nadto spostrzeżenia, 
nieco przypadkowe, nad odpornem zacho
waniem się psów niektórych przeciw natu
ralnie lub sztucznie im udzielanej wściekli
źnie. Trafiał on niekiedy na psy, które mi
mo pokąsań lub trepanacyj, ze szczepieniem 
połączonych, nie dostawały wścieklizny, co 
wzbudziło podejrzenie w Pasteurze, żcprzy- 
czyną odporności co do owych szczególnych 
psów są uprzednie doświadczenia, ze zbyt 
słabemi przedsiębrane zarazkami.

M e wdając się tu  w bliższą ocenę rozu
mowań, które poprowadziły znakomitego 
badacza na tę drogę, podajemy tylko, na 
czem się zasadzały doświadczenia ostatniej, 
zupełnem powodzeniem zakończonej seryi.
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Codziennie przygotowywano i składano 
do flaszki szczelnśj świeżo wyjęty i odpre- 
parow any rdzeń pacierzowy królika, do
tkniętego objawami siln(?j, przez siedem dni 
tylko utajonej wścieklizny. K aw ałek rdzenia, 
oddawna ju ż  przechowywanego, a o którym  
doświadczenie uczy, że nie jes t ju ż  zabój
czym ani naw et wyraźnie zdrowem u zw ie
rzęciu szkodliwym, wprowadzano na czas 
krótki do wyjałowionego bulijonu (naparu 
mięsnego) i zastrzykiwano danemu psu pod 
sl*órę pełną strzykawkę Pravaza takiego 
rostworu. Następnego dnia poddaje się te
goż psa podobnej zupełnie operacyi, lecz 
bierze się już  rdzeń mniej dawno preparo- j  

wany, nie tak stary. Kolejno przechodzi j  

się do coraz świeższych preparatów , aż w re
szcie używa się do zastrzykiwań rdzeni zu
pełnie świeżych, k tóre przed dwoma dniami 
lub poprzedniego dnia z wściekłego królika 
wyjętemi dopiero zostały. Pies, k tóry  sto
pniowo przeszedł przez podobny szereg za- 
strzykań i otrzym ał w końcu dawkę z rdze
nia jedno lub dwudniowego, zabespieczonym 
jest skutecznie przeciw chorobie i niezdol
nym do przyjęcia wścieklizny- Nietylko 
wstrzykiwać mu można beskarnie najbar
dziej zjadliwe jad y  z psów, śm iertelnie 
wścieklizną rażonych, lecz naw et trepana- 
cyja i wprowadzenie najsilniejszego jad u  
wprost do mózgowia, nie prowadzą bynaj
mniej do rozwinięcia się wścieklizny. P ies 
taki posiada, jak  mówi Pasteur, bezw arun
kową przeciw tej chorobie odporność.

Jeszcze w Maju 1884 roku zaproponował 
P asteur Akademii ustanowienie komisyi ce
lem zbadania metody ochronnego szczepie
nia i zapewnienia odporności psom. Lecz 
metoda, wówczas znacznie dłuższa i żm u
dniejsza od tój, ja k  opisana powyżej w krót- 
kiem naszkicowaniu, nie była jeszcze dosta
tecznie wypróbowaną; zdarzało się więc, że 
na dwadzieścia operowanych dla spraw dze
nia psów, zamierzona do osiągnięcia odpor
ność na czterech lub pięciu zawodziła. D o
piero w ciągu roku 1885 zdołał Pasteur 
otrzym ać czyste i dobre preparaty z rdze
ni króliczych i obecnie, w edług własnych 
jego słów przynajm niej, metoda jest nieza
wodną i niewzruszoną.

M etoda ta stosowaną była z powodzeniem 
nietylko u psów zdrowych jak o  środek za-

bespieczenia przeciw chorobie, ale i u psów 
pokąsanych, u których wstrzykiwanie sto
pniowo coraz to silniejszych jadów  z rdze
nia króliczego, sprowadzało błogie skutki 
i zapobiegało przyjęciu sie choroby, wszcze
pionej przez pokąsanie.

