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Z T E O R Y I

O D l Y W I A N I A  S I Ę  R O Ś L I N
deiwiadcss.ais, P. Regnzris nsd dzi&haiem eUeieiia 

aszewnątr* k w itk i  aa dwutlenek węgla,,

(według referatu autora w Comptes rendus, t. CI, 
str. 1 294).

przedstawił IZ a a . .

W  komórce roślinnej chlorofil jes t jak - 
najściślej złączony z ziarnami bezbarwnej 
protoplazmy. Chlorofil zabarwia protopla- 
zmę, która sama przez się nie może odtle- 
niaćd wutlenku węgla. Chlorofil wreszcie nie
tylko nadaje właściwy wygląd przeważnej 
liczbie roślin, ale, co ważniejsza, jest środ
kiem, przy którego pomocy odbywa się ta
jemnicza a najważniejsza w święcie sprawa 
przemiany rosproszonej w atmosferze, nie
ożywionej, gazowej materyi, w żywe ciało 
rośliny, w substancyją, na której życie mo
że już wygrywać swoje wspaniałe akordy. 
Bez chlorofilu zatem niema życia lub raczej

życie zacząć się nie może, a jakkolw iek to 
naczelne znaczenie chlorofilu umniejsza się, 
traci na powadze, skoro przypomnimy so
bie, że i on nawet jest bezwładny w nieobe
cności słonecznego promienia, to jednak  i sa
ma rola niezbędnego pomocnika tej tw ór
czej siły wystarcza, żebyśmy w szeregu naj
rozmaitszych substancyj roślinnych zacho
wali dla chlorofilu pierwsze miejsce.

Budowa ziarn chlorofilowych przypomi
na w pewnym względzie budowę czerwo
nych ciałek krwi: tutaj barwny chlorofil 
i bezkolorowa protoplazma komórki roślin
nej, tam barwna hemoglobina i beskoloro- 
wa, również protoplazmatycznej natury, glo
bulina. Ale i w znaczeniu można dopatrzyć 
pewnego podobieństwa: tu  i tam barwnik 
stanowi ciało czynne, a większa co do ilości 
część utworu, niezabarwiona, posiada p ra 
wdopodobnie tylko bierne znaczenie ‘). H e
moglobina, której znaczenie polega na po
chłanianiu tlenu, dostarczanego przez oddy
chanie, zachowuje swą zdolność i po odłą
czeniu od globuliny. Czy toż samo stosuje

O Por. Wszechświat, t. IV str. 182, 201, 279, 298.
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się do chlorofilu? Czy i on, odłączony od 
swego bezbarwnego substratu, może wywie
rać odtleniające działanie na dwutlenek wę
gla?

Na powyższe pytania wszystkie klasyczne 
dzieła o fizyjologii roślin dają, przeczącą od
powiedź. Owszem, znajdujemy wszędzie 
jednozgodne zapewnienie, że koniecznym 
warunkiem redukcji dwutlenku węgla przez 
chlorofil, pod wpływem światła, jes t obe
cność p r o t, o p 1 a z m a t y c z n c'j zawartości ziar
nek. Mniemanie takie powstało pod wpły
wem doświadczeń, które może nie bez słusz
ności nazwaćby można zamało delikatnem i 
w porównaniu z subtelnością zadania. W  rze
czy samej, autorowie opierają się na zna
nym fakcie, że żyjące zielone części roślin, 
zanurzone w wodzie, w której rospuszczono 
dwutlenek węgla, pod wpływem promieni 
słonecznych wydzielają tlen gazowy, a więc 
widocznie przyswajają węgiel. P róbu ją te- 
dy czy podobnego wydzielenia gazowego 
tlenu nie da się dostrzedz, kiedy z wodnym 
rostworem dw utlenku węgla pomieszamy al
koholowy wyciąg chlorofilu, albo zgniecione 
i rostarte zielone części roślin, a mięszaninę 
taką oświetlimy promieniami słonecznemi. 
A le podobnym doświadczeniom zarzucić 
wypada niewłaściwość, ponieważ łatw o przy
puścić można, że chlorofil nazew nątrz ko
mórki roślinnej dzielność swoją zatrzym uje 
tylko przez czas pewien, o tyle krótki, że nie 
zdąża wydzielić widocznych bespośrednio 
dla oka ilości tlenu gazowego, albo też, że 
dzielność jego, choćby utrzym ać się mogła 
przez czas dłuższy, przecież co do natężenia 
znacznie maleje. Zdaniem p. R egnarda do
świadczenia te należało powtórzyć, w prowa
dzając jednak do nich takie w arunki, żeby 
najmniejsze ilości swobodnego, wydzielone
go tlenu nie mogły ujść niepostrzeżenie.

W  ostatnich czasach, kiedy przy doświad
czeniach bijologicznych bardzo często cho
dzi o wykrycie minimalnych śladów tlenu, 
został wprowadzony w użycie niesłychanie 
czuły odczynnik chemiczny na to ciało. Jest 
nim rostwór t. zw. błękitu Coupiera, odbar
wiony zapom ocąpodsiarkonusodu(N aH S02), 
który, w razie obecności najmniejszego 
śladu tlenu, przyjm uje bardzo silne za
barwienie błękitne. Napełniwszy podobnym 
rostworem odpowiedni przyrząd i umieści

wszy w nim kawałek żywego liścia rośliny 
Potamogeton, p. Regnard przekonał się, że 
płyn pod działaniem światła przyjm ował 
nadzwyczaj silne zabarwienie w ciągu paru 
minut. Czułość więc odczynnika do zamie
rzonego doświadczenia została wypróbowa
na w sposób dostateczny.

Po tych objaśnieniach możemy już  przy
stąpić do właściwego zadania p. Regnarda. 
Chciał on przekonać się, czy do odtlenienia 
dwutlenku węgla jes t niezbędnem: 1. ażeby 
chlorofil był zamknięty w komórce roślin
nej, 2. ażeby był złączony z bezbarwną pro- 
toplazmą ziarn chlorofilowych.

Na pierwsze z tych pytań odpowiedź znaj
dziemy w następującem doświadczeniu: D e
likatne listki sałaty zostały jaknajstaranniej 
rostarte w moździerzu agatowym, razem 
z ostrym proszkiem potłuczonego szkła, co 
musiało doprowadzić do zupełnego zniwe
czenia ich komórkowej budowy. Do miaz
gi tak przygotowanej dolano wody zaw iera
jącej w sobie dwutlenek węgla i przeniesio
no mięszaninę na filtr ze szwedzkiej bibu
ły. Przechodzący przez bibułę płyn, obej
rzany pod mikroskopem, zaw ierał w sobie 
mnóstwo ziarn chlorofilowych i nieco szcząt
ków porozdzieranych komórek, ale ani je 
dna komórka cala nie przeszła przez bibułę. 
P łyn  przefiltrowany został podzielony na 
dwie części, każdą z nich, z odpowiedniemi 
ostrożnościami, pomięszano z opisanym po
wyżej odczynnikiem na tlen, ale jedna zo
stała wystawiona na działanie św iatła sło
necznego, druga zaś umieszczona w zupełnie 
ciemnem miejscu. P ierw sza mięszanina po 
dwu już godzinach przyjęła bardzo silne za
barwienie szafirowe, kiedy druga naw et po 
dniach dziesięciu nie zabarw iła się wcale.

A  więc ziarna chlorofilowe, odłączone od 
komórek, stanowczo przyswajają węgiel 
z dwutlenku węgla, rospuszczonego w wo
dzie, czemu świadectwo daje zblękitnienie 
odczynnika na wydzielony współcześnie 
tlen wolny. Są one wtedy w takich samych 
warunkach, jak  wydobyte z naczynia krw io
nośnego czerwone ciałka krw i, które speł
niają w dalszym ciągu swą czynność, jak 
kolwiek coraz to wolniej.

Odpowiedzi na drugie pytanie p. Regnard 
szukał w następującem doświadczeniu: P rzy 
gotowywał alkoholowy lub eterowy rostwór
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chlorofilu i zanurzał w nim paski doskonale 
czystego papieru, który ja k  wiadomo, skła
da się wyłącznie z samej celulozy bez ża
dnych domięszek j akichkolwielt ciał innych 
a mianowicie protoplazmatycznych. Paski, 
napojone rostworem chlorofilu, p. Regnard 
suszył następnie w próżni przy zwykłej tem
peraturze i przygotowywał takim sposobem 
prawdziwe sztuczne liście, złożone z celulo
zy, chlorofilu (i ksantofilu), lecz niezawie- 
rające ani śladu pro to plazmy, a tembar- 
dzićj—komórek. Te sztuczne liście, umiesz
czone w odczynniku na tlen i wystawione 
na działanie światła, wywoływały zbłęki- 
tnienie płynu w ciągu paru godzin, gdy tym
czasem inna ich część, zostawiona z odczyn
nikiem w ciemności, nie dała żadnej zmiany.

W nioskiem ostatecznym z powyższych 
doświadczeń jest, że chlorofil sam przez się, 
bez pomocy żyjących komórek lub ich pro- 
toplazmy, roskłada pod wpływem światła 
słonecznego dwutlenek węgla, wydzielając 
z niego tlen, a przyswajając węgiel.

M E T E O R O L O G I J A
przez

■ w .  :k

w grudniowym  zeszycie czasopisma: 
„Zeitschrift der Oesterreichischen Gesell- 
schaft fur Meteorologie1* znajdujemy nastę
pującą wzmiankę u urządzonych u nas sta- 
cyjach meteorologicznych.

