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OBSERW ATOR YJA ASTRONOMICZNE
T T  InT ^ S

I PRZYSZŁE LOSY OBSERWATORYJUM 

po ś, p. Jędrzejewicza.

Gdyby przed trzem a przeszło wiekami 
istniał był szowinizm narodowy, to praojco
wie nasi mogliby byli mniemać, że Polska 
stanie się klasyczną ojczyzną astronomii. 
W szakże nanaszćj ziemi zaświtała pierwsza 
ju trzenka nowoczesnego tej nauki rozwoju, 
wszak naszejto ziemi synem był Kopernik. 
W ielkie jego dzieło „De revolutionibus or- 
bium coelestium libri sex” (O obrotach ciał 
niebieskich ksiąg sześć ') było według słów 
Śniadeckiego „wschodem nieśmiertelności 
przy skonie niknącego człowieka”, gdyż da- 
ta jego druku, r. 1543, jest oraz datą śmier
ci Kopernika. Dwie są główne tezy tych 
ksiąg wiekopomnych: układ światła i teory- 
ja  planet. U kład świata stał się prawdą 
zasadniczą i punktem  wyjścia dla całój 
szczytnćj budowy dzisiejszej astronomii, ale

*) Dzieła Kopernika, Warszawa, 1854.

teoryją planet była powtórzeniem tylko sta
rożytnych domysłów.

To, co z dzieła K opernika na wieki miało 
pozostać, jest wygłoszone na zasadzie da
nych, płynących z obserwacyi. Kopernik, 
osiadłszy w r. 1510 we F rauenburgu jako 
kanonik kapituły warmińskiej, sam urządził 
sobie obserwatoryjum astronomiczne. L u 
neta jeszcze wówczas nie była wynaleziona, 
a cały zapas przyrządów, jakiem i posługi
wał się wielki astronom był już znany P to 
lemeuszowi. Pomimo tego um iał Kopernik 
zebrać obfity m ateryjał obserwacyjny, a po
równawszy go ze starożytnemi spostrzeże
niami aleksandryjskiemi i rodyjskiemi, oraz 
z nowszemi — rzymskiemi i bonońskiemi, 
umiał wysnuć z nich nowe prawdy, niezna
ne dotąd ludzkości. K opernik więc był 
nietylko gienijalnym myślicielem na wzór 
mędrców starożytnych, ale zarazem —i tu jest 
treść główna, niespożytego jego znaczenia— 
był astronomem praktycznym, obserwatorem.

Na niebie naszej umysłowości Kopernik 
jest światłem najwspanialszem, opromienia- 
jącem  swemi blaski najdalsze czasy i poko
lenia. Światło to błysnęło ja k  meteor, roz
jaśniając nowe drogi, nieznane dotąd świa
tu, olśniewając oczy nieprzywykłe do ta-
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kich zjawisk na ciemnym firmamencie pół
nocy. K opernik nie znalazł jednak  następ
ców wśród swoich, a i księgi jego nawet 
wytłoczono w Norym berdze pod okiem n a j
gorliwszego jego ucznia i czciciela, wirtem- 
berskiego profesora matem atyki, Retyka.

Dopiero w X V II wieku, w polskim w te
dy Gdańsku, widzimy znowu tworzące się 
prywatne obserw atoryjum  astronomiczne. 
Założył je  w r. 1653 Jan  Hewelijusz (za- 
młodu pisał się Hoevelke albo Hoefelius), 
mieszczanin gdański i zaopatrzył w narzę
dzia, nabyte w A nglii, albo przez siebie sa
mego zrobione '). D okonał wielu spostrze- | 
żeń nad księżycem przy pomocy zbudowa
nej własnoręcznie lunety na dwanaście stóp 
długiej, obserwował także planety i gwiaz
dy stałe; tych ostatnieh próbow ał nawet 
ułożyć katalog. Największą sławę pozyskał 
swem dziełem Selenograpbia, to jest nauka 
o księżycu. Po śmierci wszakże Heweliju- 
sza zbiór jego narzędzi poszedł w rossypkę, 
a i z licznych rękopiśmiennych notat po
dobno niewszystkie uratow ano od zagłady.

Z postępem nauk i doskonaleniem się na
rzędzi astronomicznych zakładanie obser- 
watoryjów stawało się coraz trudniejszem. 
Trzeba było ustawiać przyrządy na n ieru 
chomych podstawach czyli wznosić budynki 
umyślnie na obserwatoryja przeznaczone, 
a ceny samych narzędzi wzrosły też znako
micie. Znowu więc kilkadziesiąt la t up ły 
nęło, w ciągu których z naszej ziemi n ik t 
nie obserwował dalekich górnych światów, 
aż w r. 1753 otw arte zostało obserw atory
jum  wileńskie. Księżna Elżbieta z O giń
skich Puzynina by ła założycielką tego za
kładu a pierwszym i najgorliwszym  je j do
radcą w tym względzie •—- Tomasz Zebrow 
ski, jezuita, profesor m atem atyki w akade
mii wileńskiej. W  1764 r. zarząd obserwa
toryjum  objął Poczobut, a wtedy zostało 
ono doprowadzone do stanu odpow iadają
cego wymaganiom owoczesnej nauki. K sięż
na Puzynina ofiarowała środki na zakupie
nie potrzebnych narzędzi i zaopatrzyła no
wy zakład w kapitał żelazny 6 000 czerwo
nych złotych, a „tą szczodrobliwością, mówi

Pam iętnik Towarzystwa Nauk Ścisłych w Pa
ryżu, t. I i II, 1872. O Astronomii w Polsce przez 
F . Kucharzewskiego.

Śniadecki, pomogła najsilniej do sławy Po- 
czobuta, uwieczniła swą pamięć w dziejach 
astronom ii i stała się pierwszą fundatorką 
chwały narodu przez opatrzenie w nim nau
ki, k tóra nigdy nie przestanie być najpierw 
szym zaszczytem umysłu ludzkiego”.

W iadome są późniejsze koleje zakładów 
uniwersyteckich wileńskich i wiadomo, że 
obserwatoryjum nie mogło rozwijać się ró
wnolegle z postępem astronomii praktycznej 
na Zachodzie, aż nakoniec, w niedawnych 
latach, pożar położył kres jego istnieniu.

Dnia 21 W rześnia 1780 r. odbywało się 
pierwsze posiedzenie Szkoły Głównej K o
ronnej, przetworzonej przez Komisyją E du- 

| kacyjną ze starej Akadem ii Jagiellońskiej, 
j  Ks. H ugo K ołłątaj, jak o  delegat Komisy i, 

otw ierając to posiedzenie, w szeregu zmian, 
mających nastąpić, zapowiedział otwarcie 
obserwatoryjum  astronomicznego '). Jakoż 
w r. 1781 przybył do K rakowa Jan  Śnia
decki, który zajął się wzniesieniem gmachu 
i zaopatrzeniem nowego zakładu, a w r. 1792 
obserwatoryjum  zostało uroczyście otworzo
ne. W  historyi swojej miało ono rozmaite 
chwile — obecnie czynne jest i pełni jak  
należy swe zadanie.

Uniwersytet Królewsko-W arszawski po
siadał także katedrę astronomii, która wy
magała stosownie urządzonego obserwato
ryjum . W  roku 1819 wyznaczono też dlań 
miejsce w Ogrodzie botanicznym, a w 1821 
przybyły  ju ż  z M onachijum od Reichenba- 
cha narzędzia astronomiczne, jako  to „koło 
wielkie astronomiczne, koło wielkie połu
dnikowe, przenośne repetycyjne, wielka ma
china paralaktyczna, sześciostopowy kulmi- 
nator, wielki helijom etr i t. p .” 2). Budową 
tego obserwatoryjum  i całkowitem jego urzą
dzeniem kierow ał profesor astronomii F ran 
ciszek Arm iński, a koszt wyłożony na tę in- 
stytucyją doszedł do cyfry 800000 złp. Ob
serw atoryjum  warszawskie je s t czynne do 
obecnej chwili.

Tak więc istnieją u nas dzisiaj dwa obser
w atoryja astronomiczne, będące zakładami 
pomocniczemi przy uniwersytetach rządo-

*) Zakłady uniwersyteckie w Krakowie, 1864. III 
Rys dziejów obserwatoryjum krakowskiego, przez 
F r. Karlińskiego.

-) Rocznik instytutów  religijnych i edukacyj
nych. Warszawa, 1824.
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wych w K rakow ie i W arszawie. U niw er
sytet lwowski nie posiada ani katedry astro
nomii, ani też obserwatoryjum.

Do tśj skromniutkiój liczby przybyło 
w ostatnich czasach jeszcze jedno obserwa
toryjum , założone w Płońsku prywatnemi 
środkami ś. p. Jana Jędrzejewicza. Było 
ono niewielkie, ale przez twórcę swego do 
takiego stopnia doskonałości doprowadzone, 
że mógł w niem Jędrzejew icz wykonywać 
prace, których uznana wartość naukowa 
zjednała zakładowi płońskiemu zaszczyt za
liczenia do związku stacyj astronomicznych.

Dziś Jędrzejew icz nie żyje, a obserwato
ryjum  należy do masy spadkowój na mocy 
własnoręcznego testam entu, nad którego 
wykonaniem czuwa rada familijna. W szel
kie pogłoski, nawet drukiem głoszone, o za
pisaniu tego obserwatoryjum  komukolwiek, 
są. pozbawione podstawy. Rada familijna 
jest obowiązana sprzedać obserwatoryjum 
Jędrzejewicza.