Gdy ju ż  tak daleko posuniętemi były do
świadczenia nad ochronnem zabespieczeniem 
psów od wodowstrętu, nadarzyła się Pasteu
rowi niebawem sposobność do wykonania 
prób szczepienia nad pokąsanymi ludźmi, 
którzy się do niego o pomoc zwrócili. P ie r
wszym, przez Pasteura do leczenia przyję
tym człowiekiem, był dziewięcioletni Józef 
M eister z Alzacyi, który pokąsanym będąc 
przez mocno wściekłego psa w dniu 4 L ip 
ca r. z., rano, opatrzony na miejscu przez 
lekarzy po upływie godzin 12-tu od chwili 
ukąszenia, przywiezionym został do praco
wni P asteura w dniu 6 Lipca z licznemi na 
ciele (14-tu) ranami. Jak  zeznawała m atka 
dziecka, pies rzucił je  na ziemię, gdy zaś 
zdołano je  z pod zwierzęcia wydobyć, ciało 
pokrytem  było pianą i broczyło we krwi. 
Wieczorem, w dniu 6 Lipca, chorego Mei- 
stera oglądali łącznie z Pasteurem  słynni 
klinicyści ja k  dr Yulpian i Grancher; przy 
oględzinach tych skonstatowano stopień po
kąsania dziecka i uznano rodzaj zadanych 
ran jakoteż wścieklizny psa, który pokąsał, 
za tak niebespieczne, że Pasteur, biorąc pod 
uwagę prawdopodobną śmierć chłopaczka, 
zdecydował się przystąpić nad tem biednein 
dzieckiem do prób w tym samym kierunku, 
w jak im  poprzednio z powodzeniem wyko
nywał wielokrotne doświadczenia i próby 
na psach, tak zdrowych ja k  i pokąsanych.

Szóstego L ipca tedy, wieczorem o 8-ćj, 
po sześćdziesięciu godzinach od ukąszenia, 
zastrzyknięto małemu Meisterowi podskór
nie niewielką stosunkowo ilość (bo połowę 

1 pryskaw ki Prayaza), bulijonu, zaprawione
go wysuszonym rdzeniem króliczym, k tóry  
w dniu 21 Czerwca, a więc przed 15 dniami 
został odpreparowany z rażonego mocną 
wścieklizną królika. Następnie, do dnia 16 
powtarzano zastrzykiwania z coraz mocniej- 
szemi preparatam i zarazkowemi, najpierw  
po dwa razy dziennie, późniój raz na dobę, 
przechodząc od piętnastodniowych rdzeni 
do świeżych, w przeddzień dopiero wydo
bytych.
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Razem w dziesięciu dniach dokonano trzy
nastu zastrzyknięć, po pół Pravazowskiej 
pryskawki za każdym razem. Za każdą 
operacyją zastrzykiwania, z każdego prepa
ratu, jakiego użyto, wstrzykiwano jednocze
śnie odpowiednią, porcyją. królikom, celem 
kontroli i należytego przeświadczenia się, 
czy zastrzyknięty chłopcu płyn był i do j a- 
kiego stopnia mianowicie był zjadliwym, 
wzbudzającym wściekliznę. W ciągu pier
wszych pięciu dni preparaty  były nieszko

dliwe, bo króliki pozostawały zdrowemi; 
następnie jednak króliki, brane do poró
wnawczych doświadczeń, ulegały wodo- 
wstrętowi, a widocznie zjadliwość wstrzyki
wanych płynów zwiększała się ciągle, gdyż 
objawy wścieklizny w królikach, kolejno do 
kontroli służących, w coraz krótszych te r
minach występowały. Następująca tablicz
ka, według kalendarza doświadczeń ułożo
na, wykaże najlepiej rezultaty:

Lipiec 6 wiecz. o godz. 6-ej rdzeń z d. 21 Czerwca, 15-todniowy: królik  chorobie nie uległ
55 7 rano 9-<$j ,, 33 23 35 14-to 3ł

n 7 wiecz. n » 33 25 55 12-to 5)

