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P A J Ą K
PO L U JĄ C Y  NA MRÓWKI.

Obyczaje pajączka Theridium  riparium  
(Blackw.) Thor. aż do ostatnich czasów by
ły zupełnie praw ie nieznane przyrodnikom, 
zbyt małe bowiem rozmiary ciała oraz prze
bywanie w trudno dostępnych nieraz miej
scach stały na przeszkodzie bliższemu po
znaniu życia tćj istoty. Niedawno temu 
dr II. H enking z Getyngi zajął się bliżej ba
daniem obyczajów tego pająka i został sowi
cie wynagrodzony za poniesione trudy, gdyż 
obyczaje tego zwierzęcia ja k  się wyraża, bu 
dzą w badaczu uczucie podziwu i radości.

Nie wszędzie wprawdzie można znaleść 
gniazdka pająka, o którym  mowa, ale nie 
należą też one do wielkich rzadkości. T ru 
dno je  dostrzedzdlatego, że zbudowane są na 
spodnićj powierzchni krzaków i zarośli bli
sko powierzchni ziemi. Najczęściej jednak 
znaleść je  można w miejscowościach, pokry
tych bardzo ubogą roślinnością. H enking 
znajdował gniazdka takie w ogrodach, n a j
częściej pod krzakami różanemi i innemi. 
Jeśli odkryjemy to miejsce w Lipcu lub 
Sierpniu, znajdziemy tu mały, z kaw ałecz
ków ziemi ulepiony stożek (ob. ryc.) mający 
1 — 8 cm. długości, u dołu zakończony otwo
rem o szerokości 1 cm.; górny, zwężony i za
ostrzony koniec tego stożka je s t zamknięty 
i przymocowany do gałęzi lub liści, zapo- 
mocą rozbiegaj ącej się promienisto wiązki 
nitek. Prócz tćj wiązki nici, przymocowa
ne są dokoła do ścianek stożkowatego gnia
zdka liczne inne, połączone z sobą i poplą
tane nici pajęcze, które przeszkadzają koły
saniu się gniazdka. Jeszcze inne nici p rze
chodzą wreszcie ukośnie lub też pionowo 
na dół od otworu gniazdka lub też od nici 
bocznych i przyczepiają się bespośrednio 
do ziemi, albo, co rzadziej ma miejsce, do 
ździebełka traw y lub innych drobnych ro
ślinek.

Bardzo często znaleść można przymoco
wane do gniazdka ciało martwój mrówki, 
lub też resztki nóżek i pierścieni ciał mrów-

J czych tuż pod gniazdkiem i na nitkach pa
jęczych. Fakty  te dowodzą wymownie, że 

j  m rówki muszą stanowić zapewne najw a
żniejsze pożywienie dla naszego pająka. 
Okoliczność ta bardzo jest zajmująca i cieka
wa; Theridium , pomimo tak małych rozmia
rów ciała, może widocznie staczać zwycięską 
walkę z mrówkami,' stanowiącemi dla n a j
większych naw et gatunków pająków zdo
bycz bardzo niebespieczną i trudną do po
konania. Większość pająków nie napastuje 
nawet wcale mrówek, tylko niektórzy przed
stawiciele rodziny Therididae przekładają 
mrówki nad inne owady. Nie zauważono 
np. nigdy, aby pająk domowy (Tegenaria 
domestića) napadał mrówki; po większćj 
zaś części pozwala on uwalniać się z sieci 
tym  małym nieprzyjaciołom swoim. Mrów
ki, napastowane przez pająki, zadają im 
często bardzo bolesne ciosy przy pomocy 
twardych szczęk swoich i do utworzonćj 
ranki wpuszcząją nieco jadu , który sprawia 
wielkie cierpienia pająkowi. T ak  np. pa
ją k  średniej wielkości, Zilla X -notata (CL), 
Thor. napada zwykle odważnie na mrówki, 
niemając jed n ak  dosyć sił do przegryzie
nia twardego pancerza nieprzyjaciela zapo- 
mocą szczęk swoich; to też bardzo rzadko 
m rów ka ginie w skutek ukąszeń pająka. 
Zawsze prawie, jak  twierdzi H enking, wal
ka kończy sią tem, że mrówka zadaje cios 
pająkowi szczękami, rani go i wpuszcza jad . 
P a jąk  musi widocznie bardzo cierpieć, za
czyna bowiem uciekać ja k  szalony, ciągnie 
za sobą mrówkę, przymocowaną do zranio
nego członka, niebacząc na to, że ta osta
tnia zaczepia się po drodze o każdą nić, roz
ryw ając i niszcząc w ten sposób całą paję
czynę. Uwolniwszy się z kleszczy mrówki 
i ochłonąwszy z bólu, pająk powraca do pa
jęczyny i przystępuje do je j naprawy.

Skoro więc dla średnićj wielkości pają
ków mrówki są tak niebespieczne, bardzo 
jest ciekawe, ja k  sobie radzi znacznie mniej
szy pajączek, Theridium  riparium?

H enkinga zastanawiało też w wysokim 
stopniu, w jak i sposób Theridium  pokony
wa tak wielką ilość mrówek, których szkie
leciki chitynowe można obserwować na pa
jęczynie. Ta ostatnia bardzo je s t słaba, 
a oprócz tego m rówki są bardzo ostrożne 
i rzadko tylko wpadają same w sieć paję-
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czą. Z samego kierunku gniazdka można 
już atoli sadzić, z której strony Theridium  
napada na swą zdobycz. Można to bowiem 
uważać za prawidło ogólne, że gniazdka 
lub rynienki pajęcze bywają wydłużone 
i otw arte w tym kierunku, skąd pająk 
otrzymuje zdobycz. Ponieważ zaś gniazdko 
Theridium  jest pionowe i ku dołowi otwarte, 
można stąd wnosić, że mrówki przeważnie 
z dołu chwytane bywają przez pająka.

Henkingobserw ow ał obyczaje Theridium  
w naturze oraz u osobników, trzymanych 
w niewoli. Schwytał on pewną ilość tych 
pająków i umieścił każdego w obszernem 
naczyniu szklanem, na którego dnie znajdo- 
ła się warstwa suchćj ziemi i gruboziarni
stego żółtego-piasku; prócz tego w naczyniu 
umieszczoną została gałązka, pokryta li
śćmi. Ponieważ pająki te posiadają gruby 
i ciężki odwłok, trudno im chodzić po ró- 
wnój ziemi. P rzy  spotkaniu się z mrówką 
nóżki pająka zaczynają szybko drgać; p a 
ją k  odskakuje nagle i wyrzuca na mrówkę 
nieco lepkićj substancyi, k tóra przylega do 
jednego z jćj rożków. M rówka, przestra
szona tein naglem spotkaniem, zaczyna ucie
kać, a do rożków jćj, zwilżonych wydzieli
ną pajęczą, przyczepiają się ziarnka piasku 
i ziemi.

Ale w jakiż sposób Theridium  chwyta 
mrówki po założeniu swego gniazdka i n a 
ciągnięciu nitek pajęczyny? Mrówki przeby
wają głównie na ziemi, na rośliny wchodzą 
tylko dla szukania słodkiego soku i wysy
sania mszyc. Otóż nici, ciągnące się od 
ziemi do gniazdka, są bardzo lepkie i tak 
cienkie, że niełatwo w oczy wpadają 
Gdy mrówka chodząc po ziemi spotyka 
koniec nitki, przylepia się do nićj, jak  ła
two się domyślić, swemi rożkami. Nitka 
przymocowuje się do rożków bardzo silnie. 
M rówka zaczyna wykonywać energiczne 
ruchy, odrywa nitkę od miejsca je j na ziemi 
przyczepienia i biega w koło, o ile pozwala 
jej na to długość nitki oraz pewna elasty
czność sieci. Gdy zbyt silnie naciąga tę osta
tnią i nie dosyć mocno trzyma się nóżkami 
ziemi, nitka oraz siatka wskutek sprężysto
ści kurczą się nagle i poryw ają nieszczęśli
wą mrówkę, która, zatoczywszy łuk, przy
suwa się do bliższego punktu. Tymczasem 
przez to naciąganie nici i sieci mrówka |

jakby sznurkiem dzwonka zawiadamia pa
jąk a  o tem, co zaszło.

P ająk wysuwa się z gniazdka i natych
miast znajduje nitkę, którą tak rospaczli- 
wie ciągnie i rwie nieszczęśliwa jego ofiara. 
Zwróciwszy odwłok ku górze, piersiogłów 
zaś ku dołowi, pająk chwyta przedniemi 
nóżkami za nitkę i próbuje ciągnąć do góry 
swą zdobycz. Ponieważ najczęściej mrów
ce nie udaje się uchwycić nóżkami jakiego
kolwiek przedm iotu na ziemi, wkrótce wisi 
w powietrzu iwznosi się do góry, ja k  wiadro, 
ciągnięte na sznurze przez mularza.
•  Zdarza się jednak niekiedy, że mrówka 
m iarkuje co się dzieje i konwulsyjnie trzyma 
się nóżkami gruntu. W tedy pająk radzi sobie 
inaczój. Schodzi po nitce na dół, kręci się 
dokoła mrówki, wyciąga tylnemi nóżkami ni
ci z gruczołów przędnych i obrzuca niemi 
mrówkę; wskutek tego ta ostatnia, dla uwol
nienia się z tych nowych pęt, podnosi chwila
mi nóżki, przestajesię trzymać ziem i,apająk 
czuje natychmiast, że natężenie nici zmniej
sza się, biegnie w okamgnieniu do góry 
i nieszczęśliwą ofiarę pociąga.

Gdy mrówka zostaje wciągniętą aż do wy
sokości powikłanej sieci, która otacza gnia
zdko, pająk przystępuje do skrępowania 
zdobyczy swej, obrzucając ją  nowemi nićmi, 
przeciągając dodatkowe nici łączne i t. d. 
Gdy mrówka nie może się już ruszyć, pająk 
chwyta ją  ostrożnie za nogę lub rożek 
i, przegryzając skórę, wpuszcza do rany jad.

| Po niedługim czasie działanie jadu  objawia 
' się bardzo wyraźnie. Nóżki drgając wykrzy

wiają się powoli, głowa pochyla się ku od
włokowi i życie ofiary uchodzi.