Teraz więc obserwatoryjum , stworzone 
nadzwyczajną pracą, ciężko zdobytemi środ
kami i niedającym się ocenić nakładem 
zdolności i gorliwości jednego z najdziel
niejszych obywateli, ma uledz rosproszeniu. 
Bo niema wątpliwości, że może ono być 
sprzedane tylko częściowo i to zapewne ob
cym handlarzom , którzy biorąc pojedyńcze 
przyrządy oddzielnie, odejmą im tę wysoką 
wartość naukową, jaką  posiadały w jednym  
zbiorze trzym ane, dopełniając się wzaje
mnie w jed n ę  porządną całość prawdziwój 
pracow ni naukowćj. To obserwatoryjum— 
bez przesady powiedzieć można—stanowiło 
prawdziw ą chlubę narodową, gdyż składało 
świadectwo, że w naszym kraju, oprócz gar
stki ludzi z urzędu zajętych nauką, znajdu
ją  się obywatele dobrze rozumiejący zna
czenie nauki dla społeczeństwa i oddający 
jćj Z własnego zamiłowania wszystkie chwi
le wolne od chlebodajnych obowiązków.— 
Czyż doprawdy ma zmarnieć ten wyjątkowy, 
tak  piękny objawr naszej żywotności? Czy 
następcy z ducha i myśli Jędrzejewicza, je 
żeli wśród nas się ukażą, mają znowu ros- 
poczynać pracę od mozolnego wznoszenia 
obserwatoryjum? I  czy to każdy, choćby 
nawet miał wszelkie środki potemu, zdobę
dzie się na taką siłę organizatorską, jaką 
rosporządzał Jędrzejewicz? W szak nieje

dna już pracownia prywatna, niejedno zwła
szcza obserwatoryjum astronomiczne, po
wstawało i,- niedoszedłszy do zamierzonej 
doskonałości naukowćj, roschwiało się bez 
korzyści dla kraju i bez zadowolenia dla 
właściciela.

Z historyi obserwatoryjum Jędrzejewicza, 
skreślonej piórem takiego specyjalisty, jak  
pan Kowalczyk w 3 i 4 tegorocznym nume
rze Wszechświata, widzimy, jak  tam każdy 
przyrząd był w znaczniejszej części wła- 
snem Jędrzejewicza dziełem. Pod jego 
okiem, a zwykłe i z udziałem własnćj jego 
dłoni, opatrywał się każdy szczegół; jedne 
części były zastępowane przez inne, dosko
nalsze; rzecz każda była wyprobowana 
i sprawdzona jaknajdokłaniój. E nergija 
i talent Jędrzejew icza stworzyły jednem 
słowem wzorową pracownię... A dziś, kie
dy zabrakło tego ducha twórczego,jego dzie
ło ma iść na marne, ma być rosszarpane 
na kawałki, sprzedane zabescen? Nie, to 
niepodobna! Tego rodzaju pomniki ducha 
ludzkiego marnieją tylko wśród społe
czeństw dzikich, nieumięjących uszanować 
pamięci swoich wybrańców przez wniknię
cie w ich cele i dalsze prowadzenie ich p ra
cy. Przeciwnie, społeczeństwa dojrzałe, 
z rozwiniętem poczuciem obowiązku obywa
telskiego, ze świadomością swych zadań, 
z ojcowską troskliwością zachowują na po
żytek kraju  takie drogocenne skarby nau
kowe, rozumiejąc, jakie to znaczenie dla 
rozwoju narodu ma uprawa wiedzy na dro
dze pomocy własnej.

Z prawdziwą radością zanotować nam wy
pada wiadomość, że obywatele ziemi płoń
skiej, przejęci duchem pożytku ogólnego, 
mają zamiar nabyć od opieki obserwato
ryjum  Jędrzejew icza i zatrzymać w całości 
w kraju. W ykonanie tego zamiaru pozwo
liłoby zwolennikom astronomii upraw iać tę 

{ naukę przy pomocy narzędzi i dzieł zebra- 
[ nych przez Jędrzejewicza. Bez wątpienia, 

taki sposób uczczenia pamięci uczonego i pa- 
| tryjoty byłby trwalszy i piękniejszy nad 

wszelkie marmurowe pomniki i najwymo
wniejsze nekrologi.— Najbliżsi sąsiedzi tych 
okolic, w których żył i działał Jędrzejewicz,

; mają słuszne pr&wo do początkowania w tym 
względzie, nie sądzimy jednak, żeby odrzu
cić zechcieli współudział tych wszystkich,
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którym  leży na sercu uczczenie pamięci ta 
kiego niezwykłego wśród nas człowieka. 
Przecież i to jest rzeczą, pożądaną,, żeby m a
łoletnia sierota odebrała ze 20 lub 30 p ro
centów z tych jak ich  12000 rubli, które jej 
rodzic włożył w obserw atoryjum  astrono
miczne.

Obyż tylko pro jek t ten nie zam arł w sfe
rze projektów, ja k  tyle szlachetnych i mą
drych pomysłów, które u nas powstawały 
w różnych czasach. Obyśmy mogli przejąć 
się tą cnotą wytrwałości, k tóra Jędrzejew i
cza, na równi z talentam i i zapałem do n au 
ki, zaprow adziła tak daleko na obranej dro
dze. I  niech nam  wolno będzie się spodzie
wać, że w tej okolicy, gdzie świecił p rzy
k ład  Jędrzejew icza, nie zbraknie ludzi za 
równo gorąco przyjm ujących szlachetne po
stanowienia ja k  i stałych w ich wykonaniu.

N A JN O W SZE BADANIA
NAD

przysw ajaniem  w ęgla  i w ydzielaniem  tleny
PR Z E Z K O M Ó R K I ZIELO N E.

O d końca zeszłego stulecia, t. j .  od czasu 
kiedy Ingenhouss ogłosił klasyczne swoje 
badania nad żywieniem się roślin, wiado- 
mem jest, że części zielone roślin pochłania
ją  w świetle dw utlenek węgła z powietrza 
i roskładając go, przysw ajają sobie węgiel, 
tlen zaś na zewnątrz wydzielają. W  kilka 
la t potem stw ierdziły badania Saussurea, 
a późnićj Boussingaulta, że między ilością 
pochłoniętego dw utlenku węgla i wydzielo
nego tlenu istnieje pewien stały i niezm ien
ny stosunek tego rodzaju, że na każdą obję
tość pochłoniętego dw utlenku węgla, wydy
chają rośliny dokładnie taką samą objętość 
tlenu, czyli innemi słowy: proces asymilacyi 
węgla tak się odbywa, jakgdyby  wszystek 
tlen dw utlenku węgla rośliny na zewnątrz 
wydzielały. W  dalszym ciągu udowodnił 
Sachs, że z przyswojonego w ten  sposób 
węgla wytwarza się mączka, k tóra pojawia

się w kulkach zieleni w formie drobniut
kich ziarenek jak o  pierwszy widzialny pro
dukt asymilacyi. W  końcu wykazał G o
dlewski, że tworzenie się mączki w kulkach 
zieleni zawisłem jest od tych samych wpły
wów, k tóre w arunkują roskład dwutlenku 
węgla i że wytworzona w nich mączka zni
ka nietylko w ciemności, ale nawet w świe
tle, jeżeli otaczająca roślinę atmosfera ogo
łoconą jest z dw utlenku węgla.

Te fakty, w ykryte przez badania nauko
we, posłużyły Sachsowi do rozwinięcia teo
ryi asymilacyi węgla, k tóra powszechnie 
przyjętą została i do dzisiaj panuje w nau
ce. W edług tój teoryi ciałka zieleniowe 
kom órek roślinnych są zarówno siedliskiem, 
ja k  istotnym organem, asymilacyi węgla. 
W  ciałkach zieleniowych i za ich wpływem 
pobrany z powietrza dwutlenek węgla zo
staje przez światło rozłożony, przyczem 
uwolniony węgiel wstępuje w połączenie 
ze składnikam i wody i wydaje ostatecznie, 
po całym szeregu przemian chemicznych, 
mączkę lub inny wodan węgla, tlen zaś 
przenika napowrót tą samą drogą i wydo
staje się jako gaz wolny na zewnątrz ko
mórki. W  całym tym procesie nie bierze 
plazma komórki czynnego i bespóśredniego 
udziału; daje ona tylko fundament, na któ
rym  cały ten proces się odbywa i jest po
trzebną tylko o tyle, o ile bez niój ciałka 
zieleniowe komórki żyć i właściwych swych 
czynności rozwijać nie mogą.

Przeciw ko tym poglądom wystąpił na 
ostatnim  zjeździe przyrodników niemiec
kich, odbytym w W iesbadenie w drugiej 
połowie W rześnia r. z., N. Pringsheim , p ro 
fesor uniwersytetu berlińskiego. Jak k o l
wiek badania Pringsheim a nie rosstrzygają 
kwestyi ostatecznie, a co więcćj, potrzebu
ją  jeszcze stwierdzenia i uzupełnienia, to 
jednak  rzucają one całkiem nowe i niespo
dziewane światło na sprawę asymilacyi w ę
gla i przez to samo zasługują na bliższe po
znanie.

Pringsheim  przeprowadzał badania swo
je  nad komórkami wierzchołkowemi listowia 
ram ienic (Chara), odznaczającemi się, jak  
wogóle większa część komórek tych wodo
rostów, bardzo żywym obiegiem kołowym 
swej plazmy. Z tego powodu dawały one 
bardzo wygodny przedmiot dla obserwacyj,
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albowiem niekorzystne zmiany,' wywołane 
w funkcyjach plazmy przez czynniki ze
wnętrzne, zdradzały się zaraz osłabieniem 
lub ustaniem jój ruchów. Nagie komórki 
wierzchołkowe ramienic umieszczał w kro
pli wiszącej wśród komory mikroskopowej, 
przez którą przeprowadzał strumień mię- 
szaniny wodoru i dwutlenku węgla w ta 
kim stosunku, że na dw utlenek węgla przy
padało 1 do 3% , najwyżej 5%. Komora 
z kroplą wiszącą umieszczona była na sto
liczku mikroskopu i mogła być każdej 
chwili zaciemnioną lub wystawioną na świa
tło. W  ten sposób można było bespośre- 
dnio pod mikroskopem obserwować, jakie 
zmiany wywołuje w komórce brak tlenu 
w otaczającej atmosferze tak w zupełnej 
ciemności, jakoteż w obecności światła.