55 8 rano 5) 5) 3) 27 55 11-to 99

33 8 wiecz. 33 33 3) 29 5) 9-cio n

» 9 o 11-ej rano „ 55 1 Lipca 8-mio 55

35 10 99 55 3 91 7-mio 5ł

» 11 99 )> 35 5 33 6-cio „ królik zapadł na wściekliznę 
po 15 dniach

n 12 99 55 35 7 35 5-cio 91 99 8  „

n 13 99 55 5) 9 35 4-ro J? 99 8  99

n 14 91 33 55 11 35 3- 91 99 . & J9

n 15 99 35 55 13 55 2- 715 99 1 99

» 16 9t 35 35 15 35 1- 791 99 ' 99

W szystkie te wstrzyknięcia przetrzym ał I 
Jozef Meister znakomicie, bez żadnych | 
oznak wścieklizny, czyto w czasie doświad- j  
czeń, czy też później, w ciągu najbliższych j  

miesięcy (do d. 26 Października r. z.). Nie- 
tylko więc nie wystąpiła wcale choroba, 
udzielona mu według wszelkich uzasadnio
nych przypuszczeń przez pokąsanie pierwo- ' 
tne z d. 4 Lij)ca, lecz nadto zniósł on bes- 
karnie, silne i mocno zj adliwe preparaty 
sztucznej wścieklizny, które u królika wznie
cały najsilniejszą, już po siedmiu dniach 
ujawniającą się, chorobę, a które Pasteur 
uważa z tego powodu za bardziej zjadliwe 
od naturalnego, przez pokąsanie psa wście
kłego wszczepionego wodowstrętu. W edług 
twierdzeń Pasteura, Meister, skoro przeniósł 
bez uszczerbku dla siebie wstrzykiwania ko
lejno coraz zjadliwszych, aż do najmocniej

szych jadów wścieklizny, może stawić czoło 
wszelkiej— bez względu na ilość i na ja 
kość—wściekliźnie.

Na tój odosobnionej próbie z dziewięcio
letnim chłopcem, który zwycięsko wyszedł 
z podwójnego, bo naturalnego i sztucznego 
niebespieczeństwa wścieklizny, ograniczają 
się dotąd fakty naukowe z dziedziny lecze
nia wścieklizny u ludzi, o ile one do publi
cznej wiadomości przez uczonego członka 
Akademii Paryskiej podanemi dotychczas 
zostały. W edług dziennikarskich wiadomo
ści, posiada P asteur obecnie bardzo znaczną 
liczbę pokąsanych i leczących się w jego 
pracowni ludzi. Faktów  tych jednak  bez
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zastrzeżeń przyjm ować niepodobna; w każ
dym zaś razie nic zupełnie wiarogodnego 
ponad powyższe, Józefa M eistera dotyczące 
dane, niewiadomo.

Jeśli zaś krytycznie zastanowić się ze
chcemy nad doniosłością doświadczeń, ta- 
kiem uwieńczonych powodzeniem, lecz odo
sobnionych jeszcze i-—■ zastrzedz należy— 
bynajmniej nie zamkniętych, to rozmaite 
nasuwają się tu  wątpliwości i możliwe za
rzuty. Nietylko bowiem faktem jest, że 
u niebespiecznie pokąsanych ludzi wściekli
zna— bez wszelkich środków ratunkow ych 
nawet—niekiedy się nie przyjm uje i nie roz
wija, nietylko możliwość podobnego w ypad
ku może być przypuszczoną i dla sztucznej, 
dla królika nawet bezwzględnie zabójczej 
zarazy wodo wstręto wej, lecz nadto, okres 
utajenia przy wściekliźnie u ludzi może być 
niekiedy niesłychanie długim; latacałe trw ać 
może. Zawcześnie przeto wyrokow ać osta
tecznie i przesądzać, że młody Józef Mei- 
ster je s t uratowany. Dziś powiedzieć tylko 
możemy, że ogromne jes t praw dopodobień
stwo w ygranej, że więc według wszelkiego 
prawdopodobieństwa i inni ludzie, tra k to 
wani w wypadku pokąsania w ten sam spo
sób, ja k  wyżej opisany, zostaną wyleczony
mi i—co więcej —skutecznie przed wście
klizną zabespieczonymi. O ile praw dą jest, 
że za młodym M eisterein tłum  cały znalazł 
się naśladowców, wkrótce zapewne wriado- 
mem będzie, o ile wyniki Pasteurow skiój 
metody noszą charak ter niew ątpliw y i naj
bardziej ogólny. Należy mieć wszakże na
dzieję, że w pierwszym swym pacyjencie, 
P asteur nie natrafił właśnie na wyjątek.