Co się tyczy budowy samego gniazdka, 
to i ono na niemniejszą zasługuje uwagę. 
Niema w tem nic tak bardzo dziwnego, gdy 
w pajęczynie znajdujemy cząstki listków, 
nasion, kawałki drzewa i t. d., albowiem 
przedmioty te są bardzo lekkie i wiatrem 
unoszone bywają na sieć pajęczą. Co in- 

j nego zaś, gdy znajdujemy stosunkowo cięż- 
j  kie kaw ałki ziemi, z jakich składa się wła- 
I śnie gniazdko naszego pająka: nie mogą one 

być przez wiatr znoszone na miejsce, 
w którem je  znajdujemy. Niepodobna więc 
wątpić, że pająk sam nosi sobie m ateryjał 
budowlany. I  tak też jest rzeczywiście. 

Henking obserwował w naturze, jak  pa-
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ją k  spuścił się po nitce na dół, uniósł szybko 
przedniemi nogami kaw ałek ziemi odpo
wiedniej wielkości, obrzucił go nićmi paję- 
czemi i pociągnął ku górze. Przybywszy 
do gniazdka, pająk przytw ierdził tę cząstkę 
ziemi do brzegu gniazdka. Takie wciąga
nie do góry m ateryjału budowlanego na 
nitce pajęczyny obserwowali także inni ba
dacze (Herm an) u innych gatunków T heri
dium  (T. formosum). Zasługuje na uwagę 
okoliczność, że pająk nie buduje zawsze mie
szkania według jednego i tego samego wzo
ru, ale przeciwnie wprowadza rozmaite 
mniejsze i większe modyfikacyje, stosow ni? 
do warunków zewnętrznych.

Na wolności np. musi on gniazdko swe 
dobrze umocować, gdyż spadające krople 
deszczu mogłyby je  łatwo zerwać, a w iatr 
mógłby rozwiać maleńkie cegiełki. Dlatego 
też cząstki ziemi składające gniazdko są tu  
bardzo silnie spojone między sobą, a gnia
zdko zawieszone jest na całym pęczku nici. 
Co innego w niewoli; tu ani deszcz, ani 
wicher nie grożą pająkowi zniszczeniem; 
dlatego też w niewoli kaw ałki ziemi spojo
ne są z sobą bardzo słabo, a umocowanie 
całego gniazdka jes t wogóle także znacznie 
słabsze. W  obu razach wewnętrzną po
wierzchnię gniazdka pająk wyścieła nader 
delikatną tkaniną, która także służy do le
pszego spojenia oddzielnych kawałków 
ziemi.

Gniazdko służy za schronienie nietylko 
dla starego pająka lecz także dla ja j, a pó
źniej dla młodego pokolenia. To ostatnie 
dzieli się z m atką nietylko mieszkaniem 
lecz i pożywieniem. W raz z nią wybiera 
się ono na polowanie, na własną rękę przę
dzie nowe nici na pajęczynie. W zględem 
siebie stary pająk i młode zachowują się 
jaknajprzyjaźnićj. Młode pajączki dosię
gają zaledwie wielkości głowy mrówki, 
a pomimo to wspólnemi siłami pokonywają 
tę ostatnią, obrzucając ją  zewsząd pajęcze- 
mi nićmi.

Jakkolw iek mrówki stanowią najważniej
sze pożywienie Theridium , nie gardzi on 
jednak  i innemi małemi owadami, jak  tego 
dowodzą szczątki w sąsiedztwie rozrzucone.

Józe f Nusbaum.

Z J A W I S K A  KA TA LITYC ZN E,

W praw dzie słońce naturalnej przyczyno- 
wości rozwidniło już swem potężnem św ia
tłem  szerokie drogi, wiodące ku poznaniu 
przyrody, ale ożywcze jego promienie nie 
dosięgły jeszcze oddalonych zakątków b a 
dania i tam to, w półmroku ciemnych zja
wisk, gnieździ się hydra tajemniczości i cu
du. Napróżno łeb jój ucinano, odrasta on 
za każdym razem, gdy genijusz poznania 
znajdzie się w obliczu nowoodkrywanych 
albo mało jeszcze zbadanych faktów, nie- 
dających się na razie sprowadzić do dzia
łań znanych sił naturalnych. W  takich bo
wiem wypadkach umysł ludzki, zazwyczaj 
niepomny przestrogi Newtona „Entia non 
sunt creanda sine necessitate”, nigdy nie za- 
daw alniał się li tylko biernem uznaniem 
chwilowej swej niewiadomości. Przeci
wnie, party  dążnością natychmiastowego, 
chociażby pozornego tylko zadosyć uczy
nienia tak silnemu poczuciu przyczynowo- 
ści, uprzedzał bieg głębszych dociekań i hoj
nie szafował nowemi istotami, władzami, si
łami, a zaufawszy wątłemu statkowi speku- 
lacyi, przy pełnych żaglach, wydętych przez 
nowowynalezione urojone siły, pędził do 
portu  objaśnienia, w którym  po największej 
części znajdował tylko frazes. Dopiero do
znawszy zawodu na tój dorywczej drodze, 
nanowo podejmował on badanie ciemnych 
zjaw isk i, niekładąc ju ż  tak wielkiego na
cisku na ich zupełną odrębność, usiłował 
natomiast znaleść punkty styczności z do
kładnie zbadanemi już procesami, tak, że 
w końcu stare ram y okazywały się jakoś 
dosyć obszernemi dla objęcia i nowej treści. 
Proces ten ulatniania się nowych tajem ni
czych sił w krainę zapomnienia tem spokoj
niej się odbywał, im mniej dany przedmiot 
potrącał o uprzywilejowane stanowisko 
człowieka. Podczas gdy przy napadach na 
siłę życiową, duszę i t. d. bito i obecnie 
jeszcze biją w wielki dzwon na trwogę 
z obawy zatraty  „najdroższych ideałów 
ludzkości”, zwalczenie takich pojęć, jak  
horro r vacui, przedistniejące powinowa
ctwa lub siła katalityczna, obeszło się bez
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wielkiego rozlewu żółci i atram entu. O tój 
ostatniej pragnę właśnie pomówić w niniej
szej pogadance; z góry zresztą już  uprze
dzam, że zrzucenie metafizycznej szaty, w j a 
kiej początkowo występowały tak  zwane 
„zjawiska katalityczne”,nie kosztowało wie
le ofiar własnych je j rodziców ani zbyt 
wielkich wysiłków jej przeciwników.

Pod nazwą, zjaw isk katalitycznych w ści- 
słem znaczeniu tego słowa rozumiemy re- 
akcyje chemiczne, odbywające się w danych 
warunkach tem peratury tylko w obecności 
jakiegoś ciała, którego m ała ilość może po
wodować roskład albo połączenie, przy- 
czem samo ono występuje w końcu procesu 
w pierwotnój swej postaci, nieuległszy ża
dnej dostrzegalnej zmianie. Za przykłady 
mogą nam posłużyć roskład nadtlenku wo
doru na wodę i tlen w obecności gąbki p la
tynowej, miałko sproszkowanego węgla 
i t. d., albo łączenie się wodoru z tlenem na 
wodę przy zwyczajnej tem peraturze w obe
cności tejże gąbki platynowej. W ymienio
ne ciało, zdaje się, że nie przyjm uje żadne
go czynnego udziału w samej reakcyi i dzia
ła tylko jakby przez swoję obecność, przez 
zetknięcie z ciałami, ulegającemi przeobra
żeniu chemicznemu. Zjaw iska takie Ber- 
zeliusz przypisyw ał działaniu nowej siły— 
katalitycznej (od xataXow — rozwiązuję), 
a sam proces nazywał katalizą. Należy 
Avszakże odddać sprawiedliwość szwedzkie
mu uczonemu, że wyrażał on się pod tym 
względem dosyć oględnie. „Jeżeli nazywam 
ją  nową siłą — są własne jego słowa — nie 
chcę przez to bynajmniej powiedzieć, że 
uważam ją  za jakąś władzę, zupełnie nieza
leżną od elektrochemicznych stosunków ma- 
teryi, przeciwnie, przypuszczam, że przed
stawia ona tylko odrębny sposób przeja
wiania się tych ostatnich. Dopóki jednak 
nie wykryliśmy wzajemnego między niemi 
związku, ułatw i to nam badanie, jeżeli tym
czasowo będziemy ją  rozważali jako od
dzielną siłę i zachowamy dla niej oddzielną 
nazwę”. Pocóż ta kontrabanda? Jeżeli 
chodzi o podciągnięcie pod jeden wspólny 
mianownik zjawisk, wykazujących te same 
cechy, to nazwa wystarczy, jeżeli zaś o wy
jaśnienie, to przez przyjęcie nowej siły nie 
posuwamy się ani o krok naprzód. To też 
gdy chemicy wciąż jeszcze mówią o zjaw i

skach katalitycznych, albo, jak  to pierwszy 
uczynił Mitscherlich, o działaniach wskutek 
zetknięcia (Contactwirkungen), do siły k a 
talitycznej natomiast nikt się nie ucieka.