Z aparatem  tak zestawionym przeprowa
dził Pringsheim  dwie seryje doświadczeń. 
W  pierwszej seryi umieszczał on komorę 
z kroplą wiszącą w ciemności, przeprow a
dzając przez nią nieprzerw anie strumień 
mięszaniny wodoru i dw utlenku węgla 
w stosunku powyżej podanym. W  tych 
warunkach plazma kom órki ramienicy k rą
ży początkowo z niezmienioną szybkością, 
zwolna jednak zaczyna ruch plazmy sła
bnąć, aż nareszcie po dwu do dziesięciu go
dzinach, co zależy od indywidualności ko
mórki i od czystości użytej mięszaniny ga
zów, zupełnie ustaje. Jeżeli komórkę z tak 
unieruchomioną plazmą pozostawimy jesz
cze przez godzinę lub dłużej w ciemności 
i w strumieniu tej samej mięszaniny gazów, 
to plazma jćj obumiera, czyli zostaje popro- 
stu dla braku tlenu uduszoną. Zanim je 
dnak uduszenie rzeczywiście nastąpi, można 
unieruchomioną plazmę rozbudzić nanowo 
do życia i do ruchu przez doprowadzenie 
tlenu do wnętrza komory mikroskopowej; 
w takim razie cząstki plazmy zaczynają na
przód zwolna, potem coraz szybciej się po
ruszać i nareszcie cała masa plazmy prze
chodzi napow rót w swój dawny obieg koło
wy. W  stanie przedśm iertnym  komórki, 
nazwanym przez Pringsheim a stanem om
dlenia, a charakteryzującym  się nierucho
mością plazmy, nie można jeszcze w komór
ce dopatrzeć się żadnych objawów zbliża
jącej się śmierci: kom órka wygląda zupeł
nie norm alnie i zdrowo, tak co do swój bu

dowy anatomicznej, jak  w szczególności co 
do swych ciałek zieleniowych; jedynem  zna
mieniem jej omdlenia jest nieruchomość 
plazmy. Ze stanu omdlenia może ona być 
wyrwaną tylko przez doprowadzenie tlenu; 
żadne zaś inne siły lub czynniki nie są już 
w stanie powołać je j do nowego życia. D la 
tego też wystawienie „komórki om dlałej” 
na światło nie zmienia nic w jej położeniu. 
Pomimo nienaruszonego aparatu zielenio
wego i pomimo obecności dwutlenku węgla, 
komórka Omdlała nie może asymilować wę
gla i wywiązywać tlenu i dlatego nawet 
w świetle podlega śmierci czyli uduszeniu. 
W ynika stąd, że wraz z unieruchomieniem 
swój plazmy, komórka straciła także zdol
ność do roskładania dw utlenku węgla i wy
wiązywania tlenu pod działaniem światła.

Drugą seryją doświadczeń przeprow adził 
Pringsheim  w podobny sposób, z tą jedynie 
różnicą, że komora z kroplą wiszącą wysta
wiona była od początku na działanie świa
tła. W  tym razie komórka zielona ramie
nicy znajdowała się wprawdzie w atmosfe
rze ogołoconej z tlenu (t. j. w atmosferze 
mięszaniny wodoru i dw utlenku węgla), 
atoli przy obecności światła i dwutlenku 
węgla mogła ona roskładać dwutlenek wę
gla i wywiązywać tlen i rzeczywiście od 
początku wywiązywała znaczne ilości tego 
gazu. Zdawałoby się więc, że w tych w a
runkach komórka powinna zachować ruch
liwość plazmy i zdolność asymilacyi wręgla 
przynajm niej dopóty, póki światło na nią 
działać nie przestanie. Tymczasem do
świadczenie inaczój przekonało: ruchy plaz
my, a wraz z niemi i wydzielanie tlenu sła
bły coraz bardziej i nareszcie całkowicie 
ustały, zupełnie tak samo, jakgdyby komór
ka od początku znajdowała się w ciemno
ści. Pringsheim  zauważył przytem , że osła
bienie tych objawów nie postępuje wcale 
w równej mierze; raz bowiem — i to się 
zdarzało najczęściej — ustawało pierwej 
wydzielanie się tlenu, podczas, gdy obieg 
kołowy plazmy trw ał jeszcze dalej, w i n 
nych znów razach wydzielanie się tlenu 
przeciągało się jeszcze czas jakiś po ustaniu 
ruchu plazmy.

Doświadczenia te pouczają najpierw , że 
asymilaeyja węgla i połączone z nią wy
dzielanie tlenu nie jest w stanie podtrzymać
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życia komórki, jeżeli nie znajduje ona tle
nu w otaczającej atmosferze. W  braku  tle 
nu atmosferycznego komórka przechodzi, na
wet w pełnem oświetleniu i przy obfitem 
wywiązywaniu tego gazu, po pewnym cza
sie w stan omdlenia, zupełnie tak  samo, ja k 
gdyby znajdow ała się w ciemności. A  jak  
poprzednio można ją  było ze stanu omdla
łego do nowego życia rozbudzić jedynie 
przez doprowadzenie tlenu, tak samo i te
raz, tylko wolny tlen atmosferyczny może 
usunąć jój omdlenie i wraz z ruchliwością i 
plazm y przywrócić jój zdolność asymilacyj- 
ną. W przeciwnym razie, t. j., gdy brak tlenu 
nie zostanie dość wcześnie usunięty, omdlenie j 
kom órki przechodzi w śmierć przez uduszenie.

To zachowanie się kom órek zielonych | 
w świetle i w atmosferze ogołoconej z tle
nu, stanowi fakt, niedający się żadną miarą 
pogodzić z dzisiejszemi zapatrywaniam i na 
przebieg asymilacyi węgla. Jeżeli bowiem, 
ja k  dzisiejsza fizyjologija uczy, roskład 
dw utlenku węgla i wywiązywanie się tlenu 
odbywają się wewnątrz kom órki, to tru- 
dnem jest do pojęcia, w jak i sposób komór
ce może zabraknąć tlenu do wykonywania 
swych funkcyj fizyjologicznych, skoro asy- 
m ilując węgiel, sama tlen na zewnątrz od
daje. Trzebaby chyba przypuścić, że ilość 
tlenu, wywiązującego się przy asymilacyi 
węgla, jest niedostateczną do podtrzym ania 
procesu oddychania, ale takie przypuszcze
nie byłoby bespodstawne wobec faktu, że 
rośliny zielone przy dostatecznem oświetle
niu i odpowiedniej zawartości dw utlenku 
węgla w otaczającej atmosferze, wydzielają, 
notorycznie daleko więcćj tlenu, aniżeli go 
w tym samym czasie na cele oddychania 
spotrzebowują. Zresztą w doświadczeniach 
Pringsheim a wydzielanie tlenu było tak wy
datne, że dobywanie się tego gazu z kom ór
ki można było bespośrednio pod m ikrosko
pem obserwować.

Zapytać się więc godzi, w jak i sposób ko
mórka, która widocznie i nieprzerw anie sto
sunkowo znaczne ilości tlenu na zewnątrz 
wydziela, sama przecież cierpi na brak tle
nu  i po pewnym czasie podpada omdleniu, 
a następnie uduszeniu? Oczywiście może- 
bnem je s t tu  tylko jedno tłum aczenie,a mia
nowicie, że tlen, wydzielany przez kom ór
kę, nie pochodzi z jó j wnętrza, lecz wywią

zuje się po,za jój obrębem. Stosownie do 
tego przypuszcza Pringsheim , że przy ros- 
kładzie dw utlenku węgla w komórce nie 
wywiązuje się wcale tlen wolny, lecz po
wstaje jakieś inne ciało, które diosmotycz- 
nie na zewnątrz kom órki przesiąka i dopie
ro na jój powierzchni rospada się na swe 
składniki, przyczem wolny tlen się wydzie
la. Jak ie  to jest ciało, jaka jego natura 
chemiczna i jakie własności powodują jego 
rospadanie się na zewnątrz komórki, na te 
pytania nie daje Pringsheim  żadnej odpo
wiedzi, zastrzega sobie jednak  ich omówie
nie w późniejszych publikacyjach.

Na poparcie zapatryw ania, że wywiązu
jący się przy asymilacyi węgla tlen nie po
chodzi bespośrednio z roskładu dwutlenku 
węgla, przytacza Pringsheim  jeszcze inne 
spostrzeżenia, dowodzące, że naw et komór
ki nieasymiłujące, ba, nawet komórki nie- 
ziełone, mogą w pewnych stanach tlen na 
zewnątrz wydzielać. Zjawisko to obserwo
wać można, chociaż niezawsze, na kom ór
kach lub tkankach obumierających. O w y
dzielaniu tlenu przez takie komórki lub 
tkanki, przekonał się Pringsheim  zapomocą 
t. zw. metody bakteryjnej, zastosowanej 
najpierw  przez Engelm anna. Jak  wia
domo, metoda ta polega na nadzwyczajnej 
czułości niektórych bakteryj tlenowych 
względem wolnego tlenu powietrza. S kut
kiem tej czułości mogą bakteryje te naw et 
w obecności najmniejszych śladów tlenu, 
utrzym ywać się przy życiu i wykony
wać swoje charakterystyczne ruchy. Otóż 
Pringsheim  znalazł, że w środkach zupełnie 
z tlenu ogołoconych, bakteryje rzeczone za
chowują swoje ruchy w obecności komórek 
lub tkanek zamierających. Ruchy te trw a
ją  czasami nawet przez godziny całe i to 
w niezmienionej sile i całkiem niezależnie 
od wpływów oświetlenia lub zaciemnienia 
i tem właśnie różnią się od ruchów tych sa
mych bakteryj, powodowanych wydziela
niem się tlenu przez komórki żywe i asymi- 
lujące; w tym ostatnim bowiem razie ustają 
ruchy za każdym razem, ilekroć przez za
ciemnienie asymilacyja węgla zostaje przer
waną, a w razie ponownego oświetlenia ros- 
poczynają się dopiero po pewnej chwili, gdy 
z rozbudzeniem asymilacyi, tlen nanowo za
cznie się wywiązywać.
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Ten proces wywiązywania się tlenu w cie
mności i przez komórki nieasymilujące, n a 
zywa Pringsheim  „śródcząsteczkowem wy
dzielaniem tlenu”, gdyż podobnie, jak  t. z w. 
oddychanie śródeząsteczkowe, zupełnie jest 
niezależnym od warunków zewnętrznych 
i polega wyłącznie na wewnętrznych prze
mianach materyj, jakie po śmierci komórki 
wśród jój plazmy się odbywają. P rings
heim sądzi, że tak śródcząsteczkowe, jak o 
też zwykłe, towarzyszące asymilacyi węgla, 
wydzielanie się tlenu, są w gruncie rzeczy 
jednym  i tym samym objawem i mają tę 
samą przyczynę. W  obu wypadkach źró
dłem wywiązującego się tlenu ma być to 
samo ciało, które tworząc się wewnątrz ko
mórki, przesiąka następnie na zewnątrz i tu 
taj rospadając się, tlen wolny z siebie wy
dziela. W  komórce żywój przesiąka ono 
na zewnątrz tylko o tyle, o ile przesiąkaniu 
temu własności diosmotyczne plazmy nie 
stoją na przeszkodzie; w chwili śmierci ko
mórki, gdy opory diosmotyczne plazmy sła
bną, przesiąka reszta tego ciała, zatrzymy
wana dotychczas w plazmie i to jest wła
śnie przyczyną, że komórki obumierające 
jeszcze przez czas jak iś tlen wydzielają ze 
siebie ').