Jakkolw iek zresztą rzecz się ma z dalszą 
praktyką i z zastosowaniem zabespieczają- 
cego szczepienia większej liczbie pokąsa
nych przez psy wściekłe ludzi, niewątpli- 
wem jest i wielce dla postępu nauki waż- 
nem, że zachęcony przez powodzenie nie
strudzony P asteur pracuje w dalszym  ciągu 
nad zgłębieniem przyczyny wywołującej 
stopniowe słabnięcie przechowyw anych w 
odosobnieniu, zarażonych mózgów. J a k  się 
zdaje, przyczyną stopniowej u tra ty  zjad li- 
wości je s t nie j a k o ś c i o  wa  zm iana w  za
raźliwej istocie choroby, lecz bądź zmiana 
co dojój i l o ś c i ,  bądźteż występowanie fi- 
zyjologicznych przem ian i wpływów, tam u-

jących pomyślny rozwój owój specyficznej 
istoty chorobowej. Dziś zawcześnie jesz
cze wdawać się w rozbiór nastręczających 

| się co do tego przypuszczeń. W  ostatniem 
| swem sprawozdaniu obiecał Pasteur A ka

demii nauk szczegółowe w tym kierunku ba
dania i należy czekać, do jakiego rezultatu 

j  przyjdzie ten uczony w tej tak ważnej teo- 
j  retycznie i tak doniosłej praktycznie kwe- 

styi, t. j .  we względzie s ł a b n i ę c i a  z j a -  
d l i w o ś c i  o r g a n i z o w a n y c h  z a r a z 
k ó w,  które w najściślejszym pozostawać 
się zdają związku z kwestyją ochronnego 
szczepienia chorób zaraźliwych.

KBONJKA NAUKOWA*

(Fizyka).

— P i e c  e l e k t r y c z n y .  Zastosowanie prą- 
du galwanicznego do celów metalurgicznych ogra
niczało się dotąd przeważnie do redukcyi tlenków 
m etalicznych z rostworów; obecnie pp. Eugenijusz 
Cowles i Alfred Cowles w Cleveland zdołali osiągnąć 
i redukcyją drogą suchą, a to przez zużytkowanie 
ciepła wywiązującego się działaniem prądu. W y
soką tem peraturę otrzym ują oni mianowicie przez 
wprowadzenie w obieg p rądu  substancyi będącej 
złym przewodnikiem, a najkorzystniejszym  do tego 
celu okazał się proszek węglowy, który  nietylko 
przedstaw ia opór zmienny, ale zarazem stanowi sub- 
stancyją redukującą dla tlenków. Gdy m ateryjał 
ten, zmieszany z danym tlenkiem , poddany został 
w retorcie z gliny palonej działaniu prądu silnej 
maszyny dynamoelektrycznej, nietylko nastąpiła re- 
dukcyja, ale i nadto cała masa uległa stopieniu. 
W innych doświadczeniach stopiono tą  drogą wa
pień, piasek i korund; po ostygnięciu korund utwo
rzył piękne, sześciokątne kryształy. Dotychczaso
we badania w ykazały, że glin, krzem , bor, mangan, 
m agnez, sod i potas łatwo sig ze swych tlenków re
dukują, a węgiel drzewny w znacznej części zamie
nia się w grafit. Obecnie wynalascy zajm ują się 
przygotowywaniem w swych piecach elektrycznych 
różnych stopów glinowych. (Naturforscher).

