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Cios po ciosie pada na starodawną, szkołę 
Jagiellońską; W ydział filozoficzny od nie
spełna jednego roku  opłakuje zgon czte
rech swoich najbardziej zasłużonych człon
ków, a nauki przyrodnicze na tymże wy
dziale poniosły nadzwyczajną i niepoweto
waną. stratę. A lojzy A lth, Stefan K uczyń
ski, E m il Czyrniański i Zygmunt W róble
wski, oto szereg znakomitych pracowników 
w dziedzinie nauk przyrodniczych, którzy 
w krótkich odstępach czasu osierocili uni
wersytet Jagielloński.

K raków  odczuł boleśnie tę stratę a piszą
cy te słowa odczuwa ją  tem więcej, że jako 
uczeń tutejszej wszechnicy był zarazem  ucz
niem trzech pierwszych, a stosunek serdecz
ny, jak i zawiązał się między uczniem a pro
fesorami, stał się później przyjacielskim  
między młodszym a starszemi kolegami. 
W spólność przedm iotu sprawiła, że piszący 
od samego początku swych studyjów zawią
zał serdeczny i szczególnie przyjacielski 
stosunek z ś. p. Emilem Czyrniańskim, któ
ry  to stosunek trw ał niezamącony prawie 
przez lat osiemnaście.

Niech mi zatem będzie wolno, jako  by
łemu uczniowi, koledze i przyjacielowi, po
święcić kilka słów pamięci zmarłego.

S. p. Em il Czyrniański urodził się dnia 
20 Stycznia 1824 r. we F lorynie w Galicyi, 
ukończył szkoły gimnazyjalne w Nowym 
Sączu w r.- 1842, W ydział zaś filozoficzny 
w Przem yślu w r. 1844. Następnie zapisał 
się na W ydział m atem atyczno-przyrodni
czy w akademii technicznej we Lwowie, 
gdzie w r. 1847 mianowany został asysten
tem chemii przy prof. d r Rochlederze. 
W  roku 1850 pracow ał w laboratoryjum  
chemicznem przy uniwersytecie w Pradze. 
W roku 1851 został mianowany profesorem 
nadzwyczajnym chemii ogólnej na uniw er
sytecie Jagiellońskim a w r. 1859 prof. zwy
czajnym tegoż przedmiotu. W  r. 1852 
otrzym ał stopień „honoris causa11 doktora 
filozofii od uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Od r. 1847 był członkiem towarzystwa go

spodarczego we Lwowie; od r. 1875 chemi
kiem sądowym dla Galicyi zachodniej. 
Akadem ija umiejętności w Krakowie powo
łała go w r. 1873 na członka czynnego 
W ydziału matematyczno - przyrodniczego. 
W  r. 1884 został mianowany członkiem
c. k. komisyi egzaminacyjnej dla kandyda
tów na nauczycieli w gimnazyjach i szko
łach realnych. Towarzystwo aptekarskie 
galicyjskie udzieliło mu w r. 1885 dyplom 
na członka honorowego. W  r. 1866 był 
dziekanem W ydziału filozoficznego, w r. 
zaś 1874 rektorem  uniw ersytetu Jagielloń
skiego.

Czyrniański ogłosił drukiem następujące 
prace:

Chemij a nieorganiczna zastosowana do 
przem ysłu, rolnictw a i lekarstwa. Książka 
ta, k tó ra przez długie lata służyła jako je 
dyny podręcznik tak dla uczniów uniw er
sytetu Jagiellońskiego, jako  też i innych 
szkół galicyjskich, doczekała się trzeciego 
wydania; pierwsze wydanie wyszło w r. 
1857, trzecie zaś w r. 1874.

Chemij a organiczna zastosowana do prze
mysłu, rolnictwa i lekarstwa. Pierw szą 
część Chemii organicznej wydał autor w r. 
1867, w ypadki jednak  familijne, a mianowi
cie śmierć żony stanęła na przeszkodzie dal
szemu wydawnictwu i tak Chemija organicz
na nie została dokończoną.

W ydał także Chemij ą nieorganiczną mniej
szą ułożoną dla szkół realnych w r. 1874.

Z zakresu chemii analitycznej ogłosił 
następujące prace:

U eber die nicht fliichtigen Saiiren der 
W urzel von Yaleriana officinalis, 1849.

Rozbiór chemiczny wody krynickiej, 
1856 r.

Sposób wyrabiania ługów i soli z wód 
Iwonickich r. 1860.

Rozbiór chemiczny wód siarczanych L u 
bieńskiej i Swoszowickiej w roku 1860.

Sprawie słownictwa chemicznego polskie
go poświęcił ś. p. Czyrniański pięć ros- 
praw , które wyszły w r. 1853, 1858, 1872 
i r. 1881. Słownictwo Czyrniańskiego uży
wane bywa dotąd — tu i owdzie z małemi 
zm ianami—we wszystkich szkołach galicyj
skich.

Największą ilość rospraw poświęcił ś. p. 
Czyrniański swojej „Teoryi chemicznej
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opartej na ruchu wirowym niedziałek“. 
Pierwszą rosprawę o swojej teoryi ogłosił 
w r. 1862, a od tego czasu prawie co roku 
wydawał broszury traktujące o tejże teoryi, 
jużto w języku polskim (9 broszur) ju ż  też 
w języku niemieckim (8 broszur). Czyr- 
niański ukochał swoję teoryją nadewszyst- 
ko, była ona jego pieszczonem dzieckiem, 
którem u poświęcał wszystek swój wolny 
czas, dla którego nie szczędził trudów 
i kosztów. O teoryi swojej lubił najlepiej 
rosprawiać, czynione mu zarzuty zbijać, 
a największem jego pragnieniem było do
czekać się uznania swojej teoryi przez świat 
uczony. Życzenia Czyrniańskiego nie zostały 
wprawdzie spełnione, teoryja jego nie przy

ję ła  się w nauce; pomimo to uczcić należy 
ten zapał szlachetny, z którym  poświęcał się 
w najlepszej wierze sprawie naukowej.

Z prac powyżej wymienionych poznać 
można, że ś. p. Czyrniański był więcej teo
retykiem niż eksperymentatorem. Że prace 
jego przybrały ten kierunek, wpłynął na to 
głównie brak pracowni chemicznój na po
czątku jego profesorskiej działalności, p ra
cowni, któraby odpowiadała chociaż naj
skromniejszym wymaganiom. Całą praco
wnię chemiczną, stanowiły dwie sale, z któ
rych jedna przeznaczona była na gabinet 
i salę wykładową, druga zaś na pracownię, 
a w tój najważniejszą część stanowiła ku
źnia kowalska z olbrzymim miechem. 
Oprócz tego znajdowało się w tejże praco
wni kilka starych przyrządów, kilkadziesiąt 
modeli drewnianych, kilka starych wag 
aptekarskich i t. d. W szystkie też jego usi
łowania zwrócone były początkowo ku stwo
rzeniu pracowni chemicznój. Trudności by
ły wielkie, gdyż w istniejących budynkach 
uniwersyteckich miejsca nie było; pomimo 
to zdobył parę salek i rosszerzył pracownię 
tak, że przynajmniej kilku uczniów mogło 
w niej pracować.

Tak rosszerzona praco wnia nie była j  eszcze 
Wystarczającą i nie zadowalniała też Czyr
niańskiego; nie przestał więc prosić, koła
tać, jeździć do W iednia, korzystać ze swo
ich stosunków familijnych, z wpływów ja 
kie miał w W iedniu, dopóki nie wykołatał 
zezwolenia m inisteryjum  na budowę nowe
go gmachu na pomieszczenie pracowni che
micznej.