W zmianka ta pochodzi od znanego już 
czytelnikom naszym p. M argulesa (Wszech
świat r., 1883, N r 48), galicyjanina,zajm ują
cego stanowisko adjunkta obserwatoryjum 
magneto - meteorologicznego H ohe-W arte  
w W iedniu.

„Oddział warszawski Towarzystwa popie
rania przemysłu i handlu, mianowicie Sek- 
cyja I I  przemysłu rolnego, postanowił u rzą
dzić sieć stacyj meteorologicznych w tym 
celu, aby zebrać niezbędne, a oddawna po
żądane wiadomości o klimatografii kraju. 
Stacyje mają być urządzone przy cukro

wniach i innych zakładach fabrycznych. 
Dotąd piętnaście fabryk, położonych w gu- 
bernijach: W arszawskiej, Radomskiej, K ie
leckiej, Lubelskiej, Płockiej, Kaliskiej, W o
łyńskiej i Podolskiój zakupiło potrzebne na
rzędzia od B iura meteorologicznego, u rzą
dzonego w W arszawie. Narzędzia były 
sprowadzone od Fuessa z Berlina. W iado
mości te czerpiemy z „Instrukcyi“, wydanej 
świeżo w polskim języku, która nam została 
łaskawie nadesłaną przez wydawcę czaso
pisma W szechświat. Nowej tej instytucyi 
życzymy długiego życia i pomyślnego roz
woju.

„Jeżeli wolno jest udzielać rady, opartej 
na długoletniem doświadczeniu, zdobytem 
w sieci oddawna istniejącej, to stanowczo 
odradzalibyśmy zaprowadzania zbyt licz
nych stacyj barometrycznych. Tam, gdzie 
nie zachodzą zbyt wielkie różnice w wynie
sieniu nad poziom morza, wystarcza jedna 
dobra stacyja barometryczna na powierz
chnię około 200 mil kwadratowych. P rze
ciwnie zaś, jak  można największa liczba sta
cyj termometrycznych i pluwijometrycznych 
jest zawsze pożądaną. Na potrzeby obser
watora wystarczy w zupełności tani aneroid. 
Za pieniądze, które kosztuje barometr rtę 
ciowy, można dziś dostać zupełnie dobry 
przyrząd samopiszący; można wziąć np. ba- 
rografy i termografy firmy Richard F reres 
w Paryżu. Mianowicie termografy działa
ją  bardzo dobrze, przynajmniej o ile można 
sądzić z jednego egzemplarza, który u' nas 
funkcyjonował przez kilka tygodni; nadto 
wymagają one niewielkich starań. Uwagi 
te robimy ze względu na to, że z całej tej 
przestrzeni, na której ma być zaprowadzo
ną nowa sieć, nie posiadamy dotąd żadnych 
danych, odnoszących się do dziennego biegu 
tem peratury i innych elementów meteorolo- 
gicznych“.

Dziękując najmocniej za szczere życzenia, 
również ja k  i za rady udzielone, pochodzą
ce z tak kompetentnego źródła, rady, do któ
rych tem chętniej pragnęlibyśmy się zasto
sować, że one wyrażają i nasze własne prze
konanie, musimy tu jednocześnie dołączyć, 
jako objaśnienie z naszój strony, następują
ce uwagi:

1) Rozdział stacyj na całej wzmiankowa
nej przestrzeni z natury  swojej jest więcej
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przypadkowym, niż z góry obmyślanym, 
gdyż dotąd zależy wyłącznie od miejscowo
ści, w których znajdują się zakłady prze
mysłowe. W skutek rozmaitych, niezbyt po
myślnych warunków, w jak ich  znalazły się 
i stacyje i biuro meteorologiczne od samego 
początku ich istnienia, powiększenie liczby 
stacyj i rozgałęzienie ich metodyczne uległo 
pewnemu opóźnieniu. Sądzimy jednak, że j  

ze zmianą niektórych okoliczności, stopnio- i  

wy rozwój pod tym względem nie napotka j 
na dalsze przeszkody.

2) W ybór narzędzi, w jakie ma być zao
patrzoną dana stacyj a, nie zależy od B iura I 
meteorologicznego, ale wyłącznie od k iera- j 
jących zakładem, przy którym zostnje urzą
dzoną stacyja. Sam sposób, w jak i cała sieć 
powstała, jest zupełnie różny od tego, ja k  
organizowały się stacyje gdzieindziej. T u 
taj naprzód powstały stacyje, a następnie 
utworzyły one sobie biuro meteorologiczne, 
zależące od Sekeyi Ii-e j Towarzystwa po
pierania przemysłu i handlu. Urządzający 
stacyje, chcąc posiadać dobry barometr, dla 
zadosyć uczynienia potrzebom tych zakła
dów fabrycznych, przy których stacyje po
wstawały, po największej części wybierali 
stacyje z zupełnem zaopatrzeniem i z tego 
powodu prawie wszystkie nasze stacyje do
tychczasowe są zaopatrzone w barom etry 
rtęciowe.

Robienie spostrzeżeń barometrycznycli 
na niewielkich stosunkowo przestrzeniach 
przedstawia tę dobrą stronę, że jedne obser- 
wacyje mogą służyć za kontrolę dla pobli
skich,— co, przy tym braku doświadczenia 
i wprawy, jaki u nas bardzo naturalnie do
tąd jeszcze istnieje, ma ważne znaczenie.

Zresztą liczba dotychczasowych stacyj ba- 
rometrycznycli nie jest wrcale za wielką 
w stosunku do powierzchni zajmowanej 
przez wymienione gubernije, są one tylko 
zbyt niejednostajnie rozrzucone. Nic w ąt
pimy, że z biegiem czasu całkiem inny bę
dzie rozdział stacyj barometrycznycli; nie
jeden z zakładów, które zaprowadziły u sie
bie od samego początku stacyje kompletne, 
znajdzie prawdopodobnie, że obsługa tych
że stacyj jest zbyt mozolną i trudną i ogra
niczy się w następstwie na stacyi termome- 
trycznej i deszczowej. M amy niepłonną na- 
clzieję, że w niedługim czasie do robienia

obserwacyj nad deszczem i tem peraturą za
biorą się i osoby prywatne, niezwiązanez ża
dnym zakładem  przemysłowym i że tym spo- , 
sobem ten ważny dział należycie się roz
winie.

3) Nakoniec, też same nieprzyjazne wa
runki obecne, nie pozwoliły nam zaprowa
dzić jeszcze na żadnej stacyi samopiszących 
przyrządów. Dążeniem wszakże jest na- 
szem zaopatrzenie pewnych stacyj w tego 
rodzaju narzędzia, które stanowią niezbędne 
dopełnienie każdej, systematycznie urządzo
nej sieci.

W Y B R Z E l A  O C E A N U  S P O K O J N E G O
AMERYKI PÓŁNOCNEJ 

pod względem gieograficznym i gieologicznym

PRZEZ

prof. Gerharda vom Ratlia.

(odczyt miany na posiedzeniu Berlińskiego tow arzy
stwa gieograficznego w d. 3 Października 1835 r.),

spolszczył

l>r Józef S ie m ir a d z k i .

(Ciąg dalszy).

Colorado, czerwona rzeka, od mętnych 
czerwonych wód swoich tak nazwana, jes t 
wprawdzie jedną z najciekawszych rzek na 
święcie, dolina przezeń wyżłobiona przed
stawia w niezrównanych Canonach naj wspa
nialsze krajobrazy skaliste, pomimo to je 
dnak ze wszystkich większych rzek Colora
do jest najmniej użytecznym. Przecina on 
niemal na całej długości swojej niegościnną 
pustynię. Rzeka, z gwałtownym spadkiem 
przecinająca rozległe warstwy czerwonego 
piaskowca, niesie w mętnych swych falach 
olbrzymie masy piasku, zmieniające nieu
stannie łożysko rzeki i wypełniające znaczną 
część zatoki Kalifornijskiej. D la żeglugi 
i handlu Colorado prawie żadnego nie 
przedstawia znaczenia. Zaludnienie jego
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basenu przedstawia zaledwie '/1000 zaludnie
nia doliny Renu.

Columbia jest bezzaprzeczenia piękną 
rzeką, czynność jej gieologiczna rospoczęła 
się od wyługowania znacznej części nie
gdyś daleko obszerniejszych stepów solnych. 
Z tem wszystkiem i je j brzegi nie są wolne 
od pewnych warunków niekorzystnych. 
Naj większe jej dopływy, przychodzące z pół
nocy, przynoszą na wiosnę zimną wodę, 
szkodliwie oddziaływającą na zalane okoli
ce nadbrzeżne. Podczas gdy okolica P ort- 
landu cieszy się łagodną zimą, rzeka Colum
bia na zime zamarza. D rugą niedogodnośćc o  f  o