Zjawiska, o których mowa, według wszel
kiego prawdopodobieństwa, daleko większą 
odgrywają rolę w przyrodzie, a szczególnie 
w świecie organicznym, niżby to z pozoru 
sądzić można było. Uznał to już Berze- 
liusz, mówiąc: „Mamy wszelkie powody 

J  przypuszczać, że w żyjących roślinach i zw ie
rzętach zachodzą nader liczne procesy kata
lityczne pomiędzy tkankami a płynami, po
wodujące powstawanie całego mnóstwa 
skomplikowanych związków chemicznych 
ze wspólnego surowego m ateryjału — soku 
roślinnego albo krw i, co do tworzenia się 
których nie możemy znaleść żadnej wido
cznej przyczyny. Być może, że przyszłość 
odniesie ją  do katalitycznej siły tkanki or
ganicznej, z której powstają organy żyjące
go organizmu”. Jeszcze dalej posunął się 
Ludwig: „Łatwo może dojść do tego, po
wiada on, że chemija fizyjologiczna będzie 
stanowiła tylko dział chemii katalitycznej”. 
W idzimy więc, że mamy tu do czynienia ze 
spraw ą wielkiej doniosłości dla całokształ
tu  naszych wiadomości chemicznych o prze
jaw ach świata materyi. Tembardziej n a 
gląca przeto zachodzi konieczność rozwia
nia tajemniczej mgły, która otacza w mowie 
będące procesy.

Posiadamy liczne mniej lub więcej szczę
śliwe próby wyjaśnienia zjawisk katality
cznych, bez uciekania się do jak iejś oddziel
nej siły, które zawdzięczamy Bunsenowi, 
Hiifnerowi Luwowi a w ostatnich czasach 
lrvingow i i Mendelejewowi. Gdy jedni 
upatryw ali tu wyłącznie działanie słabych 
powinowactw chemicznych, inni przyjm o
wali także udział czynników fizycznych 
jak  ciepło, elektryczność, albo wreszcie 
przyczyn czysto mechanicznej natury. 
Nie mam jednak zamiaru wyszczególniać 
różnych zdań, panujących w tej sprawie, 
z których każde zawiera ziarno prawdy, 
wyłuszczę natomiast interesującą nas kwe- 
styją tak, jak  ona obecnie się pi-zedstawia. 
W ychodząc z najogólniejszego punktu wi
dzenia, z zasady zachowania energii, posta
ram się dać niejako syntezę poszczególnych 
poglądów współczesnych badaczów. Nie-
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chaj mi wolno będzie w tym celu przedsta- I 
wić przykład, do którego myśl zapożyczy
łem u Roberta M ayera. Na tym przykła
dzie najłatwiej pojm iemy,na czemwłaściwie 
polega tajemniczość zjawisk katalitycznych 
i gdzie źródło pozornój ich sprzeczności 
z przyczynowościowym związkiem rzeczy. 
Oto stado kruków szybuje ponad szczytami 
śnieżnych gór; leklciemi uderzeniami skrzy
deł zaledwie musnęły olbrzymią lawinę, 
która, straciwszy równowagę, z okropnym j 
łoskotem stacza się w dolinę, sprawiając j 
tam groźne spustoszenia; oto z kolei inna j 
lawina, również zaledwie dotknięta przez 
ptaka, runęła w przepaść. Widz, znajdu
jący się w oddaleniu, zaledwie uchwyci 
okiem całe stado kruków jako jednę czarną 
plamę, nic rozróżni on oddzielnych ptaków 
ani zgoła dostrzeże drobnych ruchów ich 
skrzydeł. Zobaczy on tylko ogromne zmia- | 
ny, zachodzące u podnóża góry, gdy tym- | 
czasem czarna masa ptastw a będzie mu się i  

wydawała niezmienioną i w jego przekona
niu samo tylko stykanie się jćj z morzem ! 
śniegów powoduje każdorazow ą katastrofę, j 
który to proces może się ciągnąć do nieskoń- j  

czoności. My wszakże wiemy, że nie sam akt 
zetknięcia, tylko pewien ruch, w prawdzie 
bardzo mały — mianowicie uderzenie skrzy
deł ptaków, stanowi tu nakład  energii, bę- j  

dący pierwszym bodźcem dla całego szere- | 
gu zmian. I  oto jedna część zagadki roz
wiązana, pozostaje druga — nie mniój na 
pierwszy rzut oka niepojęta. Jeżeli zesta- j  

wimy mianowicie ostateczny rezultat całego j  

procesu: kolosalne skały rozmiażdżone, ca- j 
łe masy ciał przemieszczone z miejsca na 
miejsce tam na dole, jednem  słowem całą 
olbrźymią wykonaną pracę z pierwotnym  
wydatkiem energii, to uderza nas nadzwy
czajna nieproporcyjonalność skutku do 
przyczyny; prawo przyczynowości zdaje się 
nam w tym wypadku sparaliżowane, nie 
możemy bowiem pojąć, jak  taka drobna 
przyczyna mogła dokonać tego dzieła znisz
czenia. T ak się rzecz przedstawia jednak
że tylko, dopóki będziemy rozważali wyłą
cznie krańcowe ogniwa całego łańcucha 
zmian: uderzenie skrzydeł kruków i ostate
czny rezultat; inaczćj gdy weźmiemy także 
pod uwagę ogniwa pośrednie. Pojm ujem y 
wtedy, że nie lekki ruch ptaków stanowi

bespośrednią przyczynę otrzymanej w rezul
tacie pracy, on tylko wyzwala kolosalne 
siły potencyjalne, spoczywające w wielkiej 
masie lawiny znacznie oddalonćj od pozio
mu, do którego późniój spada i dopiero 
przem iana tej energii potencyjalnój na siłę 
żywą staczającój się masy dostarcza zasobu 
energii, zdolnego wykonać pracę zniszcze
nia, która zamyka tu szereg zmian w idzial
nych. Zazwyczaj wszakże w podobnych 
zjaw iskach, z któremi w pracowniach mamy 
do czynienia, tylko pierwszy bodziec i osta
teczny wynik są nam bespośrednio dostępne,
0 średnich zaś ogniwach całego cyklu przeo
brażeń czynimy tylko mniój lub więcćj 
szczęśliwe przypuszczenia, stąd pozorna 
sprzeczność takich procesów z zasadą zacho
wania energii. Możńa obecnie katalitycznym 
efektem nazwać każde działanie, którego 
wielkość nie znajduje objaśnienia w bardzo 
małym nakładzie zużytój energii, dającej 
się bespośrednio spostrzedz. W  tak ogól- 
nem znaczeniu posługiwał się też tym ter
minem znakomity Robert Mayer. W edług 
niego więc „kataliza” jest to tylko najprostszy 
wyraz dla oznaczenia procesu wyzwalania 
wszelkiego rodzaju energii potencyjalnej
1 obejmuje ona właściwą chemiczną kata
lizę jako  specyjalny wypadek podobnego 
rodzaju działań.

Zyskawszy przez powyższy przykład kon
kretny nieskończenie powiększony obraz 
działań cząsteczkowych, zachodzących przy 
stykaniu się ciał, spróbujmy naszkico
wać teoryją procesów katalitycznych w ten 
sposób, aby uwydatniło się zarówno podo
bieństwo jak  i różnica między niemi a in- 
nemi zjawiskami. P róba podobna ma tem 

i ściślój naukowy charakter, im mniój posił- 
i kuje się przy tem pomocniczemi hipoteza

mi, wyłączniej opiera się li tylko na zasa
dniczych pojęciach, tyczących się ostatnich 
jednostek m ateryi, dyktowanych przez obe
cny stan wiedzy. Tak właśnie postępuje 
M endelejew, którego poglądy tu w krótko- 

i  ści przedstawim y.—Istnienie wewnętrznego 
niewidzialnego ruchu we wszystkich cia
łach stało się prawie postulatem nowocze- 

| snój fizyki. Jeżeli upodobnimy cząsteczki 
do systemów słonecznych a atomy do od- 
dzielnych planet i ich satelitów, wtedy ruch 

| wewnętrzny przedstawia sumę ruchów czą-
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steczek i atomów i wszystko, co wpływa na- 
pierwsze i zmienia je, modyfikuje też d ru 
gie. P rzy  ogrzewaniu naprzykład ciała 
zmienia się ruch nietylko cząsteczek ale 
i składających je  atomów. W yobraźmy 
sobie izolowaną masę jakiegoś ciała: na 
powierzchni jego ruch cząsteczkowy i ato
mowy będzie nieco odmienny niż wewnątrz 
masy. P rzy spotkaniu się dwru ciał zajdą 
prawdziwe perturbacyje i zmiany w tych 
ruchach na ich powierzchniach w punktach 
zetknięcia, które w każdem z nich będą 
zależały zarówno od działania cząsteczek 
i atomów własnych, ja k  i drugiego ciała. 
Stopień i trwałość tych perturbacyj w ru 
chach będą się naturalnie warunkowały 
indywidualnością stykających się cial i o ty 
le będą posiadały charakter chemiczny. —
Z drugiej strony podobne zmiany w ruchach 
cząsteczek i atomów mogą być wywołane 
działaniem ciepła, ciśnienia, albo elektry
czności. T ak tedy stać.się może, że pertu r
bacyje w ruchach wewnętrznych jakiegoś 
ciała, następujące wskutek zetknięcia jego 
z innem, tak pod względem jakościowym 
ja k  i ilościowym, będą odpowiadały zmia
nom wywołanym przez jeden z wymienio
nych czynników fizycznych, naprzykład cie
pło. T ak naprzykład nadtlenek wodoru 
rospada się na wodór i tlen, zarówno przy 
ogrzewaniu jak  i w zetknięciu z gąbką piaty- j  

nową: tylko gdy w pierwszym przypadku j  

równowaga atomów w cząsteczce naruszo- j  

ną zostaje w całej masie ciała, w drugim J 
natom iast—jedynie na powierzchni w punk- j  

tach zetknięcia z platyną. Katalityczne j  

działanie byłoby więc tylko pewnym spo- j  

śobem oddziaływania ruchów cząsteczek j  

i atomów, znajdujących się na powierzchni I 
stykających się ciał i w ten sposób zostaje j  

równouprawnione z wszelkiemi innemi ro
dzajami ruchu. Oto w kilku słowach 
treść tćj teoryi.

{Dok. nast)
Henryk Silberstein.