S. K.
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— O p ó r  e l e k t r y c z n y  g a z ó w  r o z r z e d z o 
n y c h .  Zjawiska, towarzyszące przechodzeniu p rą 
du elektrycznego przez gazy rozrzedzone, nie są do
statecznie rozjaśnione. Wiadomo, że w miarę, jak  
ciśnienie gazu maleje, zmniejsza się jego opór i do
chodzi do pewnej najmniejszości; następnie zaś, przy 
dalszem rozrzedzaniu gazów, opór ten wzrasta bar
dzo szybko. Zagadka ta  w ostatnich czasach roz
wiązaną została przez Kdlunda i Goldsteina ') w ten 
sposób, że opór gazu zgoła nie wzrasta przy zmniej
szaniu ciśnienia, a próżnia stanowi dobry przewo
dnik elektryczności, ale że natom iast istnieje opór 
przy przechodzeniu elektryczności ze stałych ele- 
ktrodów w gazy rozrzedzone i że ten to właśnie opór 
szybko wzrasta przy coraz wyższem rozrzedzaniu 
gazów.

Dla poparcia tego poglądu przeprowadził obecnie 
szereg doświadczeń w pracowni Edlunda p. T. Ho- 
men. Mamy tu  do czynienia z dwojakim oporem,— 
z oporem samego gazu i z oporem przy przechodze
niu elektryczności z elektrodów; pierwszy znich mu
si być oczywiście proporcyjonalny do długości słupa 
gazu, drugi jest od niej zupełnie niezależny; na tej 
zasadzie możliwem jes t wyróżnienie obu oporów.

Doświadczenia dokonywane były z powietrzem 
atmosferycznem, które wprowadzano do ru r z obu 
stron otwartych, posiadających w pobliżu końców 
zwężenia; zwężenia te zamykano korkam i, końce 
były również korkam i zamykane, a przestrzeń mię
dzy korkam i wypełniano oliwą przez otworki znaj
dujące się w górnych stronach ru r poziomo układa
nych. Nadto za pośrednictwem ru rk i bocznej, um ie
szczonej w środku takiej ru ry , można było powie
trze rozrzedzać pompą rtęciow ą. Przez korki prze
chodziły druty, platynowe, stanowiące elektrody! 
wyładowania elektryczne wywoływane były za- 
pomocą przyrządu indukcyjnego i siłę prądu mie
rzono przy różnych odległościach elektrodów od 
0,35 do 13 cm.

Doświadczenia te wykazały, że gdy ciśnienie gazu 
jest mniejszem od 2 mm odchylenia, igiełki galwano- 
m etru są zupełnie niezależne od odległości między 
elektrodami, stają się wszakże mniejsze przy dal
szem rozrzedzaniu gazu. Przy większych natom iast 
ciśnieniach odchylenia igiełki zmniejszają się w mia
rę  powiększania odległości elektrodów i to tem  zna
czniej im ciśnienia są większe. W idzimy więc, że 
przy najmniejszych ciśnieniach opór wzrasta wraz 
z rozrzedzaniem gazu niezależnie od odległości ele
ktrodów, przy większych zaś ciśnieniach opór ten J  
wzrasta wraz z odległością elektrodów. Zjawiska 
te zupełnie zgodne są z poglądem, że opór powietrza 
słabnie wraz z jego rozrzedzaniem, ale że natom iast 
na elektrodach zachodzi opór, który przy silnem 
rozrzedzaniu szybko wzrasta.

Próżnia więc jest dobrym przewodnikiem elektry- I 
czności, a jeżeli p rąd  nie przechodzi przez gazy bar

dzo rozrzedzone, przypisać to należy oporowi zacho
dzącemu przy przechodzeniu prądu z elektrodów na 
gazy.

Doświadczenia te , jak powiedzieliśmy, prowadzo
ne były z prądam i indukcyjnemi; p. Homen zajmuje 
się obecnie podobnemiż doświadczeniami, posługu
jąc  się wszakże prądom  stałym  ze stosu o 1 500 ogni
wach Buusena z kwasem chrom nym. (.Ann. d. Thys.).

S. K,

(Chemija).