przedstawiają katarakty, położone o 40 mil 
powyżej ujścia, a bardziej jeszcze t. z w. 
„D alłes“ gdzie rzeka prawie ginie w rospa- 
dlinach swego bazaltowego łożyska, zdając 
się chować pod ziemię. Rzeczą godną uwagi 
jest fakt, że w Ameryce północnej większość 
rzek powyżej 43° szer. półn., podobnie jak  
rzeki Skandynawskie, spada z tarasów. Na
pę wno prawie twierdzić można, że orygi
nalny ten fakt—że rzeka, długi czas spokoj
nie płynącą, raptownie spada w kaskadach 
wśród tarasów skalistych, odnieść do zja
wisk lodowcowych należy. Pow łoka lodo
wa w wielu miejscach usunęła napływowe 
masy gruzu i produkty roskładu mas skal
nych, obnażając ukryte w głębi nierówności 
i uskoki skał, zmuszając przez to rzekę do 
tworzenia katarakt. W ielka „rów nina Ivo- 
lumbii“, rosciągająca się od przedgórzy gór 
Skalistych aż do gór Kaskadowych, które 
rzeka częścią szerokim lukiem omija,częścią 
zaś przecina, przedstawia jeden z najwię
kszych obszarów bazaltowych na ziemi. Do
liny w tej okolicy są to głęboko wyżłobione 
1'rzez wodę parowy, na których urwistych 
ścianach widnieją przekroje warstw bazal
towych w postaci niezmierzonych szeregów 
czarnych pryzmatycznych kolumn. Bieg 
rzeki znaczą wszędzie wielkie masy białego, 
częstokroć w postaci diun posuwającego sic 
lotnego piasku, odbijającego dziwacznie od 
czarnej bazaltowej lawy. A ż do „Dałles“ 
widzimy po brzegach rzeki i wzdłuż linii 
(Nord-Pacific i Oregon-Railway) same ty l
ko pustynie bazaltowe lub piaszczyste, niżej 
natomiast leżą najżyzniejsze okolice pszen
ne. W  miejscu, gdzie Columbia-river prze
cina góry Kaskadowe, wchodząc w ostro od

dzielony klimatycznie regijon pomorski, do
lina jego przedstawia widok niezwykle oka
zały. Kolum ny bazaltu, w kształtne ułożo
ne szeregi, piętrzą się do wysokości 1000 m, 
przecięte jakby  sznurami niezliczoną ilością 
żył lawy. Oko, które na przestrzeni prze
szło 70 mil nie mogło dojrzeć ani jednego 
drzewka, pieści widok wspaniałych lasów, 
zdobiących wulkaniczne góry coraz wspa
nialszym wieńcem w miarę jak  się zbliża
my ku morzu.

W szystkie' rzeki pomiędzy ujściem Co
lumbii i Colorado noszą na sobie charakter 
strumieni pomorskich;osobny system hydro
graficzny tworzy wielka dolina K alifornij
ska, przecięta na południe przez S. Joaquin, 
na północy przez Sacramento, o tw arta—• 
w Złotej Bramie. Tam gdzie wybrzeże K ali
fornijskie najbardziej się wystrzępia, przy
pominając brzegi Grecyi, wzrosła z niesły
chaną szybkością jedna ze stolic świata, bły
szcząca bogactwem, okazałością i życiem 
gorączkowem.

Podczas gdy wielka dolina K alifornijska 
posiada tylko małe, wysychające latem rze
ki, ze Sierry-Nevady spływa po głębokich 
parowach niezliczona ilość strumieni, nie
zwykle ważnych dla eksploataoyi złota.

Obfitość źródeł Sierry-Nevady umożliwi
ła dobywanie złota, które w innych, uboż
szych w wodę okręgach, np. w Montanie 
i Arizonie, przedstawia skarb zaklęty, nie- 

J dający się poruszyć. W  południowcy poło
wie Kalifornijskiej doliny proces wyługo
wania soli i sody z gruntu  zaledwie się jesz
cze rospoczyna. Tylko podczas deszczów 
i wylewów rzek spływa część ługowej wo
dy z jeziora Tulare do rzeki S. Joachima. 
Natomiast przez większą część roku jezioro 
to wraz z dopływami swemi tworzy obszar 
pozbawiony odpływu, w którym  po desz
czach wiosennych występują owe zgubne 
dla rolnika białe wykwity solne. W  półno- 

1 cnej części Kalifornijskiej doliny widzimy 
małą cząstkę „G reat Bassinu“ , mającą od- 

1 pływ ku morzu za pośrednictwem rzeki P it- 
River. W  pasie tym, niegdyś kraju Modo- 
ków, przestrzeń drenowana powiększa się 
zwolna i stopniowo, obszary nieposiadająee 
odpływu natomiast w tym samym stopniu 
się zmniejszają.

Sierra-Ne vada i góry pomorskie przed
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stawiają, dwie wyniosłości, charakteryzujące 
powierzchnię krajów  Oceanu Spokojnego 
Unii Am erykańskiej. Jakkolw iek góry te 
różnią się swą budową gieologiczną, łączą 
się one kilkakrotnie w pozornie chaotyczne 
masy skaliste, ja k  np. pod 35°, 41° i 44° szer. 
półn. Jakakolw iek jes t przyczyna tworze
nia się przy powstawaniu lądów znacznych 
górskich łańcuchów nadbrzeżnych, góry te 
w yw ierają fatalny skutek na obszerne prze
strzenie kraju , oddzielone w ten sposób od 
wilgotnego, ożywczego tchnienia morza. 
Tutaj np. w Angielskiej Kolum bii cała 
przestrzeń poniżej 50° szer. półn. na wschód 
od gór nadbrzeżnych położona, z wyjątkiem  
krótkiej wiosny, je s t najzupełniej pozba
wioną wilgoci atmosferycznej. Tutaj wi
dzimy jasno ja k  na d łoni,jak  dalece w szczę
śliwszych warunkach znajduje się Europa, 
nad którą panuje jedyna w swoim rodzaju 
centralna w ahlarzow ata wyniosłość A lpej
ska.

Najwyższe i najpotężniejsze wzniesienie 
Sierry-Nevady leży pomiędzy 36— 39° szer. 
pn., tylko o 2° na południe od najwyższego 
wzniesienia gór Skalistych. Nietylko oba 
te łańcuchy górskie dochodzą w tem m iej
scu największej wysokości— przeszło4300m, 
lecz i wysoka równina, pomiędzy niemi za
warta, wznosi się w tój okolicy najwyżej. 
Całkowita część zachodnia północno-ame- 
rykańskiego lądu posiada silny spadek z pół
nocy ku południowi, co bardzo jasno wi- j  

dzieć się daje z porównania przekrojów ko
lei U nion i Central Pacific, N ord Pacific, 
oraz Kanadyjskiej. Ten to spadek jedynie 
dozwolił zbudować dwie linije ostatnie. D o
dać należy tu jeszcze jednę ważną okolicz
ność: regijon ubogi w deszcze, zaw arty po
między górami, jes t najszerszym (230 mil 
gieogr.) tam właśnie, gdzie dosięga najw ię- j 
kszćj wysokości nad poziomem morza, pod
czas gdy ku północy dwa ograniczające gór
ską równinę łańcuchy zbliżają się do siebie 
na odległość tylko 140 mil gieogr. (pod 47° j  

szer. półn.). Powyższe względy są przy- | 
czyną, że M ontana, O regon i W ashington 
większą mają przed sobą przyszłość niż 
Utah, Nevada, a nawet K alifornija.

A ni góry Skaliste (z wyjątkiem  łańcucha 
Sangre del Christo w południowem Colora
do), ani Sierra-Nevada nie przedstaw iają

najmniejszego podobieństwa z Alpami; na- 
próżnobyśmy wśród najwyższych szczytów 
szukali czegoś podobnego do M aterhornu, 
F insteraarhornu lub Jungfrau. Czy na wiel
ką Sierrę będziemy patrzyli z równin Neva- 
dy, czy z doliny Kalifornijskiej — przewa
żają w niej potężne grzbiety i łagodne wy
pukłości. Z tem wszystkiem w wysokiej 
części granitowej K ordylijery K alifornij
skiej , niebrak tych dzikich spiczastych szczy
tów, które granit cechują. Podobne odła
my gór wieńczą potężny łańcuch K alifornij
ski zwłaszcza pomiędzy 36 i 37° szer. półn. 
Tam  wznosi się Mt. W hitney i inny szczyt 
j  eszcze powyżej 14 000'. Pomimo wszakże 
ogromu i wspaniałości, brak tym górom mi
łej cechy krajobrazowej, charakteryzującej 
góry Europejskie. Podczas gdy tutaj w A l
pach stopy śnieżnych szczytów okalają prze
śliczne zielone pastwiska, niewyczerpane 
źródło dobrobytu mieszkańców^—szeroka ró 
wnina S. Joachim a pod koniec M aja i na 
początku Czerwca przedstawia spaloną, po
zbawioną wszelkiej roślinności powierz
chnię. Groźne cechy piaszczystej pustyni 
przedstawiają się oczom podróżnika. W i
cher podnosi wysokie na kilkaset, niekiedy 
na kilka tysięcy stóp słupy kurzu, po 10, 
20—30 jednocześnie, które w szalonym wi
rze przesuwają się ponad rospaloną ró
wniną.

Bespośrednio ku południowi od Mt. W hit
ney rospada się wielki łańcuch górski na licz
ne ostre grzbiety lub zazębione grzebienie, 
S ierry, które, mniej więcej równolegle do 
siebie kierując się ku południowschodowi, 
wypełniają południowschód Kalifornii, po- 
łudniozachód Arizony i prawie całą Sonorę.

Pojedyńcze te S ierry składają się prze
ważnie ze skał starszych, granitów, porfi
rów, łupków krystalicznych i starszych skał 
osadowych; niebrak jednakże i utworów 
wulkanicznych. S ierry noszą w K alifornii 
i A rizonie piętno gór pustyniowych, wzno
sząc się wśród bezludnej pustyni. Dzikie 
i dziwaczne są kształty i barw y tych gór, 
kryjących w swem łonie żyły szlachetnych 
kruszców. Najbogatsze w ziemi pasmo sre- 
brodajne ciągnie się poczynając od wyso
kiej rów niny Anahuac (20° szer. półn.) ku 
północy przez środkowe i północne Stany 
Meksykańskie. Przez długie lata sądzono,
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że skarby srebrne, ograniczają, się do Me
ksyku. W  przeciągu jednego stulecia — o 
„A rizonie“ w Piineria alta i jej srebrnej gó
rze zapomniano zupełnie. W  tej miejsco
wości, w r. 1730 znaleziono częścią na po
wierzchni, częścią na głębokości zaledwie 
kilku stóp pod ziemią, niesłychaną ilość ro
dzimego srebra w bryłach. Odkrycie to by
ło tak niezwykłem, że wątpiono, czy to nie 
był przypadkiem  skarb umyślnie zakopany, 
który podług prawa, królowi w udziale przy
padał. W spaniałomyślnym był wyrok kró
lewski: „K ról nie chce poddanym swoim od
bierać tego, co im Bóg ofiarował14.