Jeżeli te spostrzeżenia są prawdziwe, to 
niepodobna im odmówić doniosłego znacze
nia dla dalszego rozwoju nauki o oddycha
niu i żywieniu się roślin zielonych. W yni
ka z nich naprzód, że wydzielanie tlenu nie 
musi być koniecznie następstwem roskładu 
dwutlenku węgla, bo nawet rośliny nieasy
milujące mogą w pewnych stanach wydzie
lać tlen z siebie. Następnie dowodzą — 
i to jest najważniejszy rezultat badań 
Pringsheim a — że roskład dwutlenku wę
gla i wywiązywanie się tlenu w procesie 
asymilacyi, nie są jednym  aktem, współcze
śnie i w tem samem miejscu się odbywają
cym, lecz rospadają się na dwa akty odrę
bne, które tak co do czasu, jak  i co do miej
sca przebiegają oddzielnie i niezależnie od

J) Sk%d rośliny niezielone, które przecież nie asy- 
milują., biorą, zapas tego ciała, tego Pringsheim zu
pełnie nie wyjaśnia. Dlatego wzmianka jego, że ro
śliny niezielone w chwili śm ierci także tlen wydzie
lają, jest zupełnie niezrozumiałą.

(Przyp. autora).

siebie, a łączą się z sobą tylko przez inne 
procesy chemiczne, stanowiące ogniwa ich 
pośrednie. Dlatego komórka asymilująca 
niekoniecznie musi w danym okresie czasu 
wydzielać tyle tlenu, ile go się znajduje 
w rozłożonym w tym samym czasie dwu
tlenku węgla, lecz może go wydzielać albo 
mniój albo więcój, zależnie od tego, w j a 
kiej ilości tworzy się owo przypuszczalne 
ciało, które przesiąkając na zewnątrz, tlen 
z siebie wydziela i z jaką szybkością prze
siąkanie jego na zewnątrz się odbywa. Rze
czywiście, liczne badania nad wydzielaniem 
się tlenu przy asymilacyi węgla, wykazały, 
że stosunek między ilością pochłoniętego 
dwutlenku węgla, a wydzielonego tlenu nie 
zawsze jest stały, lecz ulega dość znacznym 
wahaniom. Z tego powodu wszelkie wnio
ski i tłumaczenia, jak ie  na podstawie tego 
stosunku wyprowadzano tak o przebiegu 
procesu asymilacyi, jak  i o własnościach ab
sorpcyjnych zieleni, muszą być uważane za 
chybione. Metoda, jaką się dotychczas po
sługiwano, dla wyjaśnienia zjawisk, tyczą
cych się asymilacyi, to jest metoda, polega
jąca na ilościowej analizie gazów pochło
niętych i wydzielonych przez rośliny asy- 
milujące, musi być nadal zarzuconą i zastą
pioną przez inne dokładniejsze metody, któ- 
reby pozwalały nietylko ten stosunek ozna
czać, ale także i zjawiska, odbywające się 
w komórkach asymilujących obserwować. 
Na tój tylko drodze możebnem będzie głęb
sze wniknięcie w przebieg procesu asymi
lacyi, a z czasem może także i rozłożenie te
go skomplikowanego procesu na poszcze
gólne akty, z których proces ten jest zło
żony.

Z doświadczeń swych wyprowadza P rings
heim jeszcze jeden wniosek, zasługujący na 
bliższą uwagę. Na podstawie faktu, że ko
mórki zielone ramienicy w braku tlenu tra 
cą wraz z ruchliwością swój plazmy także 
swą zdolność asymilacyjną, dochodzi P rings
heim do mniemania, że asymilacyja jest 
funkcyją fizyjologiczną plazmy, zależną, jak  
każda inna funkcyja od przystępu tlenu po
wietrza. Innemi słowy ma to znaczyć, że 
właściwym organem asymilacyi jest plazma, 
zieleń zaś ma tylko znaczenie organu po
mocniczego. Wniosek taki wydaje mi się 
conajmniój przedwczesnym i w dzisiejszym
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stanie nauki nie może mieć żadnego p rak 
tycznego znaczenia. G dyby można było 
odosobnić ciałka zieleniowe od plazm y bez 
naruszenia ich żywotności i wzajemnego 
stosunku zależności, to w takim  razie mo- 
żeby się udało zbadać, jak i udział w ros- 
kładzie dw utlenku węgla i tworzeniu się 
materyi organicznej ma plazma, a jak i ciał
ka zieleniowe. Że zaś takie odosobnienie 
jednej od drugich jes t niemożebne, więc 
musimy brać rzeczy tak, ja k  one są; fak ty
czny zaś stan rzeczy poucza, że żadna plaz
ma, niem ająea zieleni, nie może węgla asy- 
milować z dwutlenku węgla. Prostszem  
i łatwiejszem  do pojęcia jest więc zapatry
wanie, że istotnym  organem asymilacyi są 
ciałka zieleniowe. Zapatryw ania tego nie 
obala wcale fakt, że w braku tlenu asymi- 
lacyja się przeryw a, bo jeżeli b rak  tlenu 
powoduje zmiany w funkcyjach plazmy, to 
czemużby nie miał wywoływać tych samych 
skutków w ciałkach zieleniowych, które 
przecież także z substancyi plazmatycznćj 
są zbudowane i są nierozłącznemi jój tow a
rzyszami. W szelkie zatem naruszenie nor
malnego stanu plazmy, musi za sobą konie
cznie pociągnąć odpowiednie zmiany w ciał
kach zieleniowych i osłabić normalne ich 
funkcyjonowanie. Być może, że P rings
heim w zapowiedzianej obszerniejszćj pu- 
blikacyi, przytoczy inne, bardziej przeko
nywające dowody na poparcie swego zapa
trywania; dopóki jednak to nie nastąpi, nie
ma dostatecznego powodu do zarzucania do
tychczasowego poglądu, że ciałka zielenio
we są istotnym organem asymilacyi węgla.

D r A d. PraŁmowski-

KILKA SŁÓW
O R O Z W O J U

PŁAZÓW BEZNOGICH''

P łazy  czyli ziemnowodne beznogie (Am- 
phibia apoda), zwane także wężowatemi

*) C. Claus, T ra ite  do Zoologie, 1884.
F. Balfour, Hand. d. yergleich. Embryologie,

B. 2 p. 130.
Zoologischer Anzeiger, Nr 248.
Hum boldt Nr 9, 1887.

(Ophiomorpha), zamieszkują Am erykę po
łudniową i Indyje wschodnie i odznaczają 
się ciałem robakowatem lub wężowatem, bez 
nóg. Głowę posiadają małą, otwór ust wą
ski, położony nieco na dolnej powierzchni 
ciała, nozdrza na końcu pyszczka. Oczy 
małe, jiokryte skórą przezroczystą. Pod 
oczami lub około otworów nosa, mają zwy
kle dwa dołki, a niekiedy znów dwa kró t
kie wąsiki (czulki), z boków szczęki górnej 
wyrastające. Ciało pokryw a skóra mięka, 
tworząca wyraźne pierścienie, opatrzona 
drobnemi łuskami, ułożonemi w poprzeczne 
szeregi. K ręgi mają te zwierzęta podwój
nie wklęsłe, żebra krótkie, szczęki i podnie
bienie uzbrojone drobnemi ząbkami, płuco 
prawe znacznie większe od lewego, które 
jes t mni^j lub więcej zmarniałe.

Ziemnowodne beznogie poruszają się na 
lądzie pełzając powolnie, w wodzie zaś p ły
wają dość szybko, zginając ciało wężowato. 
Pędzą życie podziemne i przebywają dość 
głęboko w wilgotnej ziemi, na podobień
stwo dżdżowników, albo też w wodach n a j
częściej podziemnych. K arm ią się gąsie
nicami owadów, robakami i innemi drobne
mi zwierzętami.

Do tej gromady zwierząt kręgowych na
leżą rodzaje nieliczne, jak: Coecilia, Sipho- 
nops, Iehthyophis (Epierium ), Rhinatrem a, 
które wyróżniają się długością, liczbą p ier
ścieni ciała, obecnością lub brakiem  dołków 
pod oczami i około nozdrzów, wąsikami 
i t. p.

H istoryja rozwoju tych zwierząt niezbyt 
dokładnie jest znana; wogóle jedne z p ła 
zów beznogich są żyworodne inne wylęgają 
się z jajek.