W  roku 1871 stanął nareszcie nowy bu
dynek przy plantacyjach, w którym, oprócz 
zakładu chemicznego, pomieszczono także 
szkołę sztuk pięknych, zostającą pod dyrek- 
cyją mistrza Matejki. Po wybudowaniu 
osobnego gmachu dla szkoły sztuk pię
knych, zakład chemiczny objął częściowo 
lokalności zajmowane przez tę szkołę i tym 
sposobem został znacznie powiększony.

Stworzony tym sposobem przez Czyr
niańskiego zakład chemiczny nie był wpraw
dzie świetnym, w porównaniu z innemi za
kładami, np. w Niemczech; na owe czasy 
jednak i na nasze stosunki galicyjskie był 
on zupełnie wystarczającym. Stworzenie 
zakładu chemicznego należy według mego 
zdania uważać za największą zasługę Czyr
niańskiego i za wielką zdobycz dla uniw er
sytetu.

Po urządzeniu pracowni chemicznej za- 
późno już było zmieniać kierunek pracy 
i przerzucać się na pole chemii doświadczal
nej; Czyrniański więc ograniczał się do za
chęcania młodszych ludzi, swych uczniów 
i asystentów do pracy w kierunku chemii 
doświadczalnej. Że usiłowania Czyrniań
skiego nie pozostały bez skutku tego dowo
dzi szereg prac wykonanych w jego p ra 
cowni, których spis znajdzie czytelnik 
w „Kronice uniwersytetu Jagiellońskiego” 
Kraków 1887. O pracach tych nie wypo
wiadam mego zdania już  z tego choćby 
powodu, że część ich przezemnie została 
wykonaną; tego jednak nie mogę zamilczyć, 
że jeśli moje prace, szczególnie w kierunku 
skroplenia gazów, zdobyły sobie jak ie  takie 
uznanie w świecie naukowym, to zasługa 
pod tym względem w znacznej części nale
ży się Czyrniańskiemu, który mi wykona
nie tych kosztownych doświadczeń wiel- 
kiemi możliwemi sposobami ułatwiał.

Czyrniański był to charakter nawskroś 
otwarty i szczery, dla każdego życzliwy 
i przyjacielski, w sądzie zawsze bezstronny 
i sprawiedliwy; jako senior na wydziale 
filozoficznym często zabierał głos na posie
dzeniach, a wszystkie jego przemówienia 
były bezstronne, pojednawcze, zawsze do
bro nauki i uniwersytetu na celu mające. 
Gdy uniwersytetowi groziła jaka  szkoda, 
natenczas występował śmiało w ' obronie 
praw  jego z narażeniem swojej osoby
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i swego stanowiska. Znanem jest powszech
nie w Krakowie wystąpienie Czyrniańskie- 
go zaraz na początku jego działalności pro
fesorskiej, w obronie języka polskiego jako  
wykładowego wtenczas, gdy uniwersytetowi 
groziła zupełna giermanizacyja.

W  skutek śmiałego wystąpienia stanowisko 
jego było zagrożone, a dymisyja jego p ra
wie już  postanowiona; lecz w końcu zwy
ciężyła słuszna sprawa a uniwersytet J a 
gielloński doczekał się lepszych czasów. 
Teraz, gdy uniw ersytet rozwija się swobo
dnie na polu postępu i nauki, nie zapomnia
no nigdy tego, że Czyrniański należał do 
pierwszych, którzy stanęli na wyłomie 
w obronie zagrożonej jego egzystencyi.

Czyrniański wielu miał przyjaciół w mie
ście naszem, pozostawił też po sobie szczery 
i serdeczny żal. L ekką miał śmierć, ja k  
pogodnem i czystem było całe jego  życie; 
wskutek porażenia serca zgasł nagle, będąc 
do ostatniej chwili zdrowym i czynnym. 
Krakowianie, oddając cześć zasługom ,okryli 
trum nę jego wieńcami, a niezliczone tłum y 
publiczności odprowadziły zwłoki jego na 
miejsce wiecznego spoczynku. Oby mu 
ziemia była lekka.

Karol Olszewski.

M S Z E  KOPALNICTWO WĘGLOWE.

Ze wszystkich bogactw, jak ie  ziemia w so
bie zawiera, węgiel kam ienny ma najw ięk
sze znaczenie w dziejach postępowego roz
woju ludzkości. Paląc węgiel, powiada 
Shaler, obracamy na naszę korzyść energiją 
słoneczną, zagrzebaną w ziemi od wieków. 
Używamy jój do ogrzewania naszych miesz
kań, wprawiamy w ruch maszyny i w ten 
sposób korzystamy z tego światła i ciepła, 
które jeszcze przed wiekami ziemia nasza 
otrzymała od słońca.

Jako przemysł kopalniany, górnictwo 
węglowe przedewszystkiem opiera się na 
znajomości gieologicznej budowy kraju , 
z niej czerpie ono pożywne soki, a wzamian 
dostarcza fizyjografii nowych stwierdzonych

przez się faktów. Równolegle ze stopnio- 
wem wyczerpywaniem się pokładów idą 
skrzętne poszukiwania nowych złoży, dzię
ki czemu całokształt budowy zagłębia zy
skuje coraz więcej danych faktycznych, 
a fizyjografija — nowych materyjałów.

W śród potentatów  przemysłu węglowe
go, kraj nasz zaledwie początkującym n a
zwać się może. Bezwzględnie jednak bio
rąc i my uczyniliśmy wielkie na tem polu 
postępy. Może nieobojętnym będzie dla 
czytelników Wszechświata treściwy zarys 
obecnego stanu naszego kopalnictwa wę
glowego, który pozwolę sobie poprzedzić 
krótkim  wstępem gieologiczno-górniczym.

I.

W ęgiel kamienny występuje zwykle w po- 
staci pokładów u warstwowanych, t. j .  mas, 
ograniczonych mniej więcćj równoległemi 
płaszczyznami, wśród podobnie uwarstwo- 
wanych mas łupków i piaskowców. Poło
żenie płaszczyzny pokładu w przestrzeni 
określa się zapomocą dwu linij — linii ros- 
ciągłości (szerzenie pokładu) i linii upa
dowej.

Pierw sza jest liniją poziomą przeprow a
dzoną w płaszczyźnie pokładu (fig. 1) (AB);

kąt e pomiędzy nią i liniją południkową na
zywamy kierunkiem rosciągłości. L inija upa
dowa (CD) jes t prostopadła do poprzedniej; 
kąt s, k tóry  tworzy z poziomem, nazywamy 
kątem upadu pokładu. Pokłady rzadko 
bywają zupełnie poziome; upad od 0° do 
15° nazywam y słabym, do 30° średnim, wy
żej 30° stromym. L inija rosciągłości daje 
wyobrażenie o biegu pokładu w danej oko
licy, linija upadowa o kierunku i stopniu 
zagłębiania się pokładu pod powierzchnię.

W skutek pochyłego położenia pokładów, 
powstaje kolejność ich wychodni na świa
tło dzienne w zależności od ich wieku. T ak
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np. na fig. 2, przedstawiającej idealny pro
fil kompleksu warstw utworu węglowego, 
postępując od strony prawej ku lewój, spo
tykamy kolejno wychodnie warstw coraz 
nowszych. Jeżeli w, w, w oznaczają, pokła
dy węgla, ł, ł, ł  łupki, p, p , p piaskowce, 
otrzymamy ogólny schemat profilu systemu 
węglowego.