Kiedy w G rudniu r. 1854 należało wy
brać nazwę dla nowego terytoryjum , sława 
srebrnej Arizony odniosła zwycięstwo nad 
dawną nazwą Pim eria. S rebrna góra A ri
zony nie była jednak  najbardziej północną 
żyłą w tym kraju, za nią poszły: Colorado, 
Nevada, U tah, wschodnia Kalifornija, Mon
tana, Idaho, dostarczając tak wielkiej ilości 
szlachetnego metalu, że nawet produlccyja 
Meksyku daleko poza nią pozostała.

Oryginalny charakter tych gór srebro- 
nośnych, okrywających południowschodnią 
Arizonę, południowschód Kalifornii i Utah, 
je s t znowuż skutkiem klimatu, a mianowi
cie braku deszczów. W  krajach tych nie
mal zupełnie deszczu pozbawionych, góry 
mogą bez wątpienia podlegać zwietrzeniu, 
rospadać się na odłamy; u stóp ich mogą się 
nagromadzać masy gruzu i morza skaliste; 
roskład jednakże skał, dający początek ro- 
dzajnej glebie, miejsca mieć zupełnie nie mo
że, lub co najwyżej ma miejsce w bardzo 
słabym stopniu. Podczas, gdy w krajach 
wilgotnych skały roskładają się i rospusz- 
czają, tworząc ziemię rodzajną, a na ich po
wierzchni rozw ija się ochraniająca powłoka 
roślinna, przy zaledwie 50—100 mm  rocz
nych opadow atmosferycznych, góry przed
stawiają się w postaci pokruszonych, nagro
madzonych bezładnie mas skalnych, otoczo
nych stromemi hałdam i rumowiska. W  su
chych krajach, gdzie skały są pozbawione 
ochronnej warstwy roślinnej, działanie ule-, 
wy, chociażby najrzadziej się zdarzającej, 
je s t daleko potężni ejszem i bardziej niszczą- 
cem, niż w okolicach wilgotnych.

W  pustyniach tych tracimy wszelką mia
rę do ocenienia wysokości i oddalenia gór.

Gór niebotycznych tu  niema, niebo bowiem 
jest zwykle zupełnie czyste i chmury okry
wać szczytów nie mogą. Niezwykle wspa- 
niałemi są barwy tych gór pustyniowych.

Praw ie wszystkie skały, niewyłączając j a 
snych kwarcytów i porfirów, przybierają tu 
taj barw y jaskraw e, częstokroć ciemne. Tu 
leżą P urp le  H ills, bogate w srebro Kałiko 
i Choltolat Mountains. Ciemnobrunatne 
barwy są szczególniej charakterystyczne dla 
gór dolnego Colorado. Barwiace tlenki0 o
manganu i żelaza, które w wilgotnych 
krajach ulegają rospuszczeniu i wyługowa
niu, zdają się w pustyni nagromadzać na 
powierzchni kamieni i skał.

Do najpiękniejszych widoków i zarazem 
najdziwaczniejszych zjawisk gieologicznych 
należy dolina Yosemite, przez którą prze
pływa rzeka Merced. Pośród otaczającego 
chaosu górskiego otwiera się w tem miejscu 
kotlina, długa 13, szeroka 1—3 km, którój 
równe dno jest na 1200 m nad poziom mo
rza wzniesione. O lbrzymy granitowe, tw o
rząc strome, do wysokości 600 m  zupełnie 
prostopadłe ściany, wznoszą się na 900 do
1 200 m  ponad poziom doliny. W  jaki spo
sób dolina ta powstała, jest zagadką trudną 
do rozwiązania. Przez rozmycie wodą po
wstają wyżłobienia i doliny o pochyłych sto
kach, lecz nigdy kotliny podobne do Yose
mite. Olbrzymie, jakby  oderwane ściany 
najłatwiej jeszcze dałyby się objaśnić przez 
kolosalne zapadnięcie kotliny. Z przypu
szczeniem takiem jest jednakże wsprzeczno- 
ści poziome, podług badań W hitneya z je 
dnolitego granitu utworzone, dno kotliny.

Szczególniej godnym zaznaczenia je s t 
fakt, że jakkolw iek cały grzbiet S ierry Ne- 
vady składa się przeważnie z granitu  amfi- 
bolowego, t. z w. tonalitu, ja k  góry Adamel- 
lo w Tyrolu, w wielu miejscach w regijonie 
alpejskim tego grzbietu występują masy ba
zaltowe, tworzące najwyższe w paśmie tem 
szczyty. Są to stosunki całkiem odmienne 
od tych, jakie przedstawiają Pireneje, Alpy 
lub góry Skandynawskie.

(Dok. nast.)
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FOTOGRAFIJA NIEBIESKA
przez

S.

Śród metod, którem i się posługuje astro - 
nomija w badaniu nieba, ważne miejsce od 
łat niewielu zajęła fotografija, a o zdoby
czach, tą droga osiągniętych, nieraz mieli
śmy ju ż  sposobność wspominać. W  zasadzie 
fotografija niebieska nie różni się zgoła od 
zwykłój techniki fotograficznej; wymaga ona 
tylko p ły t nader czułych i zachowujących 
własności swe fotochemiczne bez zmiany 
przez czas dostatecznie długi. Miejsce zwy
kłej soczewki fotograficznej zajm uje tu szkło 
przedmiotowe lunety, której znów' szkło 
oczne zastępuje ciemnia optyczna, a płyta 
fotograficzna, na której rysuje się obraz cia
ła niebieskiego, umieszcza się w ognisku 
promieni chemicznych (fijoletowych i poza- 
fijoletowych). D la utrw alenia obrazów przed
miotów jasnych nieba w ystarcza krótka 
chwila, uchwycenie jednak  przedm iotów \ 
świecących słabo wymaga Czasu znacznego; 
w takim  razie należy lunetę zaopatrzyć 
w przyrząd zegarowy, któryby je j pozwolił 
z szybkością jednostajną biedź za ruchem 
dziennym gwiazdy.

Zastosowanie fotografiii do badań astro 
nomicznych wprowadzone zostało przed j  

trzydziestu już  laty  przez Bonda i W arrena 
de la Rue, a ze znacznym dla nauki poży
tkiem posługiwało się nią wielu astrofizy
ków, jak  R utherfurd, Abney, H . C. D raper, 
Janssen, Yogel, Lohse i inni. O trzym ano tą 
drogą nader wyraźne obrazy powierzchni 
słońca i księżyca, zdołano utrw alić  widma 
licznych ciał niebieskich, a H uggins uchw y
cił nawet obraz korony słonecznej przy peł
nym blasku słońca '). Szczególnie wreszcie 
użyteczną okazała się fotografija do utrwa-

1) 01). YTszreliśw., t. III, str. 191 i t. IV str 483.

lania i badania zjawisk chwilowych, prze
biegaj ących bardzo szybko, ja k  np. całko
witych zaćmień słońca.

Nietylko jednak astrofizyka, która ma na 
celu wykrycie budowy i natury  ciał niebie
skich, pomoc w fotografii znajduje; okazuje 
się ona bowiem przydatną nawet i dla tych 
dawnych działów astronomii, którym idzie
0 poznanie topografii nieba i zbadanie ru 
chów ciał niebieskich; płyta bowiem fo
tograficzna chw yta najdrobniejsze nawet 
gwiazdki, o których istnieniu dają nam wia
domość najpotężniejsze jedynie przyrządy 
optyczne. Na drodze tej najznakomitsze re
zu ltaty  osiągnęli bracia Paweł i P rosper 
H enry, adjunkci obserwatoryjum paryskie
go; dlatego też załączamy tu, według fran
cuskiej Naturę, rysunek przyrządu, który 
służy im obecnie do zdejmowania karty  nie
ba; poznajemy stąd dobrze i samą metodę 
postępowania.

Pierw sze próby otrzymywania fotografii 
gwiazd prowadzili ci astronomowie przy 
pomocy przyrządu tymczasowego, którem u 
do doskonałości wiele brakowało; pomimo- 
to rezultat tych prób okazał się tak dalece 
pomyślnym, że dyrektor obserwatoryjum 
polecił zbudowanie umyślnego do tego celu 
przyrządu; część jego mechaniczną wyko
nał znakomity konstruktor p. Gautier, szkło 
zaś przedmiotowe wytoczyli sami bracia 
H enry, usprawiedliwając tym sposobem da
wną uwagę, że astronomowie, którzy, za 
przykładem  Galileusza i Herschla, sami 
przyrządy swe budują, są też naj bieglej szy- 
mi obserwatorami.