— N o w y  s p o s ó b  o t r z y m y w a n i a  w o- 
d o r u  n a  w i e l k ą  s k a 1 ę. F. H em bert i L. Hen
ry  przeprowadzają przegrzaną parę wodną ponad 
koksem rozgrzanym do czerwoności, a zawartym 
w retorcie. Powstającą przy tem mięszaninę wodo
ru  i tlenku węgla przeprowadzają do innej retorty , 
wypełnionej dziurkowatym ogniotrwałym m atery- 
jąłem, który jest ogrzany do tem p. początku dysocy- 
jacyi wody. Do drugiej tej re to rty  przybywa ró
wnież do początku dysocyjacyi ogrzana para  wodna, 
która tu  z tlenkiem  węgla daje dwutlenek węgla, 
uwalniając wodór. Mięszanina wodoru z dwutlen
kiem węgla po przejściu przez system at zbiorników, 
napełnionych wapnem, trac i zupełnie drugi z tych 
gazów. Tona koksu wystarcza na wytworzenie 
3 200 »i3 wodoru, a m etr sześcienny tego gazu kosz
tuje 1,5 centyma. (C. r. Cl., 797).

Zn.

— D z i a ł a n i e  f i z y j o l o g i c z n e  c h l o r 
k ó w  p o t a s o w c ó w .  A. ltich e t znalazł, że ma
łe zwierzęta ssące, ptaki, ryby i skrzeki przestają 
żyć po przyjęciu wewnątrz 1 g chlorku rubidu na 
1 kg wagi zwierzęcia. Przy zastrzykiwaniach pod
skórnych działa śm iertelnie doza o połowę słabsza. 
Chlorek potasu wywołuje zatrucie śm iertelne w do
zie o połowę mniejszej, chlorek litynu zaś jes t tru 
cizną dziesięć razy silniejszą od związku rubidowe- 
go, ponieważ 0,1 g tego ciała na 1 leg wagi zwierzę
cia zabija przy wprowadzeniu do systematu traw ie
nia. Sole powyższe zapewne rugują z tkanek i za
stępują w nich nieszkodliwy chlorek sodu. Ze stro
ny teoretycznej, jeżeli pominiemy sod, ciekawem 
jest, że ciężary atomowe potasowców (L i= 7 , K =39, 
łtb=fe5; szeregują się w takim  samym porządku, 
jak  ich trujące własności (doza śm iertelna 0,1 g, 
0,5 g, 1,0 g), a nawet stosunki między tem i liczbami 
są dość bliskie. Zbliżenie to  naturaln ie może być 
czysto przypadkowem. (C. r. CI, 667, 707).

Zn.

') Ob. „Przebiegelektrycztiości w próżni11. Wszechś.
1 .1, str. 127.
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WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— G ó r y  l o d o w e  n a  o c e a n i e  A t l a n 
t y  c k  i jri- Od wielu już la t góry lodowe nie w y
stępowały tak  obficie i nie posuwały się tak  daleko 
na południe jak  w roku ubiegłym. W  Maju wstgp 
do zatoki św. W aw rzyńca ' i do rzeki tegoż nazwiska 
był długo zupełnie zamknięty; sześć statków żaglo
wych i jeden parowiec uległo rozbiciu z powodu 
m gły, otaczającej te góry lodowe, a osiem innych 
parowców doznało znacznych uszkodzeń. Term o
m etry okazały się bardzo niedostatecznemi zwiastu
nam i zbliżających się mas lodowych; najczulsze n a 
wet zaczynają opadać dopiero, gdy góra lodowa 
znajduje się już w groźnem sąsiedztwie. Natomiast 
korzystnem do tego celu okazało się echo; okręty, 
udające się w północne okolice, zaopatrują się 
w strzelby znacznego kalibru, w ydające głośny huk; 
w czasie mgły, która budzi podejrzenie o sąsiedz
twie góry lodowej, strzela się z nich w krótkich  od
stępach czasu; skoro daje się słyszeć odgłos, góra lo
dowa znajduje się w pobliżu. A dm iralicyja zresztą 
angielska, podobnie jak  Coast-Survey am erykańska, 
ogłaszają comiesięcznie karty  z dokładnem oznacze
niem szerokości, w których b ry ł lodowych oczeki
wać można. (Humboldt).