Pokłady węgla mineralnego znajdują się 
w osadach bardzo rozmaitego wieku, naj
większego jednak rozwoju dosięgają w j e 
dnym peryj odzie, który wskutek tego otrzy
mał nazwę peryjodu węglowego ’).

W  epoce węglowej należy odróżnić dwa 
peryjody: peryj od osadów morskich i lądo
wych. Zanim ląd wyłonił się z głębin 
oceanu, osadziły się na dnie jego utwory, 
zaliczane do dolnego piętra systemu węglo
wego, złożonego z osadów kulmu i wapienia 
górskiego.O 7~i

Pierwszy, składający się z okruchów 
i konglomeratów kwarcowych, jest osadem 
nadbrzeżnym, drugi — głęboko - morskim. 
W  miarę wznoszenia się dna, osady głębo- 
komorskie ustąpiły miejsca utworom nad
brzeżnym, złożonym z piaskowców i łup
ków ze skamieniałościami mięczaków m or
skich, oraz cienkich pokładów węgla. W re
szcie, ju ż  jako osady lądowe i słodkowodne

') Oto szereg systematów gieologicznych (forraa- 
eyj), przyjętych w obecnej nauce:

A. osady azoiczne: D. osady trzeciorzędowe:
system laurentyjski, eocen,

,, huroński, oligocen,
B. osady paleozoiczne: miocen,

system kambryjski, pliocen.
„ syluryjski,
„ dewoński, E. osady czwartorzędowe:
n węglowy, dyluwijum,
„ perm ski. aluwijum.

C. osady mezozoiczne: 
tryjas,
ju ra ,
kredft.

występują piaskowce, łupki gliniaste i po
kłady węgla kamiennego. Mamy zatem 
w ' systemacie węglowym trzy poddziały, 
idąc z góry na dół.

1. P iętro produktywne.
2. Piaskowiec nadbrzeżny.
3. W apień górski i kulm.
Wznoszenie się lądu było widocznie bar

dzo powolne i stopniowe, ponieważ osady 
odpowiednie posiadają grubość nieraz b ar
dzo znaczną. W  niektórych zagłębiach, 
np. w środkowo-rossyjskiem, osady lądowe 
kilkakrotnie przewarst.wowują się z osada
mi morskiemi, co stanowi dowód kolejnego 
podnoszenia się i Opadania lądu. I  w in
nych zagłębiach kolejność ta dostrzegać się 
daje, na mniejszą jednak  skalę. J a k  się 
później przekonamy, to ciągłe wahanie się 
gruntu stanowiło niezbędny czynnik przy 
tworzeniu się pokładów węgla, których ce
chę charakterystyczną stanowi kolejność 
osadów lądowych i słodkowodnych.

Przechodząc do gienezy pokładów węgli 
m ineralnych, zaznaczyć musimy, że wszy
stkie teoryje proces ten wyjaśniające zga
dzają się na punkcie roślinnego pochodzenia 
węgla. Rzeczywiście, trudno byłoby obja
śnić ten fakt inaczej, skoro w osadach wę
glowych na każdym kroku spotykamy całe 
pnie i liście zwęglone przedwiecznej flory. 
Przyjąwszy ten pewnik, pozostaje jeszcze 
do rozwiązania pytanie, jak  objaśnić na
gromadzenie się na ograniczonej bądźco- 
bądź przestrzeni olbrzymiej zaiste masy ro
ślinności. Zwolennicy teoryi miejscowego 
czyli autochtonicznego pochodzenia węgla, 
przytaczają na swoję obronę często spoty
kany fakt znajdowania w osadach węglo
wych całych pni drzewnych prostopadle do 
pokładu stojących, a których korzenie wro
śnięte są w łupek, stanowiący niegdyś grunt 
leśny.

Stronnicy teoryi allachtonicznej (niemiej- 
scowego pochodzenia) zwracają uwagę na 
analogiczne zjawiska współczesne. Znane 
jest wszystkim olbrzymie morze Sargasowe 
na A tlantyku, złożone z milijardów wodo
rostów, nagromadzonych w jedno miejsce 
przez prądy morskie. Ta ilość m ateryjału 
roślinnego, gromadzona przez długi szereg 
lat, byłaby zupełnie wystarczającą do utwo
rzenia pokładów węgla znacznej naw et gru-
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bośoi. Skoro jed n ak  nie udało się dotych
czas stwierdzić obecności wodorostów w wę
glu kamiennym, hypotezę tę należy uważać 
za chybioną. Bardziej godną, uwagi jes t 
teoryja popierana przez Gopperta, przypi
sująca grom adzenie m ateryjału roślinnego 
prądom rzecznym, które je  składają w del
tach, podobnie ja k  się to dzieje obecnie na 
mniejszą skalę w ujściach wielkich rzek, 
np. Mississipi, Amazonki i Gangesu.

Praw dopodobnie miał miejsce tak  auto- 
ja k  i allachtoniczny sposób grom adzenia 
m ateryjału  roślinnego, pierwszy jednak  na
leży uważać według obecnie panujących 
pojęć za bardzićj normalny.

K w estyja istoty procesu karbonizacyjne- 
go oświetloną niedawno została przez prace 
mikroskopowe Giimbla. B adania drobno- 
widzowe nad węglem kamiennym nie da
wały dotychczas zadawalniających rezulta
tów z powodu zupełnej nieprzezroczystości 
tego m ateryjału naw et w bardzo cienkich 
preparatach.

Giimbel trak tu je uprzednio proszek w ę
glowy t. zw. „płynem rosświetlającym ” zło
żonym z mięszaniny chloranu potasu z kwa
sem azotnym c. wł. 1,47. Pozostające jesz
cze zabarwienie brunatne niszczy alkoho
lem bezwodnym. P o  tej operacyi p reparat 
staje się przezroczystym i do badań m ikro
skopowych i mikrochemicznych zupełnie 
odpowiednim. Ciemne zabarwienie węgla 
kamiennego zależy, według zdania Giim- 
bla, od obecności pewnej substancyi żywi
cowej — karbohuminu, stanowiącego p ro
dukt roskładu m ateryj roślinnych, a która 
wypełnia wszystkie kom órki i cementuje 
tkanki. Po rospuszczeniu karbohum inu 
w płynie rosświetlającym, kom órki, a r a 
czej ich błonki tylko, stają się widoczne. 
Zadziwiającym je s t dobry stan, w jakim  
zachowały się wszystkie części składowe 
przedwiecznych roślin. Pod mikroskopem 
dostrzegać się dają zupełnie dokładnie 
tkanka korowa, parenchym atyczna, drze
wna, liście, szyszki, zarodniki, naw et pyłki 
nasienne i tracheidy. Od ilości procento
wej tych różnych części składowych zależą 
własności danego węgla, których na drodze 
makrochemicznej niepodobna było objaśnić. 
T ak np. węgiel szklisty składa się prze

ważnie z kory i w łókna drzewnego, mato
wy z liści i tkanek epidermicznych. Z ba
dań Giimbla wypływa bardzo ważny wnio
sek co do wpływu ciśnienia w procesie kar- 
bonizacyi. Mianowicie pomiary grubości 
kory drzewnój osobników roślinnych ułożo
nych równolegle i prostopadle do pokładu, 
w obudwu wypadkach dały rezultaty pra
wie jednakow e, co nie mogłoby mieć miej
sca, gdyby pokład podczas tworzenia się 
węgla ulegał silnemu ciśnieniu. Grubość 
zatem pokładu węgla niewiele różni się od 
pierwotnój grubości masy roślinnej. Jestto 
wniosek bardzo ważny, ponieważ obala da
wniejsze przesadzone poglądy o setkach 
pokoleń leśnych, składających się na utwo
rzenie pokładu węgla.