P rzyrząd  braci H enry składa się z dwu 
lunet, umieszczonych jedna obok drugiej
1 zamkniętych we wspólnej rurze metalo
wej, mającej postać równoległościanu; obie 
lunety w całej swej długości oddzielone są 
cienką przegrodą. Pierwsza z tych lunet, 
posiadająca objektywę czyli szkło przed
miotowe o średnicy 0,24 m i o odległości 
ogniskowej 3,00 m, przeznaczona jest do 
obserwacyi ocznej, służy zatem do ustawia- 
,nia całego przyrządu; luneta druga połączo
na je s t z przyrządem fotograficznym, który 
zastępuje jej okular; objektywa jej posiada 
odległość ogniskową takąż samą prawie jak  
poprzednia, 3,43 m  ale znacznie większą śre
dnicę, 0,34 m.



Przyrząd do fotografowania gwiazd w Obsei watoryjum paryskiem,
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Osi optyczne obu lunet są równoległe, 
wszelka przeto gwiazda, znajdująca się 
w środku pola okularu  pierwszej lunety, 
rysuje się i pozostawia swój obraz na środku 
płyty chemicznej ciemni.

Przyrząd  cały umieszczony jes t w taki 
sposób, że biedź może za ruchem  gwiazdy 
od jćj wschodu aż do zachodu; podobnie ja k  
ekw atoryjał zwykły, opatrzony jes t 011 w ko
ło godzinne i koło zboczeń, a przyrząd ze
garowy nadaje mu ruch stateczny. Dla ści
ślejszego utrzym ywania lunety na oznaczo
nym punkcie nieba przyrząd posiada jesz
cze drobny ruch dodatkowy, k tóry  usuwa 
wszelkie drobne niedokładności zawiłych 
tych urządzeń.

Przyrząd dotąd zupełnie uregulow any 
jeszcze nie został, poinimoto otrzym ane k a r
ty fotograficzne nieba są istotnie zdum iewa
jące i żałujemy bardzo, że nie możemy załą
czyć tu wzoru takiej karty , do reprodukcyi 
podobnej bowiem drzeworytnictwo niedo
brze się nadaje, a rysunki należałoby odtwa
rzać drogą fototypii wprost z p ły t oryginal
nych. Na karcie, obejmującej przestrzeń 
nieba około pięciu stopni kwadratowych, na
liczyć można przeszło 3 000 gwiazd, przy
padających między G-ą a 14-ą wielkością; ze 
wszystkich tych gwiazd dwie tylko widzial
ne są okiem nieuzbrojonem; na płycie na
wet, według sprawozdania pp. Ilen ry , roz
różnić można ślady gwiazd 15 wielkości. 
Gwiazdy 14 wielkości przedstaw iają się 
w postaci punkcików o średnicy '/40 m ili
metra.

Oczywiście punkciki tak  drobne mogłyby 
łatwo być zmieszane z nieznacznemi skaza
mi płyty fotograficznej; dla usunięcia takich 
błędów należy kilkakrotnie obraz jeden 
zdejmować. T rzy godziny w ystarczają do 
otrzym ania karty  danej okolicy nieba, któ- 
rąby metodami zw ykłem i,przy gorliwej p ra 
cy, można zaledwie w ciągu k ilku miesięcy 
wykonać.

P rzy  dotychczasowych doświadczeniach 
pp. H enry posługiwali się płytam i fotogra- 
fic.znemi żełatyno-bromowemi, przygotow y- 
wanemi przez p. B ernoerta z Gandawy; 
przy użyciu tych płyt, czas potrzebny na 
uchwycenie obrazów gwiazd różnej wielko
ści jest następujący:

Gwiazdy:
1-ej wielkości . . 0,005 selc,
2-ćj 0,013
3-ej 0,03
4-ej 0,08
5-ej 0,2
i;-ej (najdrobniejsze, widziane

golem okiem) . 0,5
7-ej 1,3
8-ej 3
9-ej 8

10-ej ) .......................... 20
11-ej > (wielkość średnia asteroid) 50
12-ej I ......................... 2 min.
13-ej 5
14-ej ......................... . 13
15-ej ) (najsłabsze, gwiazdy widziane 33 

a; Pr7-y pomocy najsilniejszych ,
J ) przyrządów). » '

Aby jednak  płyty dawać mogły dobre od
bicia na papierze, winny być wystawione na 
działanie promieni przez czas trzy  razy 
dłuższy.

Przyjm uje się w ogólności, że stosunek 
blasku gwiazd dwu następujących po sobie 
wielkości wynosi 2,512; z tablicy powyższej 
widzimy, że czas potrzebny na uchwycenie 
obrazu między gwiazdą 1-ej a l(i-ej wiel
kości zmienia się w granicy stosunku 
1:1000000 .

Z tego poznajemy także, że metoda foto
graficzna przewyższa siłę wzroku ludzkiego, 
pozwala bowiem otrzymać obraz gwiazdy, 
któraby pozostała dla oka niewidzialną przy 
pomocy lunety takich samych wymiarów, co 
luneta służąca do fotografii.

A dm irał Mouchez, przedstawiając akade
mii nauk dotychczasowy rezultat prac pp. 
H enry, przyznaje im znaczną bardzo donio
słość. P rzy  pomocy tak udoskonalonej me
tody fotograficznej, będzie można przedc- 
wszystkiem w ciągu lat kilku otrzymać do
kładną kartę nieba, to jes t roskład, klasyfi- 
kacyją i położenie wszystkich gwiazd, wi
dzialnych zapomocą przyrządów najsilniej
szych. H ershel ocenił liczbę gwiazd, wi
dzialnych zapomocą jego wielkiego telesko
pu, to jes t sięgających do 14-ćj lub 15-ej 
wielkości, na dwadzieścia z górą milijonów, 
ale poznał też, że dla dokładnego zbadania 
całego nieba trzebaby mu było osiemdziesię-
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ciu lat usilnej pracy; widzimy, jak  dalece 
całą tę pracę przyspiesza fotografija.

P rzydać się też ona może korzystnie do 
wyszukiwania drobnych planet czyli aste- 
roid. Drobne bowiem gwiazdy wypisują się 
na płytach jedynie jako  punkty niemal ma
tematyczne, planety natomiast wyróżniają 
się śladem swój drogi, którą opisują w cią
gu czasu, przez jak i płyta była na niebo wy
stawioną. Już  przy pomocy tymczasowego 
swego przyrządu otrzymali pp. H enry ruch 
Pallady śród gwiazd stałych. Podobnież 
badać będzie można tą drogą bieg satelitów 
dokoła ich planet.

Niemniej znaczne ułatwienie znajdzie tu 
badanie gwiazd podwójnych i wielokro
tnych,— a nawet i w mozolnej kwestyi pa- 
ralaks rocznych gwiazd, fotografija przydać 
się może, przy pomocy bowiem nieznaczne
go powiększenia ocenić można przesunięcie 
gwiazdy o jednę lub dwie dziesiąte sekundy 
na płytach zdejmowanych w pewnych od
stępach czasu. P rzez porównanie p ły t zdej
mowanych w odstępach czasu znaczniej
szych, co lat dziesięć lub dwadzieścia, uja
wnią się niewątpliwie ruchy własne gwiazd, 
którychby obserwacyje zwykłe i po upływie 
stu lat wykazać nie zdołały; fotografija bo
wiem wolną jest od błędów osobistych, któ
re przy oznaczaniu ruchów drobnych czynią 
spostrzeżenia niepewnemi.

Astrofotom etryja wreszcie, oznaczanie 
względnego blasku gwiazd, przy udziale fo
tografii nabiera też znaczenia o wiele donio
ślejszego; jak  to poznał Lolise w Potsda- 
mie '), gwiazdy optycznie jaśniejsze są też 
w ogólności i skuteczniejsze fotograficznie, 
dają bowiem obrazy wyraźniejsze, aniżeli 
gwiazdy słabsze. W yjątki muszą jednak 
być liczne, co wynika ju ż  z tego, że różne 
promienie wywierają niejednakie działanie 
chemiczne. Badanie fotograficzne gwiazdO O
pozwala tedy oceniać względne natężenie 
rozmaitych promieni gwiazd, przybywa 
więc w pomoc badaniu widmowemu i wraz 
z niem przyczynić się może do rozjaśnienia 
kwestyi budowy fizycznej tych słońc dale
kich.

*) Ob. Wszechś. t. IV, str. 303.
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Nowe zresztą metody badań nietylko uła
twiają rosstrzyganie istniejących już  w nau
ce zagadnień, ale otwierają też poszukiwa
niom nowe zgoła dziedziny.

JESZCZE S Ł Ó W  KILKA

PRZEZ

Wl. Taczanowskiego.

Szczegóły o zuchwalstwie kruków, poda 
ne przez profesora W rześnio wskiego w nu
merze 52 W szechświata r. z., obejmują cie
kawe i wiarogodne spostrzeżenia malujące 
tę stronę obyczajową ptaków tój rodziny. 
W ypada mi jednak zwrócić uwagę na ry 
cinę i na relacyją tam zamieszczoną, wzię
tą z czasopisma francuskiego L a Naturę. 
Obserwacyja ta według mego przekonania 
nie jes t ścisłą, wiadomo bowiem jak  kruk 
europejski jest ptakiem wszędzie małolicz- 
nyin i nietowarzyskim. W  całej mojej 
karyjerze myśliwskiej i ornitologicznej ni
gdy nie zdarzyło mi się widzieć więcej nad 
dwie lub trzy pary zgromadzone przy je 
dnej padlinie, wątpię czy kiedykolwiek czte
ry  pary razem widziałem; długo razem nie 
przebywają, a każda para  po nasyceniu się 
w swoją stronę odlatuje. W e Francy i k ruk  
nie jest liczniejszym niż w naszych stro
nach, a w wielu okolicach o wiele rzad
szym. Zgromadzenie więc złożone z 50 
par kruków zdaje mi się niemożliwem.