0 WY S O K O Ś C I  GÓR.

Metody oznaczania wysokości gór są 
dziełem nowszych dopiero czasów; przed |

wynalezieniem barom etru pojęcia nie prze
chodziły poza kres czczej fantazyi, a i pó
źniej jeszcze usilne dopiero prace wielu 
fizyków i matematyków zdołały wyprowa
dzić należyty związek, jaki zachodzi między 
stanem barometru a wysokością, w jakiej 
je s t umieszczony, przy uwzględnieniu wszel
kich ubocznych okoliczności, na które tu 
uwagę zwracać należy. Znajomość gór 
niedawno jeszcze tak w ogólności była 
niedostateczną, że według wyrażenia Iiit- 
tera nieledwie za dni naszych dopiero „od
kryte" zostały, jakby dalekie lądy lub wy
spy. Liczne podróże i wycieczki, w celach 
naukowych podejmowane, rozbudzone za
miłowanie przyrody, stowarzyszenia zawią
zywane w celu badania okolic górskich, 
szybko wzmogły znajomość naszą piono
wego ukształtowania powierzchni ziemi, 
a śród wielu kwestyj, które rozwijająca 
się znajomość gór wywołała, powstało też 
pytanie, jakie przyczyny spowodowały 
niejednostajny na ziemi roskład najw yż
szych szczytów i czy da się on ująć w pe
wną prawidłowość. Owe wszakże olbrzy
mie wały,tak daleko sięgające ponad miesz
kania człowieka, nie są to zgoła utwory 
bezwzględnie stateczne. Jeżeli z jednej 
strony, jak  to gieologija dzisiejsza przyjm u
je , coraz dalej posuwające się ściąganie sko
rupy ziemskiej wywołuje na je j powierz
chni fałdowania i przesuwania wierzchnich 
pokładów, to inne znów żywioły pracują 
ustawicznie nad zagładą gór i ich wynio
słych szczytów. Stoki ich szarpią wichry
1 wody spływające, a wierzchołki kruszą się 
pod naciskiem śniegów i lodników; im wy- 
nioślejsza jest góra, tem silniejsze żywi za
rodki swej zagłady.

Obok tych powolnych, niedostrzegalnych 
przeobrażeń, zdarzają się i przewroty na
głe, najstraszniejsze śród objawów ziem
skich, które na długo zachowują śię w pa
mięci ludzkiej. Już w czasach history- 

1 cznych na setki liczą się zapadania gór, 
o których świadczą pozostałe rumowiska. 
Z czasów bliższych n a s  pamiętnem jest za
walenie się góry Ełossberg, na północ Righi,
2 W rześnia 1806 r. W skutek podmycia 
przez ulewne deszcze, warstwy gliny, na 
których wspierały się wyższe części góry 
rozmiękły tak dalece, że położone na nich
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skały, utraciwszy swę podporę, zaczęły się 
usuwać po pochyłości i nagle cała ta olbrzy
mia masa, ze swemi lasami i łąkam i, z cha
tami i mieszkańcami, zw aliła się na równinę, 
a rozkoszne wioski doliny Goldau znikły 
pod gruzami. Zniszczona część góry miała 
4 kilometry długości, 320 m szerokości 
i 32 m grubości: przeszło 40 milijonów me
trów  sześciennych objętości.

Z powodu tych to przeobrażeń, wysoko
ści gór nie mogą dawać bespośrednio m iary 
sił działających w głębi ziemi i powodują
cych fałdowanie jćj skorupy, ale raczój mo
gą być skazówką potęgi tych czynników, 
które zagładę ich sprowadzają. Opierając 
się na - tej uwadze, zasłużony badacz gór 
i lodników, gieolog wiedeński A. Penck, 
stara się wykazać przyczynę istniejącego 
na ziemi roskład u najwyższych szczytów;

gór zachodzić miał koniecznie jakiś związek; 
owszem, jeżeli przyjmujemy,że góry utworzo
ne zostały działaniem sił wynoszących w ar
stwy skorupy ziemskiój, możnaby mniemać, 
że obszary mniejsze mogą ulegać podniesie
niu znaczniejszemu, aniżeli pola rozleglej- 
sze. N ikt wszakże sądzić nie będzie, żeby 
poziome rosprzestrzenienie się pasma gór
skiego zostawało w stósunku odwrotnym 
do jego wysokości. Natomiast gieologija 
w inny sposób rzuca światło na kwestyją 
pionowego ukształtowania lądu: wykazuje 
ona, że zachodzi związek między wiekiem 
gór i ich budową z jednćj, a ich wysoko
ścią z drugiój strony. Dumnie wznoszą 
się wiecznym śniegiem pokryte szczyty gór 
młodych, gdy wyniesienia starsze jakby pod 
ciężarem wieku zniżają swe głowy zaokrą
glone: A lpy i U ral, góry Skaliste i Alegha-

przytaczam y tu, według pisma „H um boldt” 
wywody tego uczonego, w których bystrość 
sposti-zeżenia łączy się z prostotą wnio
skowań.

Dotąd napróżno usiłowano wykazać p ra
widłowość w pionowem ukształtow aniu lą 
du; z długości ani z szerokości gór nie można 
wnosić o ich wysokości. Często wprawdzie 
góry zajmujące obszar mniój rozległy ma
ją  też i szczyty niższe, ja k  widzimy, poró- 
wnywając P ireneje z Alpami, albo góry 
H ercyńskie z Sudetami, ale równie często 
napotykam y i stosunki wręcz przeciwne: 
A lpy Skandynaw skie zalegają znaczną po
wierzchnię, ale wysokością ustępują wielu 
górom, które wznoszą się na obszarze dale
ko mniejszym.

Ze stanowiska zresztą gieologicznego nie
ma powodu do przypuszczania, żeby między 
oddzielnemi wymiarami danego systemu

ny stanowią wyborne tych różnic przykła
dy. Rospatrując znów szczegóły w jednym  
i tymże samym systemie gór, poznajemy, że 
najwyższe szczyty posiadają skały z n a j
twardszych głazów zbudowane. Potw ier
dza to właśnie zasadę wyżój wypowiedzia
ną, że wysokość gór określona jest nie tyle 
przez skalę pierwotnego wyniesienia, co 
przez sumę strat, jakim  w ciągu istnienia 
swego ulegały.

D la przedstawienia schematycznego pro
filu pionowego ukształtowania lądu można 
wierzchołki gór w rozmaity sposób między 
sobą zestawiać. Znamy karty , na których 
najwyższe szczyty uporządkowane są we
dle swój wysokości: zestawienie takie u- 
czy, że naj rozleglejszemu lądowi przypada 
i góra najwyższa i że w ogólności wszystkie 
części ziemi pod względem panujących nad 
niemi najwryższych szczytów następują po
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sobie w takim samym porządku, jak  i pod 
względem swój powierzchni. Pierwsze miej
sce zajmuje Azyja, gdzie G uarizankar wzbi
jający  się do 8800 m sięga wyżej daleko, 
aniżeli najwyższy szczyt amerykański Akon- 
kagua, który góruje ponad Kilimandszaro 
(5700 m) w Afryce. Ten ostatni znów 
przechodzi najwyższą, w Europie górę Mont- 
blanc (4800 m ), której nie dorównywa ża
den szczyt australijski. Niepodobna wszak
że ze spostrzeżenia tego wysnuwać dalszych 
wniosków o wzajemnej zależności między 
rozległością lądów a przypadającemi im 
najwyższemi szczytami; dosyć bowiem ro 
zerwać Am erykę na dwa odrębne lądy, co 
jest rzeczą najwłaściwszą, a dostrzegamy 
natychmiast, że Am eryka południowa, zaj
mująca powierzchnię mniejszą, posiada szczyt 
wyższy, aniżeli rozleglejsza Am eryka pół
nocna. Zresztą, dosyć przypomnieć lądy 
antarktyczne z ich wysokiemi szczytami 
wulkanicznemi, by porządek powyższy za
chwiać.

W nioski wszakże ważniejsze i lepiej 
ugruntowane wyprowadzić można z profilu, 
na którym  naj wynioślejsze góry uporządko
wane są według szerokości geograficznej, 
pod jaką przypadają. Załączamy tu taki 
rysunek, — a patrząc nań, przyznać musi
my, że owi dawniejsi gieografowie, którzy 
się domyślali, że szczyty najwyższe przypa- 
ją  w pobliża równika, nie tak bardzo się 
mylili. Pod większemi szerokościami gieo- 
graficznemi nie znajdujemy niewątpliwie 
wyniesień tak znacznych, jak  pod szeroko
ściami mniejszemi, najwyższe wszakże gó
ry nie przypadają pod samym równikiem, 
ale z obu jego stron, mniej więcej pod 30-tym 
równoleżnikiem. Na załączonym szkicu 
widzimy, że linija krzywa, łącząca najwyż
sze wierzchołki gór, uporządkowane według 
ich szerokości gieograficznej, sięga w okoli
cach biegunowych mniej więcej na 4000 m 
nad poziom morza, następnie podnosi się z wol
na, pod 45-tym równoleżnikiem przebiega 
w wysokości 6000 m, a kulminacyjnych 
swych punktów dochodzi na obu półkulach 
w pobliżu zwrotników; górujący ten punkt 
na półkuli północnój stanowi G uarizankar 
sięgający do 8800 m, na południowej zaś 
Akonkagua i rywalizujące z nia szczyty 
wyżyny boliwiańskiej, prawie 7 000 m do- |

chodzące. Pod równikiem natomiast, za
równo w Afryce jak  i Ameryce południowej, 
linija wierzchołków górskich osuwa się 
znowu niżej 6000 m.