Badaniem wpływu gatunku roślin na w ła
sności wytworzonego z nich węgla, zajmo
wał się niedawno Carnot. Poddaw ał on 
analizie chemicznej i suchej dystylacyi 18 
roślin skarbonizowanych, należących do 
sześciu gatunków, z grubego pokładu w 
Commentry. A naliza chemiczna wykazała 
różnice bardzo drobne, czego należało się 
z góry spodziewać, ponieważ i obecnie 
istniejące gatunki roślinne, zupełnie różne 
między sobą, skład chemiczny m ają prawie 
jednakow y. Zato sucha dystylacyja dała 
rezultaty zgoła inne. W ęgiel z Commen
try  koksuje się słabo, dając 40,6% części 
lotnych i 59,4% koksu. Najwięcej zbliżają 
się do tej cyfry próby z oddzielnych egzem
plarzy roślin Psaronius i P tychopteris, zaś 
Calamodendron, Lepidodendron i Mega- 
phyton dają koks dobrze zlany w ilości 
65%  i 35%  gazu, a Cordaites tylko 57,8% 
koksu i 42,2% produktów gazowych.

Badania te rzucają światło na kwestyją 
bardzo zawiłą zw iązku przyczynowego mię
dzy własnościami węgla surowego i gatun
kiem otrzymanego zeń koksu. Dotychczas 
jeszcze niepodobna przeceniać powyższych 
obserwacyj, dopóki obszerniejsze i liczniej
sze prace wniosków tych nie potwierdzą. 
U derzający fakt braku gazów wybucho
wych (grisou) w naszych pokładach na 
tój tylko drodze objaśnionym kiedyś być 
może.

Proces tworzenia się pokładów węgla od
bywał się mniej więcej w następujący spo
sób, Na młodzieńczym lądzie zaczyna wzra



Nr 21. WSZECHŚWIAT. 327

stać bujna roślinność błotna. Składają ją  
przeważnie kałami ty, sygilaryje, lepido- 
dendron, ulodendron, psaronius i niektóre 
paprocie. Wyobraźmy sobie ląd płaski 
i błotnisty, w który wrzynają, się liczne, 
płytkie, lecz głęboko sięgające zatoki mor
skie. Z głębi starszych lądów biorą począ
tek liczne potoki i strumienie, które rozle
wając się następnie po płaskim gruncie, 
tworzą trzęsawiska i moczary. Powietrze 
wilgotne i klim at gorący sprzyjają wzro
stowi roślin. O bum arłe szczątki drzew, 
jak  pnie, gałęzie, liście, korzenie, szyszki 
powoli gniją pod wodą, zamieniając się 
z biegiem czasu na węgiel. Gumbel obja
śnia proces karbonizacyjny przez powolne, 
lecz niezupełne utlenianie się m ateryj ro 
ślinnych pod wodą. W  tym wypadku wo
dór łączy się z częścią węgla, tworząc wę
glowodory, k tóre poezęści się ulatniają, po- 
części pozostają w postaci ciekłej smoły. 
M ateryj a organiczna, tracąc wodór i tlen, 
wzbogaca się tem samem w węgiel, którego 
procentowośó z biegiem procesu wzrasta; 
Jako produkt poboczny przy roskładzie ro
ślin w podobnych warunkach powstaje pe
wna substancyja żywiczna — karbohumin, 
która nietylko spaja oddzielne części zwę
glonych roślin, lecz i wypełnia ich komórki, 
podobnie jak  krzemionka, w procesie pe- 
tryfikacyjnym. Dopóki ląd pozostaje w spo
czynku, lub się wznosi, warstwa węgla g ru 
bieje. Skoro jednak nastąpi opadanie lądu, 
węgiel zostaje przykryty z początku osada
mi słodkowodnemi — piaskiem i mułem, 
następnie nadbrzeżnemi osadami i wreszcie 
głęboko - morskiemi, zależnie od stopnia 
transgresyi, t. j. wkraczania morza. Po po- 
nownem podniesieniu się gruntu  następuje 
tworzenie się następnego pokładu węgla 
i t. d. Z ilości pokładów węgla w danym 
profilu możemy zatem sądzić o ilości po
wtarzających się opadań lądu, a z ich gru
bości o stosunkowym czasie trw ania peryjo- 
du spoczynku i wznoszeń.

(d . c. nast.)
B r. Jasiński.

CHRONOLOGIJA ZIEMI.
(Ciąg dalszy).

III .

Szczegółowy nieco rozbiór delty nilowej 
nauczył nas, że napływy rzeki, tak prawi
dłowo nawet osady swe wydzielającej, nie 
mogą posłużyć do wysnucia wniosków jako- 
tako pewnych o przeciągu czasu, do ich 
wytworzenia potrzebnym. Bardziej jesz
cze uderzający przykład tych trudności 

' przedstawia nam inna delta, która także 
była przedmiotem wielu badań, mianowicie 
delta olbrzymiej Mississipi, której nazwa 
w języku indyjan rodzicielkę wód ma ozna
czać.

Każdy z jej dopływów, Red River, A r
kansas, Missuri, Ohio, sam przez się stano
wi już  wielką rzekę; m ateryjał, jak i one 
sprowadzają, zabiera Mississipi i buduje 
z niego deltę przy swem ujściu do zatoki 
Meksykańskiej. Powierzchnia jej większą 
jest od powierzchni delty nilowej w stosun
ku 4 :3, a posuwanie się je j w stronę morza 
jest też widoczniejsze, aniżeli jakiegokol
wiek innego podobnego utw oru napływo
wego. Odwoływano się do niej nieraz, ja 
ko do chronometru ziemi.

Przyjm ując rozległość je j na 13600 mil 
kw. ang., głębokość na mili ang. czyli 
528 stóp, a ilość mułu, sprowadzanego przez 
rzekę w c iąg u  roku na 3702758400 stóp 
sześciennych, obliczył K arol Lyell wiek 
tej delty na lat 67000. W edług innych da
nych rzeka unosić ma większą ilość wody, 
aniżeli dawniej przyjmowano; zwrócono też 
uwagę, że pewna ilość mułu sunie po dnie 
rzeki, należy ją  przeto dodać do m ateryjału 
bujającego w wodzie, — z tego względu są
dzi Lyell, że możnaby ten obszar zreduko- 

; wać do połowy, to jest do 33500 lat, w ogól- 
| ności jednak liczby pierwszej nie uważa za 

przesadzoną, a nawet w słynnem swem dzie
le „O starożytności człowieka” zaokrągla ją  
do 100000 lat. Ponieważ nadto, pod Nat- 
chez, w górze doliny Mississipi, w pokła
dach dawniejszych aniżeli napływy delty, 
napotkano kości ludzkie, skłania się Lyell
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do wniosku, że człowiek w Ameryce pół
nocnej żył już  przed stu tysiącami lat, 
współcześnie z wygasłym mastodonem.

Obliczenia K aro la Y ogta sięgają, dalej 
jeszcze; na podstawie otworu świdrowego 
wywierconego pod Nowym Orleanem  przyj
muje on, że głębokość pokładów stanowią
cych deltę wynosi 600 stóp, stąd zaś wy
prowadza, że tw orzenie się tej delty obej
muje okres 126000 lat, a że i tu, w pewnej 
głębokości, znaleziono czaszkę ludzką, ma 
ona świadczyć o istnieniu człowieka przed 
51900 laty.