Niema nic niepodobnego, że kruki mo
gą się rzucić na pinczera, niewiele lub wca
le niesilniejszego od zająca; dwie lub trzy 
pary są dostateczne do zamordowania tak 
słabego zwierza, a nieraz jedno dobre ude
rzenie po głowie mogłoby go życia pozba
wić łub przynajmniej ogłuszyć. Jeżeli więc 
wypadek opisany był autentycznym, nie
można go sobie inaczej wytłumaczyć, jak  
tylko w ten sposób, że głównemi sprawca
mi ataku były tam dwie lub trzy pary k ru 
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ków, liczni}, zaś czeredę towarzyszącą temu 
widowisku mogły stanowić wrońce, zastę
pujące naszą wronę na zachodzie E uropy, 
które zawsze są gotowe zlatywać się g ro
madnie (lo kruków  lub ptaków d rap ież
nych, dla spożycia resztek przez nie zo
stawionych. Nasza wrona podobnie k ru 
kom towarzyszyć zwykła, lecz ją  łatwo 
po kolorze odróżnić można, gdy tymcza
sem w roniecjest tak samo całkowicie czar
ny ja k  kruk, robotnicy przeto fabryczni 
mogli ich nie odróżnić, lub też w opowia
daniach swoich nie przywiązywać do tego 
ważności.

K ruk  algierski (C o m is  tingitanus) je s t 
nierównie więcej towarzyskim i liczniejszym 
od naszego, często tam można widzieć po 
kilkadziesiąt par razem zgromadzonych przy 
szlachtuzach pod miastami, na polach lub 
pustyni przy padlinie, lub w pow ietrzu po
lujące na przelotach szarańczy; każda j e 
dnak para trzym a się w większem między 
sobą zbliżeniu i po uczcie w swoją stronę 
osobno odlatuje.

Nasze gatunki rodziny kruczej uszykować 
można ze względu na ich drapieżność w na
stępującym porządku: kruk, wrona, wroniec 
(u nas bardzo rzadki), sroka, sójka, kaw ka, 
gawron, orzechówka; lecz za praw dziw ie 
drapieżne i szkodne, uważać należy gatunki 
do sroki włącznie. Sójki, tak  pod wzglę
dem powierzchowności jak  i obyczajowym, 
bardzo są odmienne od kruków  właściwych, 
dlatego też systematycy skupiają je  w od
dzielnej grupie w rodzinie kruczej pomiesz
czonej, a której nasza sójka jedynym  jest 
u nas przedstawicielem. Jestto  p tak p ra 
wdziwie leśny i niemający żadnej skłonności 
do przyłączania się do kruczych zgrom a
dzeń; żywi się przez lato głównie owadami 
i jagodami, w porze zimowej owocami drze- 
wnemi, jak  żołądź, buczyna i t. p. Chciwa 
je s t jednak  na mięso i wybiera niekiedy pi
sklęta z gniazd małych ptaków, zjada też 
ptaki nieżywe, jeżeli je  gdzie z najdzie, a mia
nowicie obrywa je  ptasznikom z sideł i sa
ma przytem częstokroć w nie wpada; nie 
okazuje jednak  takiój skłonności do zabój
stwa, jaką u sroki i u wron widzimy. K aw 
ka rzadko się już  do padliny bierze i żywi 
się głównie przez zimę drobnemi pozostało
ściami od ludzkiej żywności, :i nihmpwjcic

ASr . 1s 

\%  ^ 7

| roślinnemi, przez lato karm i się prawie wy- 
j łącznie owadami. Gawron jada  chętnie po

karm y roślinne, pędraki chrabąszczy i owa
dy a mianowicie prostoskrzydłe; nigdy go 
nic widziałem przy padlinie ani też atakują
cego drobne ptaki lub ssące. Orzechówka 
nietylko że się nigdy nie bierze do padliny, 
ale ma jaknajm niej wspólności z innemi kru- 

j  kami; orzechy, żołędzie, buczyna i orzeszki 
cembry są je j najulubieńszym pokarmem, 
w lecie owady; w części bierze się do jaj 
ptasich a może i do piskląt.

W rona nasza jest drapieżna i często od
ważna; znane są ich napaści na młody drób 
gdy się gdzie zanęcą. Jako dowód zuchwal
stw a przytaczam parę własnych moich ob- 
serwacyj. Pewnego razu, polując na lisa 
z chartami, odesłałem konie na popas do kar
czmy, sam zaś ze strzelcem zostałem w po- 

| lu na zająca. Któryś z nas postrzelił wkrót
ce zająca, który mocno farbował, lecz mógł
by jeszcze i pół dnia przed nami uchodzić, 
a być może, że i wcałeby się wziąć nie dał. 
Poszliśmy więc do koni, aby rannego zwie
rza chartam i uszczuć. Zastaliśmy sanie już 
zaprzężone, nietracąc więc czasu, wrócili
śmy szukać naszej zdobyczy. Tymczasem, 
tylkocośmy ze wsi wyjechali—zwróciły na
szą uwagę wrony, lecące ciągle ze strony, 
gdzie został nasz zając postrzelony; domy
śliłem się odrazu co to znaczy i rzeczywiście, 
blisko tego miejsca gdzieśmy go zostawili, 
zastaliśmy jeszcze gromadkę wron obdziera
jących kości po naszym zającu. Na śladach 

I przekonaliśmy się, że go jeszcze żywego ata
kowały, goniły i dobiły. Niewięcej ja k  pól 

| godziny czasu wystarczyło tym wronom na 
upolowanie i całkowite pożarcie tej zwie- 

| i-zyny.
Pewnego razu, jadąc w lecie na polowa

nie drożyną pod lasem, usłyszałem wrzask 
kraski w bliskości, wyskoczyłem więc i uda
łem się w to miejsce; wrona na ziemi tę 
kraskę mordowała, za zbliżeniem mojem 
uciekła, a ofiara tak była poturbowana, choć 
żadnych nic miała jeszcze obrażeń powierz- 

j  chownych, że się ręką wziąć dała; wziąłem 
ją  więc na bryczkę i po przewiezieniu z parę 
w iorst dalej, gdy przyszła zupełnie do sil, 
wypuściłem na wolność.

Sroka mniej jest towarzyska od wrony 
i pod wielu względami odmienne ma z wy-
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czaję, nie ustępuje jednak  wronie pod wzglę
dem drapieżności, zuchwalstwa i przebiegło
ści względem istot mniejszych niż tamta. 
Względem drobiu młodego równie jest szko- 
d n ajak  wrona i, gdy się raz zanęci, tak  się 
sprytnie sprawia, że j sj. trudno złapać na 
uczynku i upolować. Gniazdo swe obszerne 
tak w gałęziach ukryw a i tak się cicho przy 
niem zachowuje, że właściciel drobiu często 
nie wie o tem, że ma szkodnika blisko swego 
mieszkania i dalej go szuka; dopiero potem 
gdy liście w jesieni oblecą, przekonywa się 
skąd mu szkody były wyrządzane. Sroki 
urządzają także polowania na dzikie dro
bniejsze ptastwo, jak  to miałem sposobność 
widzićć naocznie. Idąc z wyżłem po wale 
nad W isłą, widziałem kilka srok chodzących 
po trawie, lecz nie zwracałem na nie uwagi. 
Dopiero gdy się z niemi zrównałem, wy żel 
mój pobiegł ku nim i zaczął po traw ie stry- 
cliować; sroki się rozstąpiły i zwracały na 
psa uwagę. Aż wkrótce zerwała się prze
piórka, sroki puściły się za nią, ona zapadła 
gdy ją  dognały, sroki za nią; pies znowuż do
biegł i znowuż ją  spędził, sroki za nią popę
dziły, lecz nie wiem ja k  się eprawa zakoń
czyła, gdyż ptaki poleciały na dużą kępę 
łoziny. Jeżeli przepiórce udało się zapaść 
w krzakach, to jej sroki napewno nie odszu
kały. W idocznie, że one już poprzednio tej 
przepiórki szukały w tem miejscu, gdzie je  
pierwszy raz spotkałem.

P o s i e d z e n i e  p i e r w s z e  w r o k u  bi eż .  Ko-  
m i s y i  t e o r y i  o g r o d n i c t w a  i n a u k  p r z y 
r o d n i c z y c h  p o m o c n i c z y c h  odbyło się dnia 
7 Stycznia 1886 roku, w lokalu Towarzystwa, o go
dzinie T' / 2 wieczorem.

1) 1’rotokuł posiedzenia dwudziestego drugiego 
z r. z. po przeczytaniu został przyjęty i podpisany.