Obraz ten jest odzwierciedleniem faktów 
dobrze znanych. O ile znamy dotąd okoli
ce podbiegu no we, nie odkryto żadnego szczy
tu górskiego, któryby się wznosił wyżej 
4000 m, a poza temi obszarami ani 
Am eryka północna ani Azyja w szero
kościach znaczniejszych nie posiadają zgoła 
szczytów, sięgających ponad 6000 m. 
Niema ich w Azyi środkowej w A łtaju , 
nie znajdujemy ich ani w Alpach ani w K or- 
dylijerach Ameryki północnej, gdzie nawet 
wysmukły stożek góry św. Eiijasza wysoko
ści tój nie przekracza. W  szerokościach 
mniejszych dopiero rozwijają się szczyty 
wyższe, Tienszan, Hindukusz, H imalaje 
wznoszą się wyżej 7 000 m; następnie je 
dnak wysokości znów maleją, — góry In- 
dyj Zagangesowych są stanowczo niższe, 
aniżeli pasma bardziej północne, a szczyty 
afrykańskie, nieprzechodzące 5700 m, ustę
pują znacznie azyjatyckim. W  dalszym cią
gu, naczelne miejsce śród gór półkuli po łu
dniowej zajmują piękne góry piramidalne 
Ameryki południowej, w pobliżu wszakże 
równika dochodzą ledwie 6000 m, dalej 
dopiero, pod zwrotnikiem Koziorożca, wy
biegają do 6500 m, aż wreszcie wzrost ten 
przeryw a się nagle szczytem Akonkagua, 
a poza 45 tym równoleżnikiem nie znajdu
jemy już góry wyższej nad 4000 m.

Nie ulega wątpliwości, że z powodu nie
dostatecznej jeszcze znajomości niektórych 
szczytów górskich skreślony tu obraz w tych 
lub owych szczegółach uledz może zmianie; 
być może, że niektóre olbrzymy afrykań
skie wznoszą się nieco wyżej nad 6000 m, 
a Akonkagua ustąpi może innemu szczy
towi w K ordylijerach południowo-amery
kańskich, ogólny wszakże zarys przeinacze
niu zapewne nie ulegnie.

Otóż cały ten roskład szczytów górskich 
okazuje uderzającą zgodność z innym wa
żnym objawem przyrody. Granica miano
wicie śnieżna również podnosi się od biegu
nów ku równikowi, najznaczniejszej jednak 
swej wysokości nie dochodzi pod samym 
równikiem, ale — podobnież jak  i szczyty 
górskie — wznosi się najwyżej po obu jego
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stronach, mniej więcej pod zwrotnikam i. 
F ak t ten, na k tóry  dotąd nie zwrócono 
należytój uwagi, potwierdzają, rezultaty  
licznych obserwacyj. W e wnętrzu Azyi, 
zarówno ja k  i na wyżynie abisyńskiój, wie
czne śniegi znajdujem y dopiero w wysoko
ści przeszło 5000 m, pod równikiem nato
miast, w Nowój Gwinei prawdopodobnie, 
a w Ameryce południowej niewątpliwie, 
lin ija śnieżna przypada w wysokości tylko 
4000—4 500 m, a nawet wewnątrz lądu 
afrykańskiego opada z pewnością niżej 
5000 m, gdy natomiast pod zwrotnikiem 
południowym, w Andach Am eryki połu
dniowej, podnosi się znowu przeszło na 
5200 m. Szczyty górskie ponad liniją 
śnieżną wznoszą się przecięciowo tylko na 
2 000 m, a co najwyżej na 3000 m.

Zestawienie to daje nam bespośrednio 
klucz* do wyjaśnienia roskładu gór na zie
mi. Dziedzina wiecznego śniegu jestto  ob
szar, gdzie niszczenie gór zachodzi ze szcze- 
gółnem i wzmożonem natężeniem, zagłada 
ich dokonywa się tam najżyw iej. Skoro 
więc zarówno szczyty istotnych pasm gór
skich, powstałych przez sfałdowanie skoru
py ziemskiej, jakoteż wierzchołki wysunię
tych brył i wysmukłe stożki wulkaniczne 
niezbyt znacznie wynurzają się ponad liniją 
śnieżną, to zgadza się to zupełnie ze stosun
kami wyżej opowiedzianemi. Jakiegokol
wiek rodzaju i jakkolw iek potężne są ruchy 
skorupy ziemskiej, ostatecznie ulegają za
wsze pokonaniu przez działanie powietrza, 
wód i lodów; góry nie mogą się wzbijać aż 
do sfer podniebnych, wysokość ich jes t ogra
niczona. A  choćby nastąpić jeszcze miały 
okresy nowych, gwałtownych ruchów sko
rupy ziem skiej, to zawsze przeciwdziałać 
im będą czynniki klimatyczne, a zmienność 
klim atu stanowić może źródło doniosłych 
przeinaczeń w pionowem ukształtowaniu 
lądu.

Okres lodowy, ja k  obecnie pojmujemy, 
związany był z obniżeniem się linii śnieżnej 
o l0 0 0 » i ;  ten tedy okres dziejów gieolo- 
gicznych ziemi był zarazem czasem zagłady 
potężnych olbrzymów górskich.

S. K.

ROZWÓJ M & O f  o  d z i e c k a ,
(Dokończenie).

Przyjrzyjm y się teraz rozwojowi zmysłu 
słuchu. Dziecko nowonarodzone jest za
wsze mniej lub więcej głuche. Pochodzi to 
nietylko stąd, że ucho środkowe przez pe
wien czas jest wypełnione tkanką galareto
watą, przytem je s t nabrzm iałe i przekrwio
ne, lecz zwłaszcza powodem tej głuchoty' 
norm alnej jest brak powietrza w jam ie bę
benkowej. Potrzeba wielu godzin, zanim 
wskutek normalnego oddychania dziecko 
pozbędzie się owej tkanki i wypełnione zo
staną warunki konieczne, by drgania po 
wietrza udzielać się mogły uchu wewnętrz
nemu i umieszczonym wniem zakończeniom 
nerw u słuchowego. Głuchotę taką zaraz 
po urodzeniu napotykam y i u innych ssa
ków. O chrania ona od nagłych i gwałto
wnych wstrząśnień, jakich mogłaby dozna
wać błona bębenkowa w razie, gdyby dziec
ko od pierwszych już  chwil życia słyszyć 
było w stanie. G łuchota trw a zwykle od 
dnia do dwu naw et tygodni; dopiero gdyby 
w końcu czwartego tygodnia dziecko nie 
reagowało na zjawiska dźwiękowe, słusznie 
obawiaćby się należało głuchoty, a w na
stępstwie i głuchoniemoty.

W ogóle więc trudno powiedzieć, kiedy 
dziecko zaczyna odbierać wrażenie głosu. 
G dy u jednych  rospoczyna się to już pierw 
szego dnia, inne stają się zdolne dopiero po 
dniach piętnastu lub po dłuższym jeszcze 
czasie. Jednak  na pewne reakcyje dźwięko
we zdaje się już dziecko pierwszego lub 
drugiego dnia zwracać uwagę — ale bodźce 
muszą w tym razie być dość silne. Syn 
P rey era  usłyszał dopiero czwartego dnia. 
Podobnie ja k  ze wzrokiem, rzecz się ma 
u zw ierząt i ze słuchem. Świnka morska 
w pół godziny po urodzeniu zdradza ju ż  
wyraźnie przyjmowanie wrażeń dźwięko
wych. T ak  samo jest z kurczęciem i pro
sięciem. A więc i pod tym względem zwie
rzęta na świat przychodzą napozór dosko
nalej uposażone aniżeli ludzie.

Uczucie dotykubez wątpienia istnieje u no
wonarodzonych, lecz w znacznie słabszym
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stopniu niż u (lzicci dorosłych. W  języku 
jes t ono dość silne: przy dotykaniu końca 
języka ciałem niesmacznem następują ruchy 
ssania, na środku języka ciało takie wywo
łuje oznaki wstrętu, który wzrasta, gdy do
tykamy się podstawy języka. Te objawy 
prawie we wszystkich wypadkach istnieją 
od samego urodzenia. T ak samo rzecz się ma 
z wargami i z błoną śluzową nosa,zadotknię- 
ciem którój następuje kichanie wraz z ob- 
fitem wyciekaniem łez. Mamy tu, o ile się 
zdaje, do czynienia z odruchem dziedzicz
nym, wrodzonym. Bardzo wyraźnie wy- 
stępują też od samego urodzenia wrażenia 
dotykowe w ręce i w stopie. Mniój wy
raźne są one w ramieniu i w udzie.

Uczucie ciepła istnieje od samego urodze
nia: zadowolenie, malujące się na twarzy 
dziecka przy zanurzania go do ciepłćj ką
pieli, najlepszym jes t tego dowodem.

Uczucie smaku bardzo wcześnie się roz
wija. Pierwszego już dnia cukier wywołu
je  uczucie przyjemne, które może przez 
pierwszych kilka chwil być zamaskowane 
przez doznane wrażenie niespodzianki, lecz 
wnet występuje na jaw . Dawniejsi już ba
dacze tego przedmiotu zauważyli, że dziec
ko rozmaicie reaguje na chininę, ocet, sól 
lub cukier. Lecz nie zawsze ta rozmaitość 
wyraźnie występuje. Bardzo często jedna
kowe oznaki występują po działaniu gorz
kich, słodkich lub kwaśnych ciał. Stopień 
nasycenia danego rostw oru odgrywa tu 
głównie rolę. Gdyby wykonywano doświad
czenia tylko z roscieńczonemi rostworami 
rozmaitych substancyj, możnaby mniemać, 
że wywołujemy zawsze jednę tylko reakcyją | 
i stąd wnosić o identyczności uczucia smaku. 
Lecz przy użyciu silniejszych rostworów 
przekonywamy się, że realccyje te są chara
kterystyczne dla ciał gorzkich, słodkich 
lub kwaśnych. W  każdym razie faktem jest 
niezbitym, że uczucie smaku istnieje od sa
mego urodzenia, lecz wykształca się dopiero 
po krótszem lub dłuższem ćwiczeniu.