Błyslcotliw'ym tym jednak  liczbom prze
ciwstaw ić nam teraz wypada rachunki 
o wiele skromniejsze, przeprowadzone przez 
inżynierów H um phreya i Abbota, którzy 
w r. 1851 — 61 zajmowali się opracowywa
niem planu ochrony wybrzeży od niszczą
cych je  zalewów. Badania ich w'ykazały 
przedewszystkiem tę ważną okoliczność, że 
pokłady napływowe w całej delcie i w do
linie rzeki nie mają zgoła tak znacznej głę
bokości, jak ą  im przypisywano poprzednio, 
wspierają się bowiem na warstwie gliny da
wniejszego pochodzenia. Pod Nowym O r
leanem napotkano w głębokości 41 stóp 
warstwę przepełnioną muszlami morskiemi, 
było to więc dno morskie, po którem  ros- 
postarł się m uł rzeczny. W  innych punk
tach delty natrafiono na te obce pokłady 
już w głębokości 20 stóp. Grubość zatem 
pokładów napływowych, oceniana poprze
dnio na ■/,(, mili ang., zredukowaną została 
do 2 0 —40 stóp zaledwie.

Ocena ilości m ateryjału sprowadzanego 
przez rzekę wymagała znacznej staranności, 
w różnych bowiem odległościach od dna 
rzeki ilość ta dosyć jest różną. Z licznego 
szeregu dostrzeżeń wnioskują wspomnieni 
autorowie, że 1500 części wody na wagę 
unoszą 1 część mułu; ponieważ zaś ciężar 
właściwy tegó mułu czyni 1,9, przeto na 
objętość przypada jed n a  jego część na 2 900 
części wody rzecznej.

Ponieważ dalej, Mississipi unosi rocznie 
do morza 19500000000000 stóp sześć., na 
zasadzie przeto powyższego stosunku oce
nić można ilość mułu bujającego w rzece, 
do czego wszakże dodać należy jeszcze i ma- 
te ry ja ł toczący się po dnie i po bokach rze
ki, a który, według oceny tychże autorów,

wynosi około % części ilości cząstek w rze
ce zawieszonych. R ezultat rachunku tego 
uczy, że wszystek m ateryjał przez rzekę 
w ciągu roku doprowadzany utworzyłby 
potężny słup, mający za podstawę 1 kw a
dratow ą milę ang., a sięgający w górę na 
250 stóp.

Aby przy pomocy tych danych obliczyć 
wiek delty, znać należy rozległość zajmo
wanej przez nią przestrzeni, oraz grubość 
stanowiącego ją  pokładu; obie te liczby po
dać wszakże można tylko z przybliżeniem, 
H um phrey i Abbot przyjm ują rozległość 
12300 mil ang., a średnią głębokość na 50 
stóp; ostatnia ta liczba większą jes t od przy
toczonych wyżój rezultatów  sondowań, a to 
ze względu na większą głębokość skrajnych 
okolic delty, gdzie się ona w morze wysu
wa. Powyżej obliczony słup roczny mułu, 
wznoszący się do 250 stóp na podstawie je 
dnej mili kw adratowej, utworzyłby powło
kę grubości 50 stóp na przestrzeni pięciu 
mil kw,, dla wypełnienia przeto całej delty 
potrzeba było 12300 : 5 — 2460 lat.

H um phrey rachunek taki przeprowadził 
i na innej jeszcze podstawie, opierając się 
mianowicie na widocznym przyroście delty, 
który przy różnych ujściach jes t nieco od
mienny, średnio jednak  wynosi 262 stóp 
rocznie. Ślady dawnego wybrzeża morskie
go pozw alają wnosić, że Mississipi pracę 
swą nad usypywaniem delty rospoczęła pod 
Plaąuem ine, w oddaleniu 220 mil ang, od 
obecnego (1861) swego ujścia, taka zaś roz
ległość przy wzroście rocznym 262 stóp 
utworzyć się mogła w ciągu 4400 lat.

Oba te obliczenia, jak  to autorowie ich 
sami uznają, same przez się wartości nie 
mają żadnej; prowadząc wszakże do kilku 
tysiącoleci tylko zamiast całej setki tysięcy 
lat, niweczą tem samem i znaczenie tych 
liczb wielkich. Napływy zatem rzeczne są 
to chronometry zbyt niepewne, by z nich 
odczytywać można było czasy dziejów zie
mi. Tem trudniej nadaćby się mogły do 
tego osady morskie, kierunki wiatrów, przy
pływy i odpływy, prądy  oceaniczne, głębo
kość wody — wszystkie te czynniki wywie
ra ją  wpływ potężny na tworzenie się po
kładów osadowych, a wszystkie one z bie
giem czasu ulegają znacznej zmienności; 
wszelkie więc usiłowania dążące do ozna
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czenia czasu z grubości pokładów gieologi
cznych uważać można za daremne.

IV.

Inna metoda dochodzenia długości naj
nowszych przynajmnićj okresów gieologi
cznych posługuje się drogą, niejako wręcz 
przeciwną: zamiast obliczać przeciąg czasu 
potrzebny do utworzenia pewnego pokładu, 
stara się ona oznaczyć szereg lat, konieczny 
do jego zniszczenia. Szczególniej też zw ra
cano pod tym względem uwagę na działanie 
wodospadów.

Najwięcój znany przykład przedstawia 
wodospad Niagary, a w szczególności sto
pniowe jego cofanie się z biegiem czasu. 
Rzeka Niagara sprowadza wody z jeziora 
E rie do jeziora O ntario, które przypada 
o 100 metrów niżej w odległości 32 mil ang. 
Po opuszczeniu Erie N iagara płynie naj
pierw  po wyżynie, z której następnie rzuca 
się z wysokości 54 metrów do głębokiego

zbawiony w ten sposób podparcia, załamuje 
się i opada bryłami w przepaść. W odospa
dy zatem cofają się wstecz ku jezioru Erie, 
a w dalekiej przyszłości, gdy spód parowu 
dobiegnie dna jeziora, wspaniałe wodospa
dy ulegną zupełnej zagładzie.

Rzecz jasna, że objaw ten zachęca do 
obliczeń długości czasu; można się bowiem 
domyślać, że parów, którym rzeka płynie, 
w ten sam sposób wyryty został, jak  i teraz 
wstecz się wydłuża, a ruch obecny daje mia
rę szybkości, z jaką  postępowała i dawniej 
cala ta robota.