2) 1. H. Cybulski przedstawa tablice, zawiera
jące rezultaty  spostrzeżeń fitofenologicznych, robio
nych przez niego od lat 21 w Ogrodzie botanicznym 
warszawskim. Tablice te  były drukowane w V t. 
Pam iętnika Fizyjograficznego, a na ich podstawie 
p. C. przystąpi! do obliczenia przeciętnych dat fito- 
fenologicznych i oznaczył średni czas kwitnięcia dla 
95 roślin u nas najpospolitszych. M ateryjał, w tak i 
sposób przygotowany, posłużył w dalszym ciągu do 
obliczenia dla każdej rośliny odstępstw od norm al
nego, śiedniego, czasu kwitnięcia, k tóre w wielu ra 

zach są bardzo znaczne i bespośrednio dają wska
zówki większego lub mniejszego odstępstwa danego 
roku od norm y we względzie klimatycznym. P. Cy
bulski oświadcza, że na zasadzie swego długoletnit- 
go doświadczenia uważa wskazany sposób traktow a
nia przedm iotu za najodpowiedniejszy i radzi w tym  
duchu zaprowadzić odpowiednie zmiany w schema
tach, rozesłanych w roku ubiegłym przez redakcyją 
W szechświata, a m ających służyć do notowania po- 
jawów w świecie roślinnym i zwierzęcym. Zdaniem 
jego, ze schematów tych należy usunąć pewną liczbę 
roślin mniej ważnych, a natom iast wprowadzić pe
wną liczbę innych, np. zboża. Należy poprzestać 
na zapisywaniu pierwszego ukazania się kwiatów, 
a co do owoców, to zachować można tylko kilka naj
bardziej charakterystycznych gatunków. Dalej r a 
dzi dostrzeżenia prowadzić, o ile można, na tychże 
samych egzemplarzach roślin i przytem w miejsco
wości ograniczonej. Nad wnioskami p. Cybulskiego 
wszczęła się dyskusyja, w której udział przyjęli: 
prezes d r Szokalski, autor schematów red. W szech
świata p. Wałecki, oraz p. L  Bogucki. P. W ałecki 
uznaje słuszność wielu uwag p. C., a przedewszyst- 
kiem co do konieczności uproszczenia metody zapi
sywania, chciałby jednak  porozum ienia co do szcze
gółów. Na wniosek p. Dziewulskiego, debaty nad 
zmianami, projektowanemi przez p. C., zostają prze
kazane Komisyi, do której zebrani zapraszają pp. 
Aleksandrowicza prezesa Towarzystwa, Cybulskiego, 
Wałeckiego, L. Boguckiego i K. Lapczyńskiego.

3) Pierwsze sprawozdanie roczne o działalności 
Komisyi teoryi ogrodnictwa i nauk przyrodniczych 
pomocniczych za rok 1885 zostało odczytane i przy- 

1 jęte. Sprawozdanie to  jest przeznaczone do druku 
w 11. Rocznika Towarzystwa ogrodniczego.

Na tera posiedzenie zostało ukończone.

KBGMKA HAUKOWA*

( C h e m ija ).

— M i e d ź  i c y n k  w o s a d a c h  d n a  m o r 
s k i e g o .  P. Dieulafait na prośbę A. Milne-Ed- 
wardsa zajął się zbadaniem próbek dna morskiego 
z wielkich głębi. We wszystkich okazach stale wy
kryw ał on obecność miedzi i cynku. Ilość zbada
nych próbek, olbrzymia głębokość i odległość od 
brzegów miejsc, w których były zebrane, niesłycha
na przestrzeń dna, z której były dostarczone, nako- 
niec—równomierność, z jaką  dwa te  metale we 
wszystkich okazach się znajdowały, wszystko to upo
ważnia p. D. do wygłoszenia ogólnej zasady, że do 
szeregu materyj, k tó re  dotychczas nieustannie osa
dzają się z wody morskiej, zaliczyć należy związki 
miedzi i cynku. Ta zasada w dalszem rozwinięciu 
prowadzi autora do objaśnienia, dlaczego m inerały 
cynkowe znajdują się w dolomitach. (C. r. Cl, 1207).

Z>t.
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— D y d y m  (D i=147). K. A. v. W elsbach do
nosi (Ber. d. d. Ch. G.), że zapomocą krystalizacyi 
frakoyjonowanej, powtórzonej kilkaset razy, rozdzie
lił związki, uważane dotąd za dydymowe, na  nowe 
związki dwu pierwiastków m etalicznych. Jeden 
z nich, który  otrzym ał nazwę prazeodydym  i znak 
Pr, ma posiadać ciężar atom u 143,6, a związki jego 
bardzo zbliżają się do lantanowych i odznaczają się 
barw ą zieloną. Drugą częścią składową dotychcza
sowego dydymu m a być neodydym ze znakiem  Nd 
i cięż at. 140,8. Ilość jego przeważa bardzo znacz
nie w związkach dydymowych, a związki neodydy- 
mu posiadają barwę różową lub am etystową. Oba 
m etale dają tlenki zasadowe, należące do typu 
M20 :); prazeodydym oprócz tego m a dawać nad tle
nek nieznanej dotychczas postaci, M40 ; . W idma 
absorpcyjne tych nowych pierwiastków są częściami 
składowemi dotychczasowego widma dydymu: przez 
zrnięszanie we właściwym stosunku jednych z dru- 
giemi w rostworach, otrzym ujem y płyny, k tóre ani 
barwą ani widmem absorpcyjnem  nie różnią się od 
rostworów dydymu. Widmo emisyjne, właściwe dy- 
dymowi, należy do jednej z jego części składowych 
(autor nie mówi, do której mianowicie). Iskra ele
ktryczna, przeskakująca w obecności związków no
wych metali, daje dla każdego z nich oddzielne wi
dmo, również stanowiące część widma dydymowego.

Zn.

(Gieologija).
— N a  t r z e c i m  m i ę d z y n a r o d o w y m  

k o n g r e s i e  g i e o l o g i c z n y m  w B e r l i n i e  
odbytym  w końcu W rześnia i początku Październ i
ka r. z., pod przewodnictwem prof. Beyricha, zapa
dły następujące uchwały:

1. W dalszym ciągu prowadzić rospoczętą w m yśl 
uchwał Zjazdu Bolońskiego, robotę m apy gieologi
cznej Europy, m ającej się wydać w Berlinie, ze 
współudziałem najpierw szych gieologów wszystkich 
krajów Europejskich.

2. W  kwestyi proponowanego ujednostajnienia no
m enklatury gieologicznej, postanowiono po odrzuce
niu wielu wniosków ze sobą sprzecznych, przy jąć na
stępujące:

a) Form acyje archaiczne m ają się dzielić tylko 
na zasadzie różnic petrograficznych, niebiorąc wca
le pod uwagę ich względnego wieku.

b) Kwestyją oddzielenia K am bryjskiej i Syluryj- 
sklej formacyi odłożyć do następnego kongresu, m a
jącego się odbyó za trzy  la ta  w Londynie.

c) System perm ski pozostawić na jego dotychcza- 
sowem miejscu.

Zresztą działalność Zjazdu ograniczyła się do od
czytania kilku referatów ogólnej treści, zwiedzenia 
wystawy gieologicznej i odbycia pod przew odni
ctwem miejscowych powag naukowych kilku wycie
czek do Thale w górach Harcu, do S tasfurckich żup 
solnych i do Lipska.

J. S.

(Paleontologija.)
— Do bogatych zbiorów muzeum paleontologi

cznego w Paryskim  „Jard in  des Plantes“ przybył 
nadzwyczaj cenny okaz, a jes t nim całkowity szkie
let dużego ssawca z rzędu szczerbatych S c e 1 i d o- 
t h e r i u m  l e p t o c e p h a l u m ,  pochodzący z pam- 
pasów la Platy, w pobliżu Buenos Ayres.

Pierwszy okaz tego zwierzęcia został odkrytym  
przez Darwina w Punta Arenas (Chile) podczas po
dróży naukowej Beaglea. Nazwę swą zawdzięcza 
niezwykłym rozmiarom kości udowych. Szkielet 
paryskiego muzeum, opisany przez dra Fischera 
m ierzy 2 ' /a m długości i 1 m wysokości. Scelidothe- 
rium  najbliższym jes t kopalnych rodzajów ame
rykańskich: Mylodon, Pseudolestodon, Lestodon, Me- 
galonyx; od Megatherium różni się znacznie więcej, 
zarówno swemi zębami jak  kształtem  tylnej nogi.

Żadne ze zwierząt żyjących nie przypom ina Sce- 
lidotherium ; niektóre cechy anatomiczne zbliżają go 
do leniwców. Zdawałoby się, że wspólny szczep 
w ydał dwie gałęzi — jednę, złożoną ze zwierząt ol
brzym ich rozmiarów o członkach krótkich (Mega
therium ), drugą z form słabych, o członkach wą
tłych  i długich, przysposobionych do życia na drze
wach (leniwce). Form y wielkie i  silne znikły już 
wszystkie z ob licza . ziemi, zaludniwsży wprzód 
w epoce dyluw ijalnej Amerykę północną i południo
wą mnóstwem dziwacznych postaci, których nie
zwykła rozmaitość i  kolosalne w ym iary nie przesta
ją  wzbudzać podziwu w paleontologach. (Revue 
scientifiąue).

./. S.

— Do redakcyi Wszechświata nadesłano z K a n i o -  
w a nad Dnieprem s k a m i e n i a ł o ś c i  następujące: 

Belemnites Panderianus.
Belem nite3 Kirghisensis.
Goniomya quinquescripta (insignis Eichw.). 
Ammonites Koenigi Sow.
Ammonites (Cardioceras) Lam berti.
Ammonites (Cosmoceras) Jason.
Ammonites (Cosmoceras) Duncani.
Ammonites (Stephanoceras) tumidum. 
Pholadomya decorata Ziet.
W szystkie one należą do warstw środkowojuraj- 

skich czyli t. zw. glin oksfordzkich lub ornatowych. 
(Amm. ornatus).

J , Siemiradzki.

(Zoologija).
— W z r o k  o w a d ó w .  Podajemy rezultaty  ba

dań p. M. F. Plateau, przedstawionych Królewskiej 
A kadem ii Belgijskiej.

Owady dzienne potrzebują św iatła dość silnego; 
w półcieniu nie umieją się kierować.