U  zw ierząt nowonarodzonych smak rów
nież dobrze jest rozwinięty. Udało się to 
np. skonstatować na morskiej śwince i k u r
częciu. M ałe pisklę, przed którem położo
no ziarnko prosa, białko i żółtko ja ja , ko
sztowało po kolei wszystkiego, lecz powró
ciło do żółtka, dłubiąc je  gorliwie. Po go

dzinie eksperyment został powtórzony: 
pisklę odrazu zabrało się do żółtka. W no
sić więc należy, że odróżnia ono smak po • 
lcarmów i zachowuje w tym względzie pa
mięć. P reyer uważa to za przykład pamię
ci dziedzicznej. Nasze wiadomości jednak 
są w tym kierunku niezmiernie jeszcze ską
pe. Trzebaby się przekonać, czy dany 
gatunek zwierząt, zdradzający stałą i wy
raźną skłonność do żywienia się pewnemi 
pokarmami, skłonność tę posiada od samego 
początku życia i w jakim  stopniu. Dalćj, 
co do ludzi, czy nowonarodzeni w pe- 
wnem plemieniu, przyzwyezajonem do spe- 
cyjalnych pokarmó\V słodkich lub też gorz
kich, kwaśnych czy też słonych, już we 
wczesnój epoce życia widocznie przekładają 
takie pokarmy nad inne. Co prawda, wa
runki, jak ie  musiałyby być przestrzegane 
przy wykonaniu tych doświadczeń, nie
zmiernie są trudne ze względu na ogólny 
zwyczaj karmienia niemowląt mlekiem. 
Tu znów zjawia się sposobność do robienia 
doświadczeń w celu pozyskania dowodów 
niejako przeciwnych powyższym, mianowi
cie, należałoby notować te wypadki, w któ
rych niemowlę okazuje szczególną antypa- 
tyją do mleka normalnego (w stanie do
brym, bez specyjalnego nieprzyjemnego 
smaku lub zapachu).

Jeszcze słów kilka o węchu. Nad nowo- 
narodzonemi dziećmi nie prowadzono dotąd 
w tym przedmiocie doświadczeń, które by
łyby wolne od zarzutów i niewiadomo 
rzeczywiście, czy substancyj e pachnące 
wywołują jakieś działanie na nerw węcho
wy dzieci zaraz pierwszego dnia po urodze
niu, lubo jest to prawdopodobne. Zresztą 
zmysł węchu posiada dla dziecka wartość 
niezmiernie małą, nie posługuje się ono nim 
w pierwszym okresie swego życia prawie 
wcale. Inaczej rzecz się ma u zwierząt. 
Tu stanowi on potężną pomoc przy odszu
kiwaniu pokarmów, a zwłaszcza piersi ma
tczynej. Gudden obserwował, że króliki 
pozbawione węchu prędko umierają, nie 
będąc w stanie odszukać brodawek piersio
wych swych matek przy pomocy innych 

! zmysłów. Przeciwnie zaś króliki pozba
wione wzroku posiadają zmysł węchu i słu
chu niezmiernie rozwinięty. W rażenia wę
chowe u zwierząt zdają się być wrodzone
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w postaci wspomnień dziedzicznych. T ak  
np. kot, mający dwa lub trzy  dni życia, 
który nigdy jeszcze psa nie widział, przy 
pierwszem zaraz spotkaniu z nim bardzo 
wyraźne wykazuje oznaki bojaźni. D la 
zwierząt węch jest zmysłem istotnym i nie
zawodnym, jes t dla nich niezbędnym do 
życia i obrony. Nic też dziwnego, że trw a 
on od samego początku ich życia, będąc 
odziedziczonym po przodkach, którzy cią
giem ćwiczeniem do niezmiernie wysokiego 
stopnia go wydoskonalili.

P rzez badania powyższe P rey er nietylko 
wykazuje metodę ich prowadzenia, ale za
razem kładzie nacisk na doniosłość teorety
czną zebranego z nich m ateryjalu. W  po
dobnych spostrzeżeniach i doświadczeniach 
dotykamy najciekawszych, lecz niestety 
bardzo jeszcze tajemniczych objawów psy
chologicznych i fizyjologicznych zwierząt 
i ludzi. Przez odpowiednie zestawienie 
z badaniami przeprowadzonemi nad osobni
kami ras ludzkich, stojących na najniższym 
poziomie kultury  i naturalnym  węzłem łą 
czących cywilizowanego człowieka z wyż- 
szemi zwierzętami, można się spodziewać, 
że osiągniemy też wskazówki dotyczące roz
woju i powolnego kształtowania się społe
czeństw ludzkich i zwierzęcych.

Maksymilijan Flaum.

FABRYKACYJA

S Z T U C Z N E J  P I A N K I  M O R S K I E J ,
Najobfitsze kopalnie pianki morskiej 

znajdują się w Eski-Szehr w A zyi Mniejszej, 
stam tąd zaczęto ją  sprowadzać w początku 
przeszłego stulecia do Europy i wyrabiać 
z niój główki do fajek i cygarniczki. Po
dług powszechnego mniemania miał, jak  
piszą H am burger N achrichten, z których 
wiadomości poniższe czerpiemy, hrabia wę
gierski Andrassy w roku 1724 czy też 1753 
przywieść z podróży po Turcyi odłamek 
pianki morskiej do Pesztu i kazał z niej 
niejakiemuś Kovacsowi, wyrobić jak i przed

miot do ozdoby. Kovacs zrobił z niego 
dwie fajki, jednę dla siebie, drugą dla An- 
drassego, podczas wyrabiania upadła jedna 
z nich na kaw ałek miękiego wosku i otrzy
m ała kilka plamek, podczas palenia tytoniu 
spostrzegł Kovacs, że owe plamki zabarwi
ły  się pięknym jasnobrunatnym  kolorem, 
pokrył więc całą główkę woskiem, która te 
go samego nabrała koloru. Andrassemu0 O
1 jego znajomym podobał się piękny kolor 
fajki, zaczęto więc sprowadzać piankę i wy
rabiać z niej fajki na wielką skale.

Z Pesztu przeniosła się znajomość pianki 
morskiój do W iednia, stamtąd do innych 
miast, jak  W rocławia, Lemgo, Norymber
gii i Rubli. Niektóre z tych miast, jak  W ie
deń i dziś jeszcze zajm ują się tą fabrykacy- 

[ ją  na wielką skalę, ale Ruhla wszystkie 
przewyższa. R uhla z powierzchowności 
miasto, ale z urządzeniami wiejskiemi cią- 

| gnie się doliną gór Turyngijskich i należy 
częścią do wielkiego księstwa sasko-wej mar
skiego, częścią do księstwa sasko-gotajskie- 
go. Początek piankowej fabrykacyi w Ru- 
hli je s t nieznany, wiadomem jest wpraw
dzie, że niejakiś Szymon Schenck rospoczął 
tam w roku 1739 wyrabiać obicia główek 
do fajek, ale niewiadomo, czy owe główki 
wyrabiano ju ż  wówczas z pianki morskiej 
czy z innej materyi, pewnem jest wszakże, 
że kilka lat później używano już w T uryn
gii fajek z pianki morskiej.

W ażnym  postępem w tym przemyśle było 
wynalezienie w Ruhli fabrykacyi sztucznej 
pianki, który wynalazek prawdopodobnie 
już z końca przeszłego stulecia datuje; że 
daty tej bliżej określić nie można, łatwo so
bie tem wy tłumaczyć, że kto go zrobił nie 
kw apił się z wydaniem tajemnicy, chcąc 
sam z niej korzystać.

Fabrykacyja sztucznej pianki morskiej 
odbywa się w następujący sposób. O kru
chy odpadające przy wyrzynaniu przedmio
tów z naturalnej pianki miażdżą się w wo
dzie, mielą pomiędzy kamieniami młyńskie- 
mi na miałką masę i zbierają w kadzie. 
Masa przelewa się następnie przez płótno 
lub gęste sitka wlosiane, żeby usunąć g rub
sze ziarna, mięsza się z gliną i gotuje w ko
tłach, skoro zaś stężeje nieco wlewa w czwo
roboczne formy z drzewa, które będąc bez 

i  den, stoją na kawałach wyciągniętego płó-
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tna, żeby z (lotu i z góry powietrze miało 
wolny przystęp. Po zeschnięciu się masa 
w formach opada nieco, dolewa się więc 
świeżej, aż formy się zapełnią, wtenczas 
wyjmuje się masę, k raje na kaw ałki odpo
wiadające wielkości wyrobów i wstawia je  
się do suszarni ogrzanej do 60—70° R. Tu 
stają się kawałki tak twarde, jak  zwyczajne 
mydło do mycia, można je  więc wygodnie 
krajać, a robotnicy nadają im zgrubsza for- j 
my główek do fajek lub cygarniczek, na
stępnie zaś snycerz ostatecznie je  wykończa.

Z odpadkami sztucznej pianki postępuje 
się tak samo, ja k  z odpadkami naturalnej, 
otrzymuje się z nich piankę morską drugie
go, trzeciego i t. d. stopnia, czyli dobroci, 
a można to tale długo powtarzać, dopóki 
masa się nie zacznie kruszyć, wtedy prze
staje być zdatną do jakichkolw iek wyrobów. 
Sztuczna pianka morska pierwszego stopnia 
jest zupełnie biała i nie różni się prawie 
wcale od naturalnej, tak że fabrykatów j  

z jednej i drugiej naw et specyjaliści często 
odróżnić nie mogą. Skutek wynalezienia 
sztucznój pianki okazał się w cenie wyro
bów i ich rospowszechnieniu, Ruhli zaś 
przynosi fabrykacyja główek do fajek i cy
garniczek rocznie 6 milijonów marek, czyli 
3 milijony rubli.

D r Nadmorski.

ODEZWA
do czytelników Wszechświata w  przedmiocie 

obseiwacyi meteorów.

W zmianka o meteorze obserwowanym 
przez pana M. Raszkowskiego z Porycka, 
zamieszczona niedawno w Wszechświecie, 
powoduje mnie do proszenia Szan. Czytel
ników, aby w tym  razie i na przyszłość by
li łaskawi podobne zjawiska zapisywać 
i notatki swe przesyłać bądź do Redakcyi 
Wszechświata, bądź do niżej podpisanego 
w obserwatoryjum krakowskiem.