Okolice N iagary niezbyt dawno zajęte 
zostały przez osadników; w końcu zeszłego 
stulecia w lesistych tych stronach polowali 
jeszcze indyjanie na bawoły. Od osadnika, 
który 40 lat przeżył w pobliżu wodospa
dów, dowiedziano się, że w ciągu tego czasu 
przesunęły się one o 120 — 140 stóp, co czy
ni około trzech stóp rocznie; następnie je 
dnak przyjął Lyell mniejszą szybkość tego

u t i

W o d o s p a d  N i a g a r y .
E  jezioro E rie, O Ontario, wd wodospad, w wapień syluryjski, m i g margiel i g lina łupkowa,

ps piaskowiec, j  parów.

parowu o spadzistych ścianach, parów ten— 
mówią—rzeka sama sobie wyżłobiła. W y
spy i skały dzielą wodospad na dwie części. 
Część większa, m ająca 339 m szerokości, 
położona od strony Kanady nosi nazwę pod
kowy, a to z powodu półkołowego zakrzy
wienia brzegu skały, z którój spada; część 
druga, zwana amerykańską, posiada szero
kość tylko 195 m. Ściana skalista, obok 
której woda się rzuca, składa się w górnej 
swej części z grubego pokładu (25 m) tw ar
dego wapienia syluryjskiego, pod którym 
spoczywają łatwo niszczące się warstwy 
m arglu i gliny łupkowój, a niżej jeszcze 
piaskowiec, stanowiący dno parowu. P o 
tężny rzut wody spłókuje margiel i glinę, 
podmywając pokład wapienia ’), który, po-

')  Załączony tu rysunek powtarzamy z pracy 
dra  Nadmorskiego „Ocalenie wodospadu Niagary11

cofania się, około jednej stopy czyli '/3 me
tra. W  takim razie poti-zebowała Niagara 
36000 lat, aby poniżej wodospadów wyżło
bić jar, długi na 9 — 10 kilometrów, a je 
żeli cofanie to i nadal w równej mierze po
stępować będzie, ja r  ten wydłuży się aż do 
jeziora Erie.

K jerulf, który, jakeśm y ju ż  wyżej wi
dzieli, nie godzi się z obliczeniami prowa- 
dzącemi do liczb tak wielkich, nie ufa tak
że i chronometrowi Niagary. Przytacza, że 
Niagara pracowała dawniej w węższem ko
rycie, gdy obecnie działalność je j rospo- 
ściera się na większą przestrzeń, ściera bo
wiem szerszy daleko brzeg skały; znajduje 
nadto dowody, że w czasach, które nastąpi-

(Wszechśw. r. z. str. 70), gdzie też czytelnik znaj 
dzie niektóre bliższe szczegóły o ciekawym tym wo
dospadzie.



ły po okresie lodowym, gdy topniała po
włoka lodowa Am eryki, N iagara pędziła 
znaczniejsze ilości wody, cofanie wodospa
dów musiało prędzój zachodzić, a wreszcie 
nastąpić też mogła i katastrofa — nagła, 
spowodowana trzęsieniem ziemi, której śla
du dopatrzeć się naw et można, następstwa 
zaś katastrofy takiej w jednaj chwili doró
wnać mogły rezultatom  pracy, dokonywa
nej przez rzekę przez kilka tysiącoleci. 
W  ogólności jednak  gieologowie, chociaż za 
ścisłością, obliczeń tych nie obstają, widzą 
w tem dowód, ja k  olbrzymiego czasu dla 
ujaw nienia swych działań wym agają ero- ; 
żyje, których skutki należą do najnowszych 
okresów dziejów ziemi. A tam, gdzie dzia
łanie dokonywa się z natężeniem mniejszem, 
aniżeli przy potężnych wodospadach, ra 
chunek podobny prowadzić musi do rezul
tatów bardziój jeszcze uderzających. O ka
zują te w szczególności rachunki, przepro
wadzone przez H eim a nad erozyją w ob
szarze szwajcax-skiej rzeki Reuss. O d cza
su uregulow ania biegu tej rzeki w r. 1851, 
nie pozostawia ju ż  ona żadnych rumowisk 
w swej dolinie, ale sprowadza je  wszystkie 
do jeziora Czterech kantonów  (Yierwald- 
stattersee), do którego uchodzi; staranne 
zaś badania, prowadzone od tego czasu, wy
kazały, że ilość m ateryjału, jak ą  rzeka co
rocznie do ujścia swego znosi, obejm uje 
150000 m etrów sześć. Ponieważ dalej ob
szar, z którego rzeka wspomniana m atery- 
ja ł  ten zbiera, obejmuje 825 kilometrów 
kw., z każdego przeto kilom etra kw adrato
wego poryw a ona 182 m etry sześć., co od
powiada spłókaniu 1 m ilim etra w ciągu 
5 */2 lat, albo' 1 m etra przez 5 500 Jat.— Ś la
dy dawnych ograniczeń doliny są dotąd 
widoczne i pozw alają ocenić obszar przez 
działanie wody wymulony, na podstawie 
zatem wyżój osięgniętej skali oblicza Heim 
wreszcie, że na dokonanie całej tej roboty, 
na wyżłobienie doliny, potrzebow ała rzeka 
1151 tysiącoleci.

R ezultaty podobnych rachunków  upoważ
niają oczywiście gieologów do wniosku, że 
do wymulenia dolin drogą erozyi trzeba 
było czasów niezmiernie długich. A  prze
cież dostrzegam y koło siebie rezultaty  dzia
łań o wiele jeszcze potężniejszych, które 
tedy wedle wszelkiego prawdopodobień- I
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stwa dokonywać się też musiały w ciągu 
czasu o wiele dłuższego. W ielkie wulkany 
nie wytworzyły się skutkiem  pojedyńczego 
wybuchu, ale są wynikiem długiego szeregu 
następujących po sobie wybuchów. Jeżeli 
zaś dla zbudowania góry, ja k  E tna, trzeba 
było niezliczonych chyba wybuchów, cóż 
sądzić można o olbrzymich wulkanach ha
wajskich, wznoszących się od dna morskie
go na 10 000 metrów w górę i utworzonych 
przeważnie z cienkich warstw zeszklonej 
lawy, rozlanych jedne nad drugiemi. Pod 
działaniem wód i pow ietrza wrulkany ule
gają stopniowój zagładzie, pozostawiając 
w swych szczątkach i ruinach wymownych 
świadków tej roboty niszczącej, która za
pewne ciągnąć się musiała dłużej aniżeli 
pierwotne narastanie! wulkanu do olbrzy
mich wymiarów. T ak samo zresztą i całe 
pasma gór, według pojęć w gieologii dzi
siejszej panujących, są następstwem powol
nego marszczenia się, fałdowania skorupy 
ziemskiej i tak samo są na pożerającą je 
walkę z czynnikam i. zewnętrznemi wysta
wione: według Heim a szczyty A lp central
nych wznosiły się dawniej o 1000 albo 
2000 metrów może wyżej aniżeli za czasów 
naszych, a cały ich ogrom dzisiejszy jest 
już  połową tylko masy pierwotnie wznie
sionej. Jakżeż długo trwać musiało wy
tw arzanie się takich potężnych pasm gór
skich, ja k  długo ich niszczenie i ścieranie! 
A  przecież wszystkie te objawy, o których 
tu mówimy są dziełem najnowszego tylko 
okresu gieologicznego, ostatniej doby dzie
jów7 planety naszej.

Na wszystkich tych chronometrach wszak
że odczytać można tylko, że biegną one już 
od czasów niezmiernie dawnych: dokładnej, 
albo choćby przybliżonej ich tylko oceny 
podać nie mogą. W idzieliśm y, ja k  znacz
ne sprzeczności zachodzą przy odcyfrowy
w aniu  jednego i tegoż samego zjawiska; 
niemniej uderzający przykład podobnych 
różnic przedstawia inny jeszcze objaw, k tó
ry również sławiono jako  chronometr gieo- 
logiczny, mianowicie powolne wynoszenie 
się lądu skandynawskiego. Odkąd sławny 
Svedenborg złożył królowi szwedzkiemu 
powinszowanie, że panuje nad krajem , któ
ry  się kosztem morza powiększa, starano 

i się wykryć skalę tego podnoszenia się lądu,
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ale gdy badacze jedni wnosili stąd, że rucli 
ten już od pólmilijona lat zachodzi, widzą 
tu inni ślady działalności sięgającej wstecz 
ledwie o dwa dziesiątki tysiącoleci.