U owadów dziennych posiadających oczy złożone, 
oczka pojedyncze (ocelli) tak  nieznaczne im odda
ją  usługi, że uważać je  można za organy szcząt
kowe.
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Owady, posiadające oczy złożone, nie oceniają ,róż
nicy kształtu dwu otworów! oświetlonych i dają się 
zmylić bądź silniejszem natgżeniem światła, bądź 
większą powierzchnią świecącą. Nie odróżniają one 
kształtów przedmiotów, lub też odróżniają je  bardzo 
niedokładnie. (Rev. sc ien t).

J. S.

(Antropologija).
— Revue scientifląue N r 25, podaje wiadomość o re 

zultatach badań przedsigwzigtych przez pp. Faudela 
i B leichera w A l z a c y i  n a d  e p o k ą  k a m i e n n ą  
i b r o n z o w ą .  Z badań tych  okazują się wielkie po
dobieństwa zabytków przedhistorycznych Alzacyi 
z naszemi, epoka neolityczna nie jest oddzieloną od 
paleolitycznej, tak  samo, jak  i u nas. Po wieku, ka
miennym, bez widocznego przejścia, nastąpił wiek 
bronzowy, bardzo w yraźnie określony i który trwać 
musiał bardzo długo. Przejście od wieku bronzowe- 
go do żelaznego zaznaczają niezliczone kurhany (tu- 
muli) rów niny Alzackiej.

./. S.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

■— Z a g i n i o n e  j e z i o r o .  W terytoryjum  pół- 
nocno-amerykańskiem Idaho, na górze, w wysokości 
3000 m nad poziomem Oceanu Wielkiego, znajdo
wało się przezroczyste jezioro, mające kilka m il an
gielskich długości i  o połowę mniejszą szerokość; 
otoczone z trzech stron lasem pierwotnym, zwane 
było „Redfish-lake“ , a to  z powodu znacznej obfito
ści żyjących w niem drobnych, czerwonawych ry 
bek. Góra, na której się to jezioro znajduje, składa 
się z granitu  i wapieni. W początkach Maja r. z. 
utworzył się w niej otwór olbrzymi, w którym całe 
jezioro przepadło bez śladu. (Humboldt'.

S .K .

— N a u k a  r o l n i c t w a  w B e l g i i .  Dla 
podniesienia stanu rolnictw a w Belgii, ustanowiony 
tam  został dekretem  królewskim korpus agronomów 
państwowych. Agronomowie ci pozostawać m ają 
w stosunkach bespośrednich z rolnikam i i udzielać 
im  m ają rad, jakich żądać będą. Urządzają oni kon- 
ferencyje rolnicze w różnych punktach swych okrę
gów, oraz prowadzą wykłady, stanowiące kurs zu
pełny pewnej gałęzi rolnictwa, w zastosowaniu do 
potrzeb danego okręgu.

Nadto, pod kierunkiem agronomów państwowych 
urządzone będą pola doświadczalne, służące do na
uczania praktycznego rolników; w każdej prowincyi 
pól takich przypadać ma przynajm niej pięć. Komi
tety i towarzystwa rolnicze wezwine zostały do 
udziału w opiece nad tem i polami i do ich utrzym y
wania. Plan ogólny prac ustanowiony ma być przez

m inistra rolnictwa, przemysłu i robót publicznych; 
rolnicy pracują sami wedle wskazówek i pod kontro
lą agronomów państwowych.

S. K.

— W ó d k i  f r a n c u s k i e .  Z powodu wzięto- 
ści, jakiej doznają u nas wódki francuskie przera
biane z wina, uważamy za właściwe przytoczyć tu 
niektóre szczegóły sprawozdania, złożonego Towa
rzystwu m edycyny publicznej przez pana Girarda. 
Z zestawienia danych statystycznych z lat 1843— 
1883 okazuje się, że fabrykacyja wódek z wina spa
dła w tym  okresie z 715000 do 14678 hektolitrów 
rocznie; ponieważ zaś konsumcyja alkoholu wzrasta 
we Francyi bezustannie, przywóz zaś i wywóz nie 
uległy istotnej zmianie, musiała się przeto rozwinąć 
nowa gałąź przemysłu, polegająca na fermentacyi 
melasy, buraków, mączki kartoflanej i t. p. sub- 
stancyj.

Okazuje się zresztą wyraźnie z tabeli następu
jącej:
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Wiadomo, że szkodliwość alkoholów wzrasta wraz 
z ich ciężarem cząsteczkowym, wszystkie zaś te wódki 
oprócz alkoholu etylowego zawierają alkohole wyż
sze (propylowy, butylowy, amilowy); za najszkodli
wszą uważa się wódka z kartofli, zawiera bowiem ca-
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ły szereg alkoholów i kwasów tłuszczowych, a oprócz 
tego pewien olejek właściwy, mający własności silnie 
trujące.

P. G irard przedstawił nadto przepisy, służące do 
nadaw ania wódkom właściwych aromatów. Tak 
lip. dla otrzym ania bukietu koniaku bierze się na 
(i litrów alkoholu: katechu sproszkowane (250 g ra 
mów), sasafras (468 g), kw iat janow ca (500 j) , W ero
nika (192 <j) h erbata  hishwen (128 g), złotowłos ka
nadyjski (128 9), lukrecyja (500 <?), kosaciec (16 9). 
Inne recepty zawierają substancyjo takie, jak  kwas 
oyjanowodorny, aldehid benzoesowy, cyjanek fe- 
nilu. (Rev. seicnt.),

6', K.

Książki i broszury nadesłane do Redakcyi 
Wszechświata

J A K O  NOWOŚ Ć.

K o s m o s ,  czasopismo Towarzystwa im. Koper
nika, zesz. XII za r. 18S5. Treść: 1. Synteza a lka
loidów przez dra  H. Silbersteina, 2. Kronika nauko
wa, przez S. Jentysa, W. Onufrowicza i F. Toma
szewskiego, 3. W iadomości bieżące.

S t a c y j  a o c e n y  n a s i o n  przy Muz. Przem. 
i Roln. w W arszawie. Sprawozdanie z czynności od 
1 Lipca 1884 do 1 Lipca 1885 r., napisał dr A. Seiu- 
połowski, kierownik Stacyi.

Do nabycia we wszystkich księgarniach.

E u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y
z a  ty d z i e ń  od G do 12 S ty c z n ia  r. b.

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

D a t a
Średnie

ciśnienie
barom e

T em peratura •2
a 0 g^  tc £ 05 — N

. a
e3 ę* a  

bD Kierunek w iatru
Suma
opadu

U w a g i .
tryczne Śred. Max. Min. cS C N CA3 £ £

6 Środa
7 Czwartek
8 P iątek
9 Sobota

10 Niedziela
11 Poniedz.
12 W torek

741,02
746,60
749,23
741,45
742,63
747,35
742;55

1,2
- 4 ,7
—7,6
- 3 ,6
—3,9
- 5 ,8
- 7 ,2

8,8 0,0 
-0 ,4 ! - 7 ,6  
— 5,3| —9,8 
—2 8  —5,3 

0,41 —7.3 
- 2 ,5  - 7 ,2  
- 5 ,5  —8,3

4.1
2,8
2.1
3.2
3.3 
2,7
2.4

81
86
84
92
95
91
91

SSW,SW.SW 
WNW.W.W 
W ,ESE,ESE 
SE, SE, N NE 
N.NK.SSW 

WSW,N,NNE 
NE,NE,N

0,0
1,3
0,0
1,9
0,7
0,0
0,5

poch., dr. śaieg 
pochm., śnieg 
pochm., dr. śnieg 
pochm., śnieg 
poch., śn., 7awieja 
pochmurny 
poch., śu., zawieja

Średnie 
z tygodnia 744,43 - 4 ,5

Abs.
max.
3,8

Abs.
min.
- 9 ,8 2,9 89

1

l i

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-ćj rano, 1-ój 
po południu i 9-ej wieczorem.

W e czwartek <1. 21 Stycznia r. b., o godz. 
7'/* wiecz., odbędzie się posiedzenie Sekcyi 
N auk Przyrodn. pomocn. i teoryi ogrodni
ctwa Tow arzystwa Ogrodniczego, w lokalu 
Towarzystwa (Chmielna, 14). P orządek 
dzienny:

1. Odczytanie protolculu posiedzenia po
przedniego.

2. P . W ładysław  Natanson: „O dysocy- 
jacyi gazów wogóle, a w szczególności dwu
tlenku azotu“.

TREŚĆ. Z teoryi odżywiania się roślin, dośw iad
czenia p. Regnarda nad działaniem chlorofilu na ze
w nątrz komórki na dwutlenek węgla, (według refe
ra tu  autora w Comptes rendus, t. CI, str. 1294), 
przedstaw ił Zn.—Meteorologija, przez W. K. — Wy
brzeża Oceanu Spokojnego A m eryki północnej, pod 
względem gieograficznym i gieologioznym, przez 
prof. G erharda vom R atha (odczyt m iany na posie
dzeniu Berlińskiego towarzystwa gieograiicznego 
w dniu 3 Października 1885 r.l, spolszczył d r Józef 
Siem iradzki.—Fotografija niebieska, przez S. K.— 
Jeszcze słów kilka o zuchwalstwie kruków, przez 
Wł. Taczanowskiego.—Towarzystwo Ogrodnicze.— 
Kronika Naukowa. — Wiadomości bieżące. — Książ
k i i b ro3zury nadesłane do Redakcyi W szechświa 
ta .—Buletyn meteorologiczny.

W ydawca E. D ziew ulski. R edaktor Br. Znatow icz.

^ obdojicho LJ,.H3ypoio. Jj-ipujaBa, 3  tfHB.ipK 18S6 r. Druk Emila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna AS 26.