Zjawiska podobne, które dla swego bla
sku każdemu w oczy wpadają, przydadzą

się, jeśli zbierze się znaczna liczba obserwa
cyj tego samego meteoru, do ścisłego obli
czenia, zapomocą którego można dojść dro
gi opisywanej przez ów meteor dokoła słoń
ca. Mianowicie prosiłbym Szan. Czy
telników o zwrócenie uwagi przy tego ro
dzaju zjawiskach astronomicznych na na
stępujące cztery główne punkty, które są 
dla obliczeń pożądane. Idzie mianowicie:

1) O okolicę sklepienia niebios i wyso
kość ponad horyzontem, gdzie meteor zo
stał zatamowany, czyli o ten punkt, gdzie

| się rozprysnął.
2) O największą wysokość pozornego 

| biegu i punkt nieba, w którym  meteor tę 
! wysokość osięgnął.

3) O te okolice nieba i te wysokości, 
w których meteor był najpierw widzialnym, 
wstępując w naszą atmosferę i wogóle o ca- 
ły jego przebieg, od początku aż do końca.

4) O jaknajdokładniejsze oznaczenie cza
su, w którym meteor się ukazał i długości 
czasu, jaki upłynął od ukazania się aż do 
chwili, w której stał się niewidzialnym.

Oznaczenie wysokości ponad horyzontem 
jako też punktów początkowych i końco
wych wtedy jest najdokładniejsze, gdy się 
poda gwiazdozbiór, lub co lepsza, jednę 
znaną gwiazdę. Korzystnem byłoby też po
danie wysokości w stopniach, licząc od ho
ryzontu do wierzchołka.

Szanowni Czytelnicy zapewne uznają 
ważność takich dokładnych referatów i ko
rzyść, jaka  z nich dla nauki wyniknie. U nas 
wPolsce często obserwowano takie zjawiska, 
ale dla braków czynnika, któryby się zajął 
zbieraniem tych wiadomości i do któregoby 
każdy obserwujący mógł się zwrócić, pozo
stawały one bez użytku dla nauki, a tylko 
z nielicznych korzystali obcy uczeni.

Bolesław Buszczyński.

S P R A W O Z D A N IE .

Stobiecki. M ateryjały do fauny W. Ks. Krakow
skiego. Sprawozdania Komisyi Fizyjograficznej 
Akademii Umiejętności w Krakowie. Tom 20, str 
(120)—(160).
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Stobiecki podaje spis zwierząt, k tóre zebrał | 
w b. w. ks. krakowskiem, t. j . w dzisiejszych powia
tach: Krakowskim, Chrzanowskim i części powiatu 
Wielickiego- Spis obejmuje: 216 gatunków owadów j  

pótpokrywych (H em iptera), pomiędzy niemi 6 no
w y c h  dla fauny badanego obszaru, 31 gat. owadów 
prostoskrzydłych (O rthoptera), 50 gat. mięczaków 
brzuchonogich (brzuchopełzów), pomiędzy niemi 
1 nowy dla badanego obszaru, małżów 2 gatunki. 
A utor podaje przytem  wiele ciekawych szczegółów
0 obyczajach, o miejscu pobytu i miejscu zimowania 
owadów półpokrywych różnoskrzydłych (Hetero- 
p tera). Spotkał on spófkujące poczwarki, samczą
1 samiczą, H edrom etra najas. Deg.

A. W.

KBOHfKA NAUKOWA.

ASTRONOMIJA.

—  Fotografije przejścia Wenery. Wiadomo, że je d 
ną z najważniejszych metod, jakiem i się posługiwa
no przy obserwacyi przejść W enery przez tarczę 
słoneczną 1874 i 1882 była fotografija (Ob. W szech
św iat z r. 1883 str. 129 i nast.). Znaczenie tej meto
dy polega oczywiście na tem, że zam iast bespo- 
średnich pomiarów na tarczy słonecznej w czasie 
przebiegu zjawiska, przeprowadzić je  można następ 
nie na otrzym anych płytach fotograficznych. Na 
obrazach tych trzeba wymierzyć zapomocą m ikro
m etrów odległość Wenery od środka słońca; znajo
mość zaś skali, według której obraz fotograficzny 
otrzymany został, pozwala linijną tę m iarę zam ienić 
na kątową. Zmu Ina ta  praca przeprowadzenia po
m iarów na p łytach fotograficznych, otrzym anych 
podczas ostatniego przejścia przez wszystkie w y
praw y astronomiczne w tym  celu podjęte, a  których 
liczba wynosiła około 700, powierzoną została panu 
Bouąuet de la Grye. Pom iary rospoczęte w Paździer
niku 1885 r. m iały być dokonane w ciągu 15 miesięcy, 
ukończone wszakże zostały w term inie o dwa m ie
siące krótszym. Ogólna liczba p ły t wynosiła 1019, 
a każda z nich m ierzona była dw ukrotnie, co w y
magało około pół milijona odczytań m ikrom etrycz- 
nych. Pom iary te dają dopiero m ateryjał, k tóry 
zużytkować należy dla obliczenia paralaksy słońca, 
albo, co na jedno wychodzi odległości naszej gwiazdy 
dziennej od ziemi Rachunki te są bardzo długie, 
zapełnią bowiem 32000 arkuszy papieru; w połowie 
wszakże są już przeprowadzone i w końcu roku bie
żącego będą zupełnie ukończone. N ierychło zresztą 
astronomowie będą mieli sposobność powtórzenia 
podobnej pracy, najbliższe bowiem przejście W ene
ry  nastąpi dopiero 8 Czerwca 2004 roku. (Comptes 
rendus).

S. K.

FIZYKA KUL’ ZIEMSKIEJ.

— Trzęsienie ziemi 23 lutego. Akademija nauk 
w Paryżu  otrzymuje wciąż jeszcze liczne sprawozda
nia o trzęsieniu lutowem, z których przytoczymy tu  
kilka szczegółów. Z noty przesłanej przez p. Rossie- 
go z Rzymu okazuje się, że przyrządy seismome- 
tryczne wskazywały już w ciągu dwu poprzedzają
cych miesięcy drobne w strząśnienia na całym pół
wyspie Apenińskim, — zwłaszcza silne one były d. 5, 
10 i 16 stycznia, oraz 4, 10, 16, 19 i 21 lutego. Uprze
dnie takie ruchy zauważono i przy kilku innych 
trzęsieniach z ostatnich czasów.

P. Ch. Naudin dostrzegł, że podczas trzęsienia mo
rze w Antibes obniżyło się nagle o 1 m mniej więcej, 
odsłaniając w niektórych miejscach dno. Okręty 
w porcie dotknęły przez kilka chwil ziemi, poczem 
morze z pewną gwałtownością wróciło do pierwo
tnego swego poziomu. F ak t ten, według autora, wy
tłumaczyć można tylko chwilówem podniesieniem 
się gruntu.—Z obserwatoryjum wMoncalieri p. Denza 
nadesłał diagram  nakreślony przez seismograf pod
czas trzęsienia; linija ta  daje dokładny obraz całego 
szeregu uderzeń, a jakkolwiek w M oncalieri zjawi
sko nie było zbyt gwałtowne, zakrzywienia linii sej
smograficznej zgadzają się z fazami, jakie trzęsienie 
przedstawiało w tych okolicach Liguryi, gdzie wy
stępowało z większą energiją.

Nie brak  i nowych pomysłów, m ających na celu 
wyjaśnienie trzęsień ziemi w ogólności. Między in- 
nem i p. A. Blavier sądzi, że ostatnie trzęsienia przy
pisać należy wielkiemu lodnikowi podbiegunowemu, 
który się utw orzył od czasu wyjątkowo srogiej zimy 
1879—1880 w okolicy północnej A tlantyku, obejmu
jącej G renlandyją, zatokę Baffińską i cieśninę Davisa. 
N agromadzenie to lodów dąży do zerwania norm al
nych warunków równowagi w tej części skorupy 
ziemskiej, która jest ograniczona przez południki 
nowo-jorski i paryski; nadm ierne przeładowanie tej 
okolicy wodami wywołać mogło lekkie wygięcie się 
gruntu podmorskiego, a jeżeli w pewnej, niezbyt zna
cznej odległości istnieje linija najsłabszego oporu 
skorupy, nastąpić mogło w tem miejscu lokalne 
jej przełamanie. Otóż, mówi autor, podobna 
w łaśnie linija istnieje około 40° szer. płn. w części 
równoleżnika, przechodzącej ocean A tlantycki, od 
Filadelfii do Lizbony i morze Śródziemne na całej 
jego rosciągłości. W okolicy przeto tego równoleż
nika wytw orzyły się załamania lokalne skorupy ziem
skiej, przez które woda morska, wdzierając się nagle do 
ognistego jąd ra  ziemi, wywołała wybuchy, przyczy
ny bespośrednie ruchów seismicznych 1884 i 1887. 
P. Blavier dodaje wreszcie, że jeżeli teoryja jego jest 
dokładna, należy się obawiać dalszych jeszcze trzę
sień wzdłuż tego pasa, aż do chwili, gdy lodnik ten 
się rospłynie.

P. Ch. Naudin znów przypuszcza, że trzęsienie mo
głoby być wywoływane przez znaczniejszy lub słab
szy opór, jak i niektóre okolice skorupy ziemskiej 
stawiają odpływowi elektryczności, wywiązującej się 
w łonie ziemi. Przytacza, iż trzęsienia zachodzą naj
częściej w okolicach pozbawionych lasów, któreby;
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mogły służyć jako przewodniki do odprowadzania 
tej elektryczności wewnętrznej.

Autor znajduje w tem nowy argum ent, przema
wiający za potrzebą zadrzewiania okolic bezleśnych. 
Niewątpliwie, lasy z różnych względów są bardzo 
użyteczne i gdyby wywody autora zachęcić mogły 
do pilniejszego ich pielęgnowania, możnaby mu wy
baczyć teoretyczne jego pomysły.