Y.

Do powyższych, czysto gieologicznych 
metod rachuby czasu w dziejach ziemi, 
przybyła jeszcze w ostatnich czasach meto
da, którąby nazwać można astronomiczno- 
gieologiczną; powołuje ona bowiem na po
moc wielkie okresy astronomiczne, na któ
rych znaczenie zwrócił uwagę szczególniej 
Adhemar. Okresy te tyczą się zmienności 
mimośrodu drogi ziemskiej, oraz obiegu 
punktu przysłonecznego i odsłonecznego.

W  punkcie przysłonecznym swej drogi, 
czyli poprostu najbliżej słońca, znajduje się 
obecnie ziemia w tym czasie, gdy na pó łku
li północnej panuje zima, a na południowej 
lato; po tej zaś części swej drogi, która 
przypada bliżej słońca, ziemia bieży prędzej 
aniżeli po części od słońca bardziej oddalo
nej,—wypada stąd, że półrocze zimowe dla 
półkuli północnej trw a nieco krócej aniżeli 
letnie, gdy dla półkuli południowej stosu
nek jes t wręcz przeciwny. Korzystne to 
wszakże położenie półkuli północnej nie 
jest niezmienne, punkt bowiem przysłone- 
czny przesuwa się po ekliptyce i na je j obie- 
żenie potrzebuje około 21000 lat; po upły
wie zatem połowy tego okresu, za lat 10500, 
półkula południowa doznawać będzie przy- 
jaźniejszych warunków klimatycznych, a po 
dalszych 10500 latach korzyść ta przejdzie 
znów na rzecz półkuli północnej.

Poglądy A dhem ara rozwinęli głównie 
C roll i Schmick; pierwszy za następstwo 
tych okresów astronomicznych uważa prze- 
dewszystkiem peryjodyczną zmianę tempe
ra tu ry  na jednej i drugiej półkuli, drugi 
wiąże je  z kolejnem gromadzeniem się 
przeważnej masy wód koło jednego lub d ru 
giego bieguna, zaczem idą kolejne zmiany 
klimatu.

Ponieważ zmiany te zachodziły i w prze
szłych czasach istnienia ziemi, rzecz natu
ralna, że skorzystano z nich, by wyjaśnić tą 
drogą owo zagadkowe zniżenie tem peratu
ry w pewnej epoce istnienia ziemi, którą 
nazwano okresem lodowym, znamionowało
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się bowiem obfitem rosprzestrzenieniem lo
dów, czego dowody wykazała gieologija. 
W  takim  razie jednak okres lodowy nie 
obejmował całej naraz ziemi, ale przypadał 
naprzemian na półkuli północnej lub połu
dniowej, a nadto objaw ten powtarzać się 
musiał za każdym obiegiem punktu przy
słonecznego, mniej więcej zatem co lat 
21000. Okres lodowy nie jest przeto, we
dług tych poglądów, zjawiskiem przypad- 
kowem, jednokrotnem , ale objawem pery- 
jodycznym, powtarzającym się statecznie 
w dziejach ziemi, a każda półkula przecho
dzić już musiała cały szereg takich okresów 
lodowych.

Są rzeczywiście pewne wskazówki, które 
uważać można za ślady okresów lodowych 
już w najdawniejszych formacyjach skoru
py ziemskich; śród różnych pokładów mia
nowicie występują niekiedy bryły  im obce, 
przypominające niejako dzisiejsze głazy na
rzutowe, co do których przyjm uje się po
spolicie, że przeniesione zostały przez lody. 
Dowody tego rodzaju nie mogą być oczy
wiście dosyć przekonywającemi, a peryjo- 
dyczność okresów lodowych pozostaje wąt
pliwym jeszcze domysłem; pomimo to pro- 
bowano ju ż  zastosować przytoczone wyżej 
okresy astronomiczne do celów chronologii 
ziemi, a najdalej w tym kierunku posunęli 
się B lytt (1876) i M ayer-Eym ar (1884).

Ten ostatni przyjm uje, że w tworzeniu 
się skorupy ziemskiej rozróżnić należy pię
tra, odpowiadające okresom obiegu punktu 
przysłonecznego, obejmujące zatem po 
21000 lat dziejów ziemi, a od początku 
epoki trzeciorzędowej naliczył on takich 
piętr piętnaście. W ynika stąd,-że ciąg cza
su, jak i od tej doby gieologicznej do cza
sów naszych upłynął, obejmuje około 
315000 lat.

Blytt, opierając się na innych dostrzeże
niach i rozumowaniach, o wiele obficiej 
szafuje podobnemi piętram i, a tem samem 
i latami. W  pewnym profilu utworów trze
ciorzędowych, odsłoniętym przy budowie 
kolei pod M óry-sur-Oise, dojrzał on szereg 
warstw, odpowiadający 47 obiegom punktu 
przysłonecznego; w systemacie zaś M ayera 
temuż samemu układowi warstw odpowia
dają dwa tylko piętra, dwa obiegi punktu 
przysłonecznego; znaczy to innemi słowy,
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że jeden i tenże sam ustęp  dziejów ziemi 
według jednego z tych badaczy trw ać miał 
ledwie 42000, według drugiego milijon 
z górą lat.

Różnica ta starczyć może zapewne za do
wód, że i tego chronom etru astronomiczno- 
gieologicznego odczytać nauka dzisiejsza 
nie może, albo też że odwoływanie się do 
niego je s t nieuzasadnione i niewłaściwe. 

(dok. nast.)
S. K.

ROŚLINY UŻYTECZNE

P E R U  I E K W A D O R U .

Trzcina cukrowa— Kakao— Kawa— Tytuń — 
Koka— Drzewo chinowe— Kauczuk.

T rzcina cukrowa (cana de azucar hiszpa- 
nów, Saccharum officinarum), jakkolw iek 
pochodząca ze starego lądu, tak  się dziś 
rospowszechniła w gorących częściach Am e
ryki południowej, że ją  spotkać można upra
wianą naw et przez dzikie plemiona indyjan, 
zamieszkujące nieznane prawie obszary po
tężnego systemu Amazonki. W szędzie, gdzie 
tylko kultura jej jes t możliwą, upraw iana 
bywa, naw et tam, gdzie wymaga więcej p ra
cy, niż daje korzyści. Łatwo jest odpowie
dzieć na pytanie, czemu roślina ta tak się 
stała powszechną, tak ulubioną? Trzcina 
cukrowa daje sok cukrowy, z którego przez 
ferm entacyją i dystylacyją wydobywa się 
wódka, a wódka cieszy się wielkiem wzię
ciem, zarówno w Ekw adorze i P eru , ja k  i na 
całym świecie. Jakżeż często spotkamy 
w K ordylijerach nędzarza, niemającego co 
włożyć do ust, a jednak  posiadającego plan- 
tacyją trzciny cukrowej, mały młyn ręczny 
do wyciskania soku i mały, pierw otny alem- 
bik, w którym  jakąś ciepłą lurę, zwaną 
ostentacyjnie wódką, dystyluje. E l aguar- 
diente (wódka) stanowi dla zamożnego 
mieszkańca Sierry ekw adorskiej niezbędny 
w arunek bytu, a dla nędzarza, dla tego 
czarnego indyjanina — osłodę w ciężkich 
chwilach jego żywota. W ódkę piją wszy
scy: prezydent i paryja, starzec i dziecko,

któremu m atka pierś z ust wyjmuje, aby 
mu k ilka kropel palącego napoju, do ust 
wpuścić. Cóż więc dziwnego, że przy tak 
obfitój konsumcyi i produkcyja musi być 
odpowiednią. A  zresztą oprócz wódki daje 
trzcina cukrowa i cukier, tak niezbędny 
w życiu codziennem. Am eryka dała nam 
kartofle, a myśmy dali Ameryce trzcinę cu
krową; my robimy wódkę z kartofli, oni zaś 
z trzciny cukrowej. Obie te rośliny w no 
wych swych ojczyznach bardziej się bodaj 
rospowszechniły, niż w krajach, z których 
pochodzą.