____________  S. K.

Na rzecz Kasy pomocy naukowej imienia Mia
nowskiego:

W. P. Witold Biskupski w 1’iscowie, gub. Kostrom. 
rs. 10; kwotę powyższą Red. W szechświata doręczy
ła Kasie im ienia Mianowskiego.

Książki i broszury nadesłane do Redakcyi 
Wszechświata

J  A K O N O W O Ś Ć.
B u j w i d  Od o ,  Z pracowni prof. R oberta Ko

cha, odb. z Gaz. Lekarskiej, Warsz., 1866, str. 31.
Do nabycia we wszystkich księgarniach.

TRBŚć. Pająk karm iący się ptaszkami, przez 
j  Augusta Wrześniowskiego.—-Dwutlenek węgla w at- 
I mosferze, przez Stanisława Kramsztyka.—Wybrzeża 

Oceanu Spokojnego A m eryki północnej, pod wzglę
dem gieograficznym i gieologicznym, przez prof. 

| G erharda vom R atha (odczyt m iany na posiedzeniu 
Berlińskiego towarzystwa gieograficznego w dniu 3 
Października 1885 r.l, spolszczył d r Józef Siemiradz
ki. — Prace Pasteura nad ochronnem szczepieniem 
wścieklizny, opisał Józef Natanson. — Kronika Nau
kowa. — Wiadomości bieżące. — Na rzecz kasy po
mocy naukowej imienia Mianowskiego. Książki 
i broszury nadesłane do Redakcyi W szechświata.— 
Buletyn meteorologiczny.

W ydawca E. Dziew ulski. R edaktor Br. Znatow icz.

B u l e t y n  m  e  t  e  o  r  o  1 o  gr i  c  z  n. 37-
za tydzień od 30 Grudnia r. z. do 5 Styczniu r. b.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).

D a t a
Średnie

ciśnienie
barom e
tryczne

T em peratura

Śr
ed

ni
a

w
ilg

ot
n.

be
zw

zg
l. • **3 i ce a a i

13 ao-r?; Kierunek w iatru>—i fcjDu -r «
« * * |

Suma
opadu

U w a g i .

Śred. | Max. Min.

30 Środa
31 Czwartek

1 P iątek
2 Sobota
3 Niedziela
4 Poniedz.
5 W torek

745,98 
753,42 
752,63 
74:',62 
747,03 
744,65 
738,50

- 0 ,5
- 3 ,5
- 2 ,1

2.4 
0,1
2.5 
3,8

2,0
-0 ,7

0,8
3,4
3,6
5,8
5,2

—4,5 
—7,0 

0,1 
—1,4 
- 2 ,0  

2,4

4.0
3.1 
3,3 
5,0
4.2
5.2
5.3

91
91
84
92 
90 
94 
87

SW,SW,8\Y 
W,WSW,WSW 

8SW,SW,SW 
SW,SW,WSW 

W,WNW,WNW 
SSE,SSW,SW

s w ,s w ,w

0,0
0,0
0,0
4,9
0,3
6,7
3,0

poch., śu. bar. dr. 
pog., lekka mg. w. 
poch., w. dr. deszcz 
pochm., deszcz- 
pog., mały deszcz 
poch., śn. i deszcz 
poch., deszcz

Średnie 
z tygodnia 746,40 0,4

Abs.
max.
5,8

Abs.
min.
- 7 ,0 4,3 90 - 14,9

UWAGI. Ciśnienie barom etryczne, wilgotność bezwzględna i suma opadu dane są w m ilim etrach, 
tem peratura w stopniach Celsyjusza. K ierunek w iatru dany jest dla trzech godzin obserwacyj: 7-ej rano, 1-ej 
po południu i 9-ej wieczorem.

Prenumeratorów, którzy pragną otrzymywać Wszechświat od początku roku bieżącego, upra
szamy o wczesne wniesienie przedpłaty.

^03eojoho I^en3ypoio. BapuiaBa, 27 JJeitaOpK 1885 r. Druk Emila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna JV5 26.