S. K.

BOTANIKA.

—  Współka grzyba z korzeniem storczjków. Istnieje
cały szereg roślin, k tórych tkanki zawierają w s bie 
odpowiednie gatunki grzybów, niespraw iająeych 
żadnej szkody swoim gospodarzom. Przykłady ta 
kiej spółki poznaliśmy w dwu artykułach o współ- 
ce grzyba z korzeniem (W szechświat t. IV str. 725 
i t. V str. 86). Takie zjawisko przedstawiają również 
storczyki, których kurzenie zawsze zamieszkuje pe
wien gatunek grzyba. W szyscy badacze, którzy się 
zajmowali anatom iją korzeni i kłączy (rhizoma) sto r
czyków, znajdowali w komórkach tych organów naj
ważniejszą część grzyba w postaci żółtych kłębków, 
których znaczenie tłumaczono w rozm aity sposób. 
Przyjmowano je  za zgęszczoną protoplazmę, jądro, 
śluz i t. d. bop ero w ostatnich czasach p. W. W ahr- 
lich wykazał, że owe żółte kłębki połączone są ze so
bą i z grzybem zapomocą cieukicli strzępek; przy 
działaniu potażu gryzącego kłębki bardzo nieznacz
nie pęcznieją, co już przem awia przeciwko mnie
maniu, że przedstawiają one utwory śluzowe; gdyby 
bowiem tak było, natenczas m usiałyby pod wpły
wem potażu silnie napęcznieć. Połączenie kłębków 
zapomocą nici pozwala mniemać, że stanowią one 
część integralną grzyba i w rzeczy samej badanie 
młodych kłębków wykazało, że są to  woreczko 
wate rosszerzenia strzępek, haustoryje, które zosta
ją  później obrośnięte przez strzępki ze wszystkich 
stron.

Rozmnażanie (owocowanie) grzyba obserwował 
autor przy stosowaniu metody hodowli wilgotnej. 
Grzybnia rośnie początkowo bardzo prędko, po 2—3 
dniach końce strzępek przyjm ują położenie prosto
padłe i zaczynają tworzyć zarodniki, składające s:'g 
najczęściej z 4 komórek. Z arodniki te  zebrane są 
w główki i ze względu na ich powstawanie nazywa 
je  autor fusisporium. Oprócz tych rozw ijają się jesz
cze innego rodzaju zarodniki t. zw.megalospory, róż
niące się od pierwszych między innem i tem , że są 
zabarwione na kolor brunatny i składają się z 1—3 
komórek. Są to zapewne zarodniki trwałe. Grzyb 
rozmnaża się również przez tworzenie peritecyjów 
gruszkowatej lub jajow atej formy, o mocno czerwo- 
nem zabarwieniu W peritecyjach powstają worecz
ki (asci) z 8 zarodnikami (ascosporae).

Różnice w grubości strzępek, w zachowaniu się 
haustoryjów względem barwników oraz w sposobie 
owocowania, co autor w pracy swej uwydatnia, po

zwalają mniemać, że pasorzyty w korzeniach stor
czyków przedstawiają różne gatunki grzybów; z d ru
giej strony podobieństwo budowy oraz organów roz
mnażania zdaje się przemawiać za tem, że wszystkie 
te  gatunki do jednej grupy należą. Ze względu na 
sposoby owocowania należy je zaliczyć do grupy 
Pyrenomycetów, a mianowicie do rodzaju Nectria,.

S. (ir.

Książki i broszury nadesłane do Redakcyi 

Wszechświata

J A K O  N O W O Ś Ć .

Józef Nusbaum. „Z ur Embryologie der Schizopo- 
den (Mysis Chameleo)“. Odbitka z Biologisches 
Centra lb la tt‘‘.

Kosmos, czasopismo polskiego towarzystwa przy
rodników imienia Kopernika. Zeszyt I  i II r. b. za
wiera: W yciąg z protokułów z posiedzeń polskiego 
towarzystwa przyrodników im. Kopernika we Lwo
wie. Studyja gieologiczne we wschodnich K arpa
tach, przez dra Rudolfa Zubera. Odpowiedź na a r
tykuł pana R. P. „Pojęcie o przestrzeni i zasady 
gieom etryi“, przez dra A Raciborskiego. Przyczy
nek do znajomości budowy nerek ryb, przez S. Gros- 
glika. Piśmiennictw-o, przez E. Godlewskiego. Kro
nika naftowa, przez P. Wispeka. Kronika nauko
wa, przez E. Godlewskiego.

Wisła, miesięcznik gieograficzno - etnograficzny 
Tom I, zeszyt I, 1887, zawiera: O sposobie grom a
dzenia materyjałów etnograficznych, napisał R. Za- 
wiliński. Etnograficzno - statystyczny zarys licze
bności i rossiedlenia ludności polskiej, opracował 
Edw ard Czyński. Czary i czarownice w Polsce J . 
Karłowicz. Dramat gminny polski (kolęda) napisał 
Karol MatyjU. Wśród ludu krakowskiego, Stefanii 
Ulanowskiej. Przegląd literacki D ra  J . Bystronia.

Do nabycia we wszystkich księgarniach.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

WP. L. S. w Skalbmierzu. List W. Pana będzie za
mieszczony w naszem piśmie.

WP. B. K. Rzecz o fluorze podana już był w N r 33 
z r. z. naszego pisma.
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B n l e t y  n m. e t e o r o 1 o g- i c z n y
za tydzień od 30 Marca do 5 Kwietnia 1887 r.

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

D a t a
Średnie
ciśnienie
barom e

T em peratura -  S
*= o  S 'O SB S® — ta

• 03 5  p  & 
i :  o Kierunek wiatru

Suma
opadu

U w a g i .
tryczne Śred. Max. Min. CZ2 £  r& 03 PS £

30 Środa 746,7 1,6 4,0 —0,8 4,5 88 WN,N,NNE 0,1 Poch. d z ś. od 5 ej po p
31 Czwartek 749,0 1,2 3,7 0,0 4,3 86 NJ<E,NNE.N 0,2 Poch. śn .odrananast.d .

1 Piątek 7J6,7 2,1 5,0 0,1 4,3 80 N,N,NNE 0,1 Poch,; kilka razy ś.zd.
2 Sobota 736,3 4,2 7,3 0,2 4,5 73 s,s,sw 5,1 Poch. w. i w n. śn. z d.
3 Niedziela 735,9 0,6 4,7 0,0 4,5 93 w, w , w 4,6 Poch. c. dz. des z. ze śn.
4 Poniedz. 746,3 ' 3,3 6,7 - 1 ,2 4,0 70 WNW,W,WWS 0,0 Pog.w koł.b.w naok. ks.
5 W torek 744,1 9,8 15,0 2,4 0,0 67 ss\v,ssw,s 0,0 Pogódny

Średnie 
z tygodnia 743,4 3,3

Abs.
max.

15,0

Abs.
min.
- 1 ,2 4,6 79

.
10,1

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

OD WYDAWNICTWA

W ydawnictwo Pam iętnika Fizyjograficź- 
nego ma zaszczyt przypomnieć osobom, któ
re podjęły pracę zapisywania pojawów 
w świecie istot ożywionych, że zbliżająca 
się wiosna wzywa napowrót do obserwacyj. 
Przeszłoroczne schematy, wypełnione i z wró
cone przez korespondentów, są. ju ż  opraco
wane i d ruk ich w V II tomie Pam iętnika 
wkrótce się rospocznie. Ich autorowie o trzy
m ają wkrótce nowe schematy do zapisywa
nia. Osoby zaś, które pragną od roku bie
żącego przystąpić do zapisywania pojawów 
w świecie istot ożywionych, raczą zgłosić 
się do W ydawnictwa Pam. Fizyjogr. (K rak. 
Przedm . 66) z wyrażeniem życzenia i załą
czeniem adresu, pod którym  schematy zo
staną im niezwłocznie wysłane.

Pp. Prenumeratorzy Wszechświata pragnący 

dopełnić sobie komplety z lat ubiegłych, mogą 

nabywać je  w Redakcyi po cenie zniżonej: po 

rs. 1 za kwartał w Warszawie, a po rs. 1 kop. 

30 z przesyłką na prowincyją, —  z tem nadmie

nieniem, że kompletów z 1-go kwartału roku 1883 

Redakcyja nie może dostarczyć, ponieważ ich 

nie posiada.

dw utygodnik popularny, poświęcony nau
kom przyrodniczym , polecony przez Wys. 
R adę szkol/ kraj., wychodzi w Tarnowie 
już  rok V III za staraniem  i pod redalccyją

prof. Zygm Morawskiego.
Prenum erata roczna wynosi w K róle

stwie rs. 3, w A ustryi 2 złr. 70 cnt., w Pań
stwie niem. 6 marek. W  redakcyi tego pi
sma są także do nabycia zbroszurowane da
wniejsze roczniki ( I  już wyczerpany) po ce
nach zniżonych rs. 2, a względnie 2 złr. lub 
4 marki.

T R E Ść. Pająk  polujący na mrówki, przez Józe
fa N usbaum a.— Zjawiska katalityczne, napisał Ilen- 
ryk  Silberstein. — O wysokości gór, przez S. K. —  

Rozwój zmysłów u dziecka, napisał Maksymilijan 
Flaum . — Fabrykacyja sztucznej pianki morskiej, 
opisał dr N adm orski. — Odezwa do czytelników 
W szechświata w przedmiocie obserwacyi meteorów, 
napisał Bolesław Buszczyński. — Sprawozdanie. — 
Kronika naukowa. — Książki i broszury nadesłane 
do Redakcyi W szechświata. — Odpowiedzi Redak
cyi. — Buletyn meteorologiczny. — Ogłoszenia.

W ydawca E. Dziewulski. R edaktor Br. Znatowicz.

^ .o s b o j g b o  Ueiiaypoio. BapmaBa 26 MapTa 1887 r. D ruk Em ila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna As 26.