W edług obserwacyj Joh. M ullera nad ga
tunkiem Epierium  (Iehthyophis) glutino- 
sum, mieszkającym w Indyjach wschodnich, 
samice tego płaza miały składać ja jk a  do 
wody, w której uczony ten znalazł larw y 
(kijanki) wspomnianego zwierzęcia, znacz
nie ju ż  posunięte w rozwoju, bo ju ż  bez 
skrzel zewnętrznych i tylko z otworami 
skrzelowemi po bokach głowy. W edług 
zaś badań Gervais i W ilh. Petersa nad Coe
cilia compressicauda, zwierzęciem, mieszka- 
jącem  w Ameryce południowej, młode przy
chodzą na świat żywe i bez otworów skrze- 
lowych.
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W . Peters jed n ak  w idział u larw  (kija
nek) jeszcze wewnątrz organizmu matki bę
dących, po obudwu stronach głowy, pęche
rze płaskie, podobne do skrzel dzwonko
watych kijanek żaby amerykańskiej No- 
todelphis.

W  ostatnich dopiero latach P . i F . Sara- 
sinowie zdołali poznać bliżćj rozwój poza- 
rodkowy Ichthyophis glutinosus (Arb. aus 
d. Zool. Inst. W urzburg. Bd. 7), zwierzęcia, 
które mieszka na wyspie Ceylon, na gorą
cem i wilgotnem płasko wzgórzu Kandy, 
wznoszącem się na 1500' nad poziom morza. 
P łaz  ten beznogi posiada ciało około 30 cm 
długie, brunatne, opatrzone z boków żółte- 
mi podłużnemi pręgam i. Stworzenie to po

woju tych zwierząt, były nadzwyczajne; 
dosyć powiedzieć, że P . i F . Sarasinowie 
przez pół roku pracowali bezowocnie, tra 
cąc czas i pieniądze, w końcu jednak  osię- 
gnęli ważne rezultaty.

Idąc za wskazówkami podanemi przez 
Job. M ullera, według których, samica Ich 
thyophis składa ja jk a  do wody, Sarasinowie 
przeszukali pilnie wszystkie wody i znaleźli 
larwy Ichthyophis, opisane przez J . M ulle
ra, ale ja jek  nigdzie i już  chcieli uważać 
kw estyją tę za niemożliwą do rosstrzygnię- 
cia, gdy jednego dnia wskazano im w ziemi 
kupkę jajek , które poznali jako ja jk a  Ich
thyophis. W tedy wspomnieni badacze za
ję li się gorliwie wyszukaniem większój do

siada oczy szczątkowe, zdaje się, niezdatne 
do widzenia, na każdśj stronie pyszczka 
krótki, ostro zakończony wąsik; zwierzę,'po
wolnie pełzając, dotyka się kolejno wąsika
mi ziemi. Pow ierzchnia ciała jest pokryta 
wilgotnym szluzem, będącym wydzieliną 
licznych i dużych gruczołów skórnych, któ
ry  ułatwria ruchy zwierzętom, a nadto po
siada własność trującą, ja k  wydzieliny skór
ne wielu ziemnowodnych, a zatem jest do 
pewnego stopnia uzbrojeniom. Ichthyophis 
karm i się dżownikami, jako też gąsienicami 
owadów, mieszkaj ącemi w ziemi.

Trudności napotykane przy badaniu roz-

ści m ateryjału i obserwacyją nad rozwojem 
tych zwierząt, a rezultaty ich pracy są n a 
stępujące. Zapłodnienie u Ichthyophis jest 
wewnętrzne, ja jk a  owalne 9 mm długie 
i 3 mm  szerokie. Samica składa ja jk a  dwo
ma sznurkami, każdy po 13 — 14 sztuk, 
w małe, niegłębokie dołki w ziemi, przez 
siebie wygrzebane i położone w bliskości 
wód płynących. Sznurki, w które ja jk a  są 
połączone zapomocą lepkiój i ciągłej powło
ki, tworzą kłębek, tem silniejszy im powło
ka bardziój jest stężała. Samiczki otaczają 
kłębek ja jek  swojem ciałem w ten sposób, 
że kłębek leży wewnątrz splotów' ciała

Fig. 1. Zarodek (1) larwa 
dorosły tegoż zwierzęcia 

wielkość naturalna.

Fig. 2. Samica Ichthyophis glutinosus 
w norze, zwinięta i otaczająca swoje 

jajka.

Fig. 3. Koniec ogonowy ciała młodego 
zarodka, z fałdą płetwową i ze szczot

kami tylnych kończyn (extr.).



74 W SZECHŚW IAT. Nr 5.

(fig. 1); utrzym ywany je s t w jednakowym  
stopniu wilgotności i zabespieczony od nie
przyjaciół. Jest wszakże prawdopodobnem , 
że ja jk a  w ciągu rozwoju odżywiają się dro
gą osmozy, wydzielinami ciała matki, albo
wiem wykształcony zarodek jes t cztery ra 
zy cięższy od świeżo zniesionego jajka, 
a nadto samiczka, w końcu okresu wylę
gania się młodych, jest zadziwiająco osła
biona.

Gdy zarodek w ja jk u  dojdzie około 4 cm 
długości, jest on bardzo ładnem  stworze
niem, jednostajnie ciemnoszarej barwy, bez 
bocznych prążek, z trzema param i delika
tnych, pierzastych skrzel, krw istoczerw one
go koloru, po bokach szyi położonemi(fig. 2). 
P ierw sza para skrzel najkrótsza (9 mm) 
jest na przód skierowana, druga i trzecia 
znacznie dłuższe (20 mm) ku tyłowi skiero
wane. W  ja jku , w płynie, jak i tam się 
znajduje, skrzela te poruszają się w jed n ę  
i w drugą stronę. Godzien uwagi jest k o 
niec ogonowy zarodka (fig. 3); opatrzony 
on jest fałdą skóry w kształcie płetwy, 
a nadto posiada małe, stożkowate wyrostki, 
skierowane ku przodowi (fig. extr.), które 
stanowią fakt wielkiej doniosłości z punktu 
widzenia teoryi Darwina, oą to bowiem 
szczątki tylnych kończyn, których u doro
słego zwierzęcia niema ani śladu.

Gdy zarodek dochodzi do 7 cm długości 
żółtko je s t już strawione, woreczek żółtko
wy znika, skrzela ulegają małej zmianie 
i młody Ichthyophis opuszcza jajko. W te
dy odbywa małą wędrówkę, albowiem do
tąd jego kolebką był dołek wygrzebany 
w ziemi przez matkę, po opuszczeniu zaś 
ja jk a  ma zamieszkać w wodzie.

W  ciągu wędrówki zapewne traci skrze
la, na miejscu których pozostają tylko otwo
ry, a poczęści blizny po bokach szyi. W wo
dzie oddycha zapomocą płuc, wznosząc się 
często na powierzchnię i pływa wężowato, 
dość żwawo, do czego dopomaga mu ogon 
wiosłowaty. Posiada stosunkowo dobrze 
rozwiniętą parę oczu i liczne skórne organy 
zmysłów, łatwo dające się odróżnić, jako  
białe punkty  na ciemnej skórze.

Zycie ich wodne, zdaje się, że długo trw a, 
albowiem w chwili opuszczania ja jk a  i ros- 
poczynania wędrówki, długość larw y Ich 
thyophis wynosi do 8 cm, w wodzie zaś do

chodzi do 13 cm. W tedy to zarastają otwo
ry skrzelowe całkowicie, znika fałda płe- 
twowa na końcu ogona, oraz szczątki koń
czyn tylnych; oczy, które przy dalszym roz
woju zwierzęcia, nie rozwijają się równo
miernie, zostają w szczątkowym stanie.— 
ISatomiast wyrastają wąsiki (czułki), skóra 
otrzym uje całkowicie inną budowę i zabar
wienie, traci swoje organy zmysłów i Ich
thyophis z larwy pędzącej życie wodne, za
mienia się na zwierzę lądowe, prowadzące 
życie podziemne, które tak dalece różni się 
od poprzedniego, że dorosły Ichthyophis 
glutinosus, zmuszony do pobytu w wodzie, 
w ciągu jednój doby umiera.

A . S.

S PO STR ZEŻEN IA  METEOROLOGICZNE
NA STACYJACH

P O D B I E G U N O W Y C H
w latach 1881 — 1883.

Podając przed czterema laty w Wszech- 
świecie pogląd na wyprawy do biegunów 
załączyliśmy do ostatniej części rosprawy 
w N r 6 z roku 1884 spis stacyj dostrzegaw- 
czych, jak  uchwalony został na kongresach 
międzynarodowych w Rzymie, Hamburgu, 
Bernie, a ostatecznie w Petersburgu w ro
ku 1881. W iększa część wypraw nauko
wych rospoczęła w r. 1882 swe czynności 
i powróciła po rocznym pobycie do domu, 
ale opracowanie zebranych spostrzeżeń za
brało całe lata i nawet dotąd niewszystkie 
ogłosiły swoje spostrzeżenia. Poniżej po
dajemy wykaz dwu stacyj, dających pewien 
pogląd na stan powietrza w nieprzystęp- 

i nych okolicach dalekiej północy i południa, 
ograniczając się w tem na średnich, maxi- 
mach i minimach termo- i barometrycznych 
pomijamy zaś resztę zjawisk ziemskich i at
mosferycznych, jak  prądy magnetyczne, zo
rze północne, natężenie i kierunek wiatrów, 
ilość opadów i liczne inne spostrzeżenia. 
N iepodobna bowiem w krótkim  artykule 
streścić nader obfitego m ateryjału zaw arte
go w wielkotomowych publikacyjach mię
dzynarodowej komisyi biegunowej.



N r 5. WSZECHŚWIAT. 75

W eyprecht, drugi dowódzca wyprawy 
austryjackiój na parowcu Tegetthoff, podał 
pierwszy myśl zastąpienia dotychczasowych 
podróży do bieguua stacyjami na morzach 
arktycznem  i antarktycznem, dowodząc, że 
300 lat m iędzynarodowych ubiegań się, kto 
pierwszy stanie u bieguna, przyniosło ogól
nej nauce mało korzyści, a pochłonęło ogro
mne ofiary w ludziach i pieniądzach, że 
ważniejszem od odkrycia jakiego pustego 
archipelagu, lub przejechania zapchanych 
lodem kanałów byłoby systematyczne zba
danie klimatów polarnych, a do tego wy
prawa, chcąca robić odkrycia gieograficzne, 
nie ma ani czasu, ani, ja k  zwykle, odpowie
dnich przyrządów. Badania meteorologi
czne trzeba zresztą notować przez dłuższy 
czas na jednem  i tem samem miejscu, a do
tychczasowe wyprawy zatrzymywały się 
tylko tam, gdzie przyroda polarna stawiała 
im zapory, a więc bez ściśle wytkniętego 
planu. W skutek przedstawień W eyprechta 
opinija publiczna przez pewien czas zu
pełnie się odwróciła od wypraw, mających 
na celu odkrycia gieograficzne, a zaentu- 
zyjazmowała się stacyjami stałem i, ale 
wkrótce nastąpiła reakcyja i nawet sami 
obserwatorzy stacyj międzynarodowych nie 
poprzestali na zapisywaniu zjawisk natury 
na miejscu, lecz jedna część obsługi robiła 
zwykle wycieczki w okolicę.

Pod względem nowych odkryć gieografi- 
cznych najwięcej się odznaczyło grono ob
serwatorów wysłane przez rząd Stanów Zje
dnoczonych do przystani L ady  Franklin  
pod dowództwem A. W . Greely, obecnie 
brygadyjera i kierownika Signal Office, że 
zaś ich stacyj a leży znacznie bliżej bieguna, 
niż wszystkie inne, a obserwatorzy zmusze
ni byli zatrzymać się na niej dwa lata, ich 
więc spostrzeżenia mają, najwyższą wartość 
naukową. Oprócz tego, członkowie w ypra
wy do przystani L ady Franklin  przecho
dzili tak straszne koleje, ja k  żadna z now 
szych wypraw podbiegunowych, większa 
też część, bo 18 z 25 um arła wskutek głodu 
i niewygód trzeciój zimy polarnej. Do- 
Avódzca brygady Greely wydał niedawno 
opis trzyletniego pobytu na północy, dzieło 
to wyszło także w przekładzie niemieckim 
pod tytułem: D rei Jah re  im hohen Norden. 
W yjm ujem y z niego kilka szczegółów.

Greely wypłynął 7 Lipca 1881 r. na s ta t
ku Proteus z portu St. John pod Baltimo
re, a zatrzymawszy się kilka dni na wybrze
żu Grenlandyi, gdzie do swój załogi dołą
czył dwu eskimosów, stanął szczęśliwie 
dnia 11 Sierpnia w przystani L ady  F ran 
klin, tworzącej część zatoki Discovery. P ro 
teus udał się wtedy z powrotem, a pozosta
wieni obserwatorowie wybudowali dom 
mieszkalny i baraki dla instrum entów,dając 
stacyi nazwę fort Conger; oprócz eskimosów 
i lekarza resztę podróżników stanowili żoł
nierze z oddziału Signal Office Stanów Zje
dnoczonych, stąd wojskowa nazwa stacyi. 
F o rt Conger leży pod 81044' szer. półn. 
a 64°45' dług. zach. względem Greenwich, 
W  tćj szerokości ziemia jest do znacznej 
głębokości zamarznięta, latem taje wpraw
dzie na 22 — 24 cali, ale już w głębokości 
5 stóp angielskich przy forcie Conger naj
wyższa tem peratura w ciągu roku wynosiła 

i —4° C. Przy budowaniu domu a osobli
wie przy utwierdzaniu podstaw dla tych 
narzędzi, które muszą być zabespieczone od 
wstrząśnień, trzeba było wielkiej pracy, aby 
ziemię zrównać i wykopać doły. Mimo to 
rospoczęto już po kilku dniach pobytu na 
ziemi G rinnella stałe spostrzeżenia w tym 
samym zakresie, jak  je  robią pierwszorzę
dne stacyje meteorologiczne; w ciągu nie
spełna dwu lat robiono dziennie 526 spo
strzeżeń regularnych, a mianowicie: meteo
rologicznych 234, prądów morskich 28, ma
gnetycznych 264, a co 1 i 15 każdego mie
siąca zapisywano nawet ] 200 poruszeń m a
gnetycznych na dobę. Dowódzca Greely 
podzielił jaknajdokładnićj obsługę pojedyń- 
czych narzędzi i czuwał nad nią z wojsko
wym rygorem. Ci, którzy nie byli zajęci przy 
instrumentach lub przy domu, robili w y
cieczki w dalsze okolice zawożąc składy ży
wności, aby ułatwić podróże, które w nastę
pnej wiośnie miały się rospocząć, inni cho
dzili na polowanie i zaopatrywali załogę 
w świeże mięso wołów piżmowych (bizo
nów), zajęcy, lisów polarnych i różnego 
ptastwa.

Już 14 Listopada tem peratura spadła do 
stopnia, przy którym rtęć krzepnie, to jest 
do —38,30° C, wystawiono więc dla robie
nia doświadczeń niektóre oleje z apteczki 

J na mróz; olej hyoscyjamowy i olejek mięto-
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wy zamarzły przy —34° C, rum  90 procen
towy pokrył się przy —40,9° C cienką, błon- 
ką, przy —44,1° C wyglądał ja k  mięszanina 
śniegu z wodą, z której wydzielił się osad 
podobny do syropu, przy —45,5° C masa 
była ju ż  tak gęstą, że jój z butelki wylać 
nie było można, robiono jeszcze inne próby 
przy niskiej tem peraturze i to ważniejsze 
od poprzednich, dających się łatwo powtó
rzyć w każdem laboratoryjum  chemicznem. 
Poznano np., że głos daje się słyszeć tem 
dalej i wyraźniój, im tem peratura jest niższa. 
Szybkość jego zależy również od tem pera
tury; na siedem bowiem wystrzałów z re
wolweru przy tem peraturze — 16,9° C śre
dnia szybkość na sekundę wynosiła 1 025,86 
stóp angielskich, przy —47,8° C zaś na 46 
wystrzałów 1004,98 stóp na sekundę; odle
głość, przy której próby te robiono, była 
w każdym razie 4197,0 stóp ang.

D nia 16 Stycznia 1882 r. zerw ał się s tra 
szny orkan polarny, anemometr wskazywał 
szybkość w iatru 65 mil angielskich na go
dzinę, w tem jednak  stadyjum  w iatr złamał 
żelazny słupek anemometru i nie można by
ło mierzyć dalszego wzmagania się orkanu, 
G reely mniema, że szybkość jego wzrosła 
do 80 — 90 mil angielskich na godzinę. 
Skrzydła anemom etru znaleziono później 
o k ilka mil od fortu Conger. Podczas orka
nu term om etr opadł do — 25° C, przy tak  
niskiej tem peraturze n ik t prawdopodobnie, 
ja k  pisze Greely, podobnego orkanu dotąd 
nie zanotował.

Zima 1881/82 była w ziemi G rinnella b ar
dzo ostra, ale skoro tylko noc podbieguno
wa m inęła, wysłał G reely w M aju porucz
nika Lockwooda, sierżanta B rainarda i eski- 
mosa Christiansena przez basen H alla  na 
wybrzeże grenlandzkie, polecając im iść 
nad brzegiem ziemi H alla  jaknajdale j na 
północ; potrzebną żywność i różne przybo- 
ry  wieźli na saniach ciągniętych przez psy 
grenlandzkie, po drodze było przygotow a
nych kilka składów. Na tój wycieczce, od
bytej przy średniej tem peraturze —18° C, 
poznali ci trzej podróżnicy brzeg grenlandz
ki o 90 mil angielskich dalój, niż poprze
dnie wyprawy i stanęli 13 M aja 1882 roku 
u północnego krańca wyspy Lockwooda pod 
83°24' szer. półn. Jestto  najdalej wysunięty 
na północ punkt, jak i znamy na naszój p la

necie. P rzed  rokiem 1882 był takim punkt 
pod S S ^ O ^ " , dokąd dotarł M arkham w ro
ku 1876 i to nie na lądzie, lecz na powierz
chni zamarzniętego morza.

Dalej na północowschód, w którym to 
kierunku rosciąga się dalszy brzeg gren
landzki, widział Lockwood wysoki przylą
dek i nazwał go przylądkiem  W aszyngtona. 
O dtąd więc amerykanie mają zaszczyt, że 
ich bandera gwiaździsta powiewa najbliżej 
bieguna, a jak  sądzi Greely, zaszczytem tym 
długo pewnie będą się cieszyli, bo nie tak 
łatwo znajdzie się rząd, któryby chciał po
święcić pół milijona dolarów, żeby w naj
pomyślniejszym razie odkryć kilka dalszych 
mil pustyni połarnój. Greely twierdzi na 
podstawie różnych zebranych faktów, że 
G renladya nie rozciąga się dalej na północ, 
ja k  do 85° półn. Brainard, który z trzech 
uczestników tej najdalszej wycieczki sam 
tylko został przy życiu, jes t przeciwnego 
zdania, przyjm ując możebność, że ląd Gren- 
landyi rosciąga się do samego bieguna. 
W prost na północ widzieli podróżnicy z naj
dalszego stanowiska morze tu  i owdzie już 
niezamarznięte, ale ja k  daleko te otwarte 
kanały się ciągnęły, nie można było dojrzeć. 
Dla braku żywności musiał Lockwood zde
cydować się na odwrót, był jednakże prze
konanym, że gdyby oddział jego był licz
niejszy i mógł zabrać więcej żywności, z ła
twością można było o 100 mil ang. dalej 
na północ się posunąć. Ze to nie nastąpiło, 
Greely sam sobie winę przypisuje, rozdzie
lił on bowiem siły i wysłał równocześnie 
mały oddział nad brzeg ziemi G rinnella na 
północ, chcąc poznać, która droga najdalej 
zaprowadzi, tymczasem przekonał się, że 
ziemia G rinnella kończy się rzeczywiście 
tam, gdzie wyprawa angielska część jej brze
gu północnego nakreśliła.

(dok. nast.).
D r Nadmorski.

SPRAWOZDANIA.

Prof. Lagorio. Ueber die Natur der Glasbasis, sowie 
der Krystallisationsvorgange im eruptiven Magma. W ie
deń, 188”, str. 110, 8-a.
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Praca prof. L. należy do najświetniejszych w dzie
dzinie nowoczesnej petrografii. Myślą, przewodnią 
autora było udowodnienie najzupełniejszej analo
gii pomiędzy krystalizacyją law stygnących i tę
żeniem przesyconych m ięszanin solnych w rostwo- 
rze wodnym, oraz sprostowanie drogą doświad
czeń specyjalnych i analogij, wielu praw ustano
wionych przez Rosenbuscha w petrografii, stoją
cych jednak na zupełnie fałszywych podstawach, 
sprzecznych nieraz z elem entarnem i zasadami che
mii. Zgromadziwszy z wielkim trudem  nadzwy
czaj obfity m ateryjał z całego świata, prof. L, wy
konał szereg analiz szklistego tła  w skałach wul
kanicznych, w porównaniu z innemi ich składni
kami mineralogicznemi i dochodzi do wniosku, że 
lawa jest stopem pewnych określonych związków 
krzemionki, rospuszczonych w szkle alkalicznem, 
oraz, że wbrew dotychczasowemu mniemaniu pe
trografów, przy indyw idualizacyi minerałów z la
wy odegrywa główną rolę nie ilość krzemionki, 
lecz stosunki ilościowe zasad, że przytem  powino
wactwo potasu' i sodu do wapnia, żelaza i magne
zu jest wielce rożnem, przeciwstawianie zatem 
„alkalijów“—„ziemiom alkalicznym " w teoretycz
nych kombinacyjach m ineralogicznych na fałszy
wej spoczywa podstawie. Twierdzenie swoje au
to r udowadnia szeregiem wielce pouczających do
świadczeń, m ających na celu wykazanie stopnia 
powinowactwa chemicznego pomiędzy sobą rozmai
tych  zasad w rozmaitym stosunku ilościowym sto
pionych z krzemionką. Nadzwyczaj bogaty mate
ry ja ł literacki uzupełnia własne doświadczenia au
to ra  — zwłaszcza doświadczenia Lemberga w Dor
pacie i Fougue i Michała Levy w Paryżu nad sztu
czną syntezą krzemianów, oraz prace Benratha 
i Yogla nad szkłem sztucznem i żużlami dostar
czają obfitych faktów na poparcie przewodniej my
śli autora, stawiającej w zupełnie nowem świetle 
proces indywidualizacyi i krystalizowania m inera
łów ze stopu przy rozm aitych w arunkach fizycz
nych i chemicznych. J. S.

0 florze okolicy Włodzimierza Wołyńskiego.
Protokuł 9-go posiedzenia Towarzystwa przyro

dników w Kijowie z dnia 2 Grudnia 1887 r. obej
muje między innem i pod literą e sprawozdanie 
członka Towarzystwa pana Paczoskiego o florze 
i faunie okolicy W łodzimierza Wołyńskiego. T y l
ko o florze zapisujemy słów kilka. Referent po 
wymienieniu liczby zebranych roślin, wyszczegól
nia jedenaście kwiatowych gatunków poraź pierw
szy znalezionych na W ołyniu: Thlaspi perfolia- 
tum L, Ajuga Chamaepitys Schreb, *Euphorbia exi- 
gna L, *Ononis spinosa L, Potentilla supina L, Ga- 
gea pratensis Schulz, Goodyera repens R. Br., Bar- 
barea stricta Andrz, Centaurea m ontana L, *Orchis 
latifolia L i Artem isia austriaca Jacq (Sławuta). 
Nabytek to pożądany dla fizyjografii kraju, ale 
kilku z tych roślin dawniej już znano wołyńskie 
stanowiska. T rzy rośliny sam referent gwiazdką

naznaczył, jako w spisie Rogowicza dla W ołynia 
zamieszczone, ale przez prof. Schmalhauzena za 
wątpliwe uznane. Więc obecnie nie poraź pierw
szy zostały znalezione, tylko wyjaśniło się, że Ro- 
gowicz prawdę napisał. Przytem Ononis spinosa L 
prócz spisu Rogowicza wzmiankowana jest na W o
łyniu u Józefa Jundziłła (Opis. rośl. w Litw ie na 
Wołyniu i t. d., str. 292) i w klasycznem dziele 
Ledeboura (FI. Ross. I 514). Orchis latifolia L 
prócz spisu Rogowicza figuruje na W ołyniu u Le
deboura (FI. Ross. IV, 55). Potentilla supina L 
na W ołyniu u Jundziłła (Op. rośl. str. 203) i Le
deboura (FI. Ross. II, 36).

Ajuga Chamaepitys Schrb i Centaurea monta
na L, pan Paczoski podkreślił z powodu, jak pi
sze, że dotąd n iebyły  znajdowane, nietylko na W o
łyniu. ale w całym pasie zachodnio-południowym.

Co do Ajugae Chamaepitys Schrb, to roślinkę tę,
0 żółtych kwiatach, z pozoru więcej do Teucrium 
niż do Ajuga podobną, Jundziłł (Op. rośl. str. 235),
1 Ledebour (FI. Ross. III, 450) wymieniają na Po
dolu '), więc w pasie południowo-zachodnim. Ro
stafiński (Prodr. 55) wskazuje jej dwa znane sta
nowiska w Królestwie Polskiem, Knapp (Pflan. 
Galie. u. Bukowina, 204) wymienia 15 stanowisk 
galicyjskich. Skoro więc wiadomem było przeby
wanie tej rośliny w Królestwie, w Galicyi i na 
Podolu, to fakt znalezienia jej na zachodnim krań
cu Wołynia nie jest większej doniosłości, niż np. 
odszukanie Thlaspi perfoliatum L, albo B arbarea 
stricta Andrz. rosnących także na Podolu, w Ga
licy! i w Królestwie. W ażniejszą jest Artemisia 
austriaca Jacq w Sławucie.

Co do Centaureae montanae L to wiadomo, że 
niektóre rośliny przeważnie górskie np. Anemone 
narcissiflora L, albo Azalea pontica L  znalazły wy
jątkowo na równinach wołyńskich warunki dogo
dne do wegetacyi. Centaurea montana L, również 
przeważnie roślina górska, zadomowiona na Kau
kazie, w Alpach i w Karpatach, także rośnie na 
Wołyniu. Jest to fakt bardzo ciekawy, ale dawno 
wiadomy. Jeszcze Besser i E ichw ald znajdowali 
ten jedwabisto-kosmaty górski chaber na W ołyniu 
i Podolu, co poświadcza Ledebour (FI. ross. II, 
699). Nic to  nie przeszkadza zajęciu, z jakiem się 
czyta w protokule wiadomość o znalezieniu obeo- 
nem tej górskiej rośliny na Wołyniu, udowadnia 
ono bowiem, że Centaurea m ontana L, jest tam  
stale zadomowioną.

K . Ł.

K alendarzyk astronomiczny
na Lvity .

W Lutym  niebo gwiaździste dochodzi do kulm i
nacyjnego punktu swej wspaniałości. Droga mle--

•) W r. 1884 także była na Podolu znajdowana 
(Pam. Fizyjogr. t. V, dz. III, str. 19).



78 W SZECHSW I^T. N r 5.

czna rospościera się, jakby most olbrzymi, od płn.- 
płn.-zschodu ku płd.płd.-w schodow i, przebiegając 
nieco na zachód względem zenitu, dokoła którego 
w większej lub mniejszej odległości cięgnie się 
pas świetnych gwiazd i gwiazdozbiorów. — W ielka 
Niedźwiedzica, gwiazda biegunowa, Kasyjopea, ła
tw a do rospoznania swą postacią głoski W, Per- 
seusz, Byk z A ldebaranem  i Plejadami, Bliźnięta— 
Kastor i Polluks, oraz Lew z Regulusem.

Na południo-zachodzie E rydan  i W ieloryb scho
dzą wieczorem już ku poziomowi, gdy znacznie 
ponad niemi A ldebaran uderza swem światłem 
czerwonem. — Na zachodzie, wysoko nad pozio
mem, unosi się W oźnica z Kozą, niżej Perseusz

rza się Panna. — Wąż wodny i Okręt błyszczą 
niedaleko drogi mlecznej powyżej poziomu połu
dniowo-wschodniego, gdy na południu od poziomu 
ku zenitowi jaśnieją gwiazdy najwspanialsze—Pies 
W ielki z Syryjuszem, olbrzymi Oryjon z dwiema 
gwiazdami pierwszej wielkości, p Rigel i ot Betei- 
geza, a wyżej jeszcze Pies m ały z Procyjonem 
i Bliźnięta.

Z planet większych we wczesnych godzinach 
wieczornych jak  w ubiegłym miesiącu występuje 
na niebie tylko Saturn, Mars wschodzi przed pół
nocą, z upływem miesiąca coraz wcześniej, Jowisz 
znacznie po północy, a Wenus jest gwiazdą po
ranną.

pblhcc

POŁUDNIE

K arta nieba na  nresiąc Luty.

a obok niego Plejady, jeszcze bliżej poziomu B a
ran  i Ryby. Na północo-zachodzie zm ierza ku 
poziomowi kw adrat Pegaza poniżej Andromedy, 
a więcej jeszcze ku północy Łabędź, krótko tylko 
wczesnym wieczorem widzialny. Na północo-wscho
dzie Smok długiemi swemi skręty otacza m ałą 
Niedźwiedzicę i oddziela ją  od wielkej. W olarz ty l
ko co wschodzi, a najwspanialsza jego gwiazda, 
A rk tu r, ukazuje się dopiero w późniejszych godzi
nach nocy. Na wschodzie, nie wysoko nad pozio
mem, rozlega się Lew, a wkrótce po nim  wynu-

P L A N E T Y .

M erkury .

Dnia Wschód Zachód Przejście przez
południk W konstelacji

g . m . g- m . g . m .

10 8 .  1 r . 6 .  B I W. 1 . 1 6  w . W o d n ik
2 0
29

7 . 2 6  „  
6 . 3 7  „

7 .  6  „  
6 . 2 5  „ 0  .3 1  ;; ) u > b y
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10 5 .3 9  r.
20 5 .4 4  ,,
29 4 .4 1  „

10 11. 5 w.
20 10.86 
29 10. 6 „
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W enus.

1 . 21 „ 9 . 1 „  Koziorcżec

Mars.

0 . 45 r. 
9 .1 0  „ 
8 . 37 „

Panna

J ow isz .

10 2 . 37 r. 10 . 59 r. 6 .48 r. ]
20 2 . 3 „ 10.23 „ 6 .1 3  „  >Niedźwiadek
29 1. 32 „ 9 .5 0  „ 5 . 41 „

10
20
29

2 .5 6  w. 
2 .1 3  
1 . 34 „

S a tu rn .

6 .5 6  r. 10. 56 w.)
6 . 15 „ 10 .14  „ >Rak
5 .3 8  „ 9 .36  „ 5

Uran.

10 1 0 .  12 w .
20 9 .3 2  „
29 8 .5 4

10 10 .38  r.
20 9 .5 8  „
20 0 .2 3  „

9 .1 6  r. 
8 .3 6  „ 
8 . 0 „

3 . 44 r. )
3 .  4 „ [ Panna
2 .2 7  „ )

\e |) (u n .

2 . 6 r. 
1 .2 6  „ 
0 .5 1  „

6 .22 w. 
5 .4 2  „ 
6 .  7 „

Byk

Słońce teraz  już prędko posuwa się ku północy, 
zbliżając się do równika; zboczenie południowe, 
w końcu miesiąca wynosi już tylko niespełna 6°, 
zmniejszając się przez ciąg Lutego o 10° blisko.

ISTelsir ologaj a.

Dnia 30 Grudnia r. z. zmarł nagle botanik an
gielski A lek san d er D ickson. Ur. w Edynburgu 
1831! r., od 1862 roku zajmował kolejno katedry 
w Aberdeen, w Dublinie, Glasgowie, a wreszcie 
w Edynburgu. Zajmował się przeważnie kwestyja- 
m i organograficznemi, jak  np. kwiatam i roślin 
iglastych, oraz zbadał dokładnie historyją rozwo
ju  wielu roślin.

Książki i broszury nadesłane do Redakcyi 
Wszechświata

J A K O  N O W O Ś Ć .
J. Nusbauni. Zasady ogólne nauki o rozwoju zwie

rzą t (Embryjologija), wyd. Przeglądu tygodniowe
go. W arszawa, 1888. Zeszyt I,

Dr H. Dobrzycki. K ilka słów o wskazaniach do 
kąpieli elektrycznych, odb. z Medycyny. W arsza
wa, 1887.

Przeglądu technicznego zeszyt grudniowy (XU zr. z.)
zawiera, oprócz dalszych ciągów: Karbonizacyja, 
jej cel i zadania w przędzalnictw ie wełny, napisał 
L. Rospendowski. Nowe książki. Przegląd celn. 
robót i t. d. Kronika bieżąca. Cukrownictwo: 
W sprawie oceny nasienia buraków, podał d r A. 
Sempołowski. Cedziaki Breitfelda Daneka, w prak
tyce, napisał J. Śląski. Przyczynek do kwestyi 
wydzielania cukru z melasu, według nowego spo
sobu Steffena, napisał St. Radecki-Mikulicz.

Przyrodnik Nr 24 r. z. zawiera: Pokonanie ele
mentów czyli pierwsze początki wynalazków, przez 
K. Kuczabińskiego. K arst i Borra, przez C. Ko
chanowskiego. Rozmaitości.

Do nabycia we wszystkich księgarniach.

B u l e t y n  m. e t s o r o l o g i c z n y

za tydzień od 18 do 24  Stycznia 1888 r.

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

Barom etr 
'§ 700 mm -J- Tem peratura w st. C.

W
ilg

ot
n.

śr
ed

ni
a

K ierunek wiatru
Suma |, i U w a g i .
opadu

O l 7 r. 1 p. 9 w. 7 r. | 1 p. | 9 w. Najw. Najn.
,

18! 59,5 57,1 54,6
1 1 ■ 

—5,8 |—5,0 i—4,6 - 3 ,8 - 7 ,6 98 sw,w,w
j

2,4 j Po poł. śn .izam . w. bar. g.
19l 60,4 60,0 55,4 —7,4 —2,8 —4,4 - 2 ,4 -8 ,1 91 N,W,W 0,4 W n . śn. w poł.śn. w. wich.
20 53,0 53,1 52,1 —2.0 —0;5 —0.2 0,2 - 5 ,2 95 W, W, W 0,9 D opoł.śn .popoł.dr.kr. zd
21 52,7 51,9 48,8 0,0 0,4 0,0 0,8 —0,4 92 W, W, W 1,9 |Śn. w n .i cały dz. r. bar. g.
22 43,9 42,1 40,0 —1,4 - 0 ,4  —1,0 2,0 - 2 ,0 91 w.sw.sw 3,9 Śn. w n. i do pot. popoł. g.
23! 45,6 49,1 52,4 —8,4 —9,2 —12,0 - 0 ,4 -13,0 92 ME, NE,NE 2,0 Śn. w n. gęsty do poł. prusz
24 54,3 53,8 48,3 - 1 4 ,8 - 9 ,8  I—0,8 —0,8 -15,6 94 s,s,sw 1,0 jŚn. ciągły od 3 popoł.

Średnia 51, -4,0 93 12,5

UWAGI. Kierunek w iatru dany jes t dla trzech godzin obserwacyj: 7-ej rano, 1-ej po południu i 9-ej 
wieczorem, b. znaczy burza, d. — deszcz.
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O B S E R W A T O R Y JU M  ASTRONOMICZNE
p o  8. p. J. J ę d r z e je  w ic z u ,

zaopatrzone między innemi w refrak to r z 6-eio calową, soczewką, przedmiotową, roboty 
Steinheila w M onachijum , oraz dragi, podobnćj wielkości, roboty Gookea w Londynie,

ze wszelkiemi narzędziami pomoeniczemi

jest do nabycia.
Szczegółowa wiadomość w Płońsku u rodziny ś. p. Jędrzejewicza.

BIBLIJOTEKA PRZYRODNICZA WSZECHŚWIATA.
wydawana z zapomogi K asy im. Mianowskiego.

O PU ŚC IŁ Y  PR A SĘ

M E T E O R O L O G - I I
przez H. Mohna,

przełożył St. K ram sztyk,

8° str. X V I, 318, V I z 43 drzew orytam i w tekście, oraz 24 tablicami litografowanemi,
c en a  rs. 2.

D A W N IE J W Y SZED Ł

Krótki Przewodnik do zajęć praktycznych z Botaniki mikroskopowej
przez dra Edwarda Strasburgera,

prof. uniw. w Bonn,

8° str. X , 368, V I ze 115 drzeworytam i w tekście. 
c e n a  rs .  2 .

Prenum erato rowie W szechświata, wnoszący przedpłatę wprost w redakcyi, za nadesłaniem 
po rs. 2 na każde z dzieł powyższych, mieć je  będą przesłane pod opaską pocztową.

P p .  s ta ły c h  p r e n u m e r a to r ó w ,  k tó r y m  w y s y ł a m y  e g z e m p la r ze  
W s z e c h ś w ia ta ,  p o m im o , z e  d o ty c h c z a s  n ie  w n ie ś l i  p r z e d p ł a t y  z a  
k w a r t a ł  b i e ż ą c y , m a m y  z a s z c z y t  z a w ia d o m ić, że .  o d  p r z y s z ł e g o  
n u m e ru  p o c z ą w s z y ,  b ę d z ie m y  z m u s z e n i  w s t r z y m a ć  im  d a l s z e  w y 
s y ła n ie  p ism a .

P p .  p r e n u m e r a to r z y  W s z e c h ś w ia t a  p r a g n ą c y  d o p e łn ić  sobie  
k o m p le ty  z  l a t  u b ie g ły c h ,  m o g ą  n a b y w a ć  j e  w  M e d a k c y i  p o  cen ie  
z n iż o n e j :  po  rs. 1  z a  k w a r t a ł  w  W a r s z a w i e ,  a  po  r s . l k o p . 3 0  
z  p r z e s y łk ą  n a  p r o w in c y ją , — z  te m  n a d m ien ien iem , z e  k o m p le tó w  
z  1-go k w a r ta łu  r o k u l 8 & 3  M e d a k c y ja  n ie  p o s ia d a .

TllEŚĆ. O bserwatoryja astronom iczne u nas i przyszłe losy obserwatoryjum  po ś. p. Jędrzejewiczu. N aj- 
nowsze badania nad przysw ajaniem  węgla i wydzielaniem tlenu przez komórki zielone, przez dra Ad. Praż- 
mowskiego. — Kilka słów o rozwoju płazów beznogich, podał A. S. — Spostrzeżenia meteorologiczne na sta- 
cyjach podbiegunowych w latach 1881 — 1883, opisał d r Nadmorski. — Sprawozdania. — K alendarzyk astro
nomiczny na miesiąc Luty. — Nekrologija. — Książki i broszury nadesłane do redakcyi W szechświata.

Buletyn meteorologiczny. — Ogłoszenia.

Wydawca E. Dziewulski.  R e d a k to r  Br. Zn a towicz,

fl03BÓaeH0 IteH3ypoio. BapiuaBa 15 Hnaapa 1888 r. Druk Emila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna AS 26.