Trzcina cukrowa właściwą jest klimatowi 
bardzo gorącemu, a chociaż kultura jój 
w K ordylijerach sięga norm alnie 6000', 
a wyjątkowo i 7 000' nad poz. morza, to j e 
dnak na tych wysokościach upraw a jej le
dwo się opłaca, Roślina ta w gorących czę
ściach nie wymaga prawie żadnego zacho
du. Cała operacyja zasadza się na zrobie
niu drągiem dziury i wsadzeniu kaw ałka 
trzciny posiadającego dwa węzły, czyli ocz
ka. Sposób więc sadzenia jest ten sam co 
i manioku. Raz zasadzona, w yrasta i doj
rzewa często w sześć miesięcy, dając tym 
sposobem dwa zbiory na rok, gdyż trzcina 
cukrowa odrasta z tegoż samego korzenia, 
wym agając tylko jak ie  dwa razy na rok 
oczyszczenia z zielska. W idziałem planta- 
cyje trzciny cukrowej liczące po lat trzy
dzieści i jeszcze dające niezły zbiór; bardzo 
jednak stara karłowacieje, posiada małą 
ilość soku, co zmusza rolnika do zapuszcze
nia takiej plantacyi i zaprowadzenia innej.

Na wysokości jednak 6000', pokąd sięga 
uprawa trzciny cukrowej, wymaga już ona 
daleko większego zachodu. Przedewszyst- 
kiem trzeba zorać grunt, co nie jest rzeczą 
łatwą na stromych nieraz spadkach gór
skich. A potem trzcina nie jest już  to co 
nazywają „vitalieia” (dożywotnia), lecz da
je  tylko dwa zbiory, z których drugi zna
cznie uboższy od pierwszego. Sama też 
trzcina jest daleko cieńsza i nie tak wybu
ja ła , ja k  w gorącej strefie, choć z drugiej 
strony posiada sok cukrowy bardziej skon
centrow any i odpowiedniejszy do fabryka- 
cyi cukru. Cukier z trzciny serrańskiej 
jest zawsze bielszy i lepiej skrystalizowany, 
niż z pomorskiej. Po drugim sprzęcie plan- 
tacyją trzciny należy zapuścić, a mieć już



Nr 21. WSZECHŚWIAT. 333

gotową w innem miejscu, jeżeli chcemy, aby 
nasz alembik nie próżnował.

K ilka jest odmian trzciny cukrowej, któ
re miejscowi odróżniają pod nazwami: caiia 
comun, caiia regencia, cańa islena i t. p., 
my jednak rozróżnimy dwie tylko, a mia
nowicie jednę o łodydze białej, a raczej zie
lonożółtej (caiia comun), uprawianej w go
rącym klimacie i drugą o łodydze ciemno-- 
fijoletowój (caiia regencia), którą sadzą 
w umiarkowańszym regijonie, zwanym przez 
nas Quicliua. Ta ostatnia dojrzewa dopie
ro po dwu latach, co także stanowi znaczne 
utrudnienie w porównaniu z trzciną stref 
gorących, dojrzewającą w 6 lub 8 miesięcy.

Długo zastanowiłem się nad uprawą trzci
ny cukrowej i użytkiem, a raczej szkodą, 
jaką ona przynosi. Zrobiłem to dlatego, że 
trzcina cukrowa je s t może najwyżej cenio
ną rośliną w Ekw adorze, wyżej zapewne niż 
banan, kukurydza, jęczmień, kartofel, yuca 
lub pszenica. Gdybyśmy zmierzyli powierz
chnię ziemi, zajętą pod uprawę każdej z tych 
roślin, któ wie, czy trzcina cukrowa nie 
odniosłaby przewagi nad innemi. A  jednak 
roślina ta  nie wzbogaca kra ju  ani na grosz, 
cała bowiem produkcyja, olbrzymia w sto
sunku do ludności, wystarcza ledwie na po
trzeby miejscowe. Przeciwnie, trzcina cu
krowa przyczynia się do utrzym ania ludno
ści na stopie miernej zamożności, zużywa
jąc  siły robocze na wytwarzanie artykułu, 
który nie przynosi narodowd żadnego do
chodu, lecz przeciwnie demoralizuje go 
w fatalny sposób. Zapatrując się z tego 
punktu widzenia na trzcinę cukrową, uwa
żać j ą  należy za chwast, który rospleniwszy 
się niepomiernie na terytoryjum  Ekw adoru 
i Peru , powstrzymuje norm alny rozwój 
mieszkańców na drodze postępu i powszech
nego dobrobytu. Dla P eru  jednak muszę 
zrobić zastrzeżenie, tam bowiem, dzięki ol
brzymiemu rozwojowi cukrownictwa w osta
tnich latach dwudziestu, trzcina cukrowa 
stała się jednem  z licznych źródeł narodo
wego bogactwa. Lecz uwaga ta ogranicza 
się tylko do pomorzą peruwijańskiego, skąd 
cukier eksportowano do Chili, do Stanów 
Zjednoczonych, a naw et do Europy. W nę
trze kraju, tak jak  i dzisiejszy Ekwador, 
produkuje tę roślinę tylko na miejscowe po
trzeby.

Inaczej rzeczy stoją z kakao (Theobroma 
cacao), drzewem, które po dziś dzień stano
wi główne źródło dochodu dla Ekwadoru. 
K raj ten pozbawiony bogactw mineralnych, 
ani też nieposiadający, jak  Peru, do nieda
wnego czasu kopalni guana i saletry, które 
m ilijardy franków dały narodowi, musiał 
oprzeć bogactwo swe na rolnictwie; boga
ctwo trwalsze od wszelkich innych. P on ie
waż obszerne nadmorskie równiny okazały 
się bardzo właściwemi do uprawy kakao, 
zwrócono więc uwagę na tę drogocenną ro
ślinę, skutkiem czego dziś znaczne obszary 
ekwadorskiego pomorzą zajęte są pod ku l
turę drzew kakaowych, a coraz to nowe 
plantacyje powstają w północnych częściach 
kraju , w okolicach Bahia i Esmeraldas.

Kakao w pierwszych tylko latach wyma
ga nieco zachodu, młode bowiem drzewka 
są bardzo delikatne, należy więc je  hodować 
w cieniu innych drzew, póki nie nabiorą 
siły. Rosnąc bardzo wolno, dają podobno 
pierwrszy plon dopiero po sześciu latach. 
Gdy jednak plantacyja raz wyprowadzoną 
została, ani utrzymanie je j, ani sam zbiór 
kakao nie przedstawia wielkich trudności. 
Z powodu wilgotności powietrza i częstych 
deszczów, padających od G rudnia do Maja, 
kakao na pomorzu ekwadorskiem nie po
trzebuje sztucznej irrygacyi, jak  np. w do
linie górnego M araiionu w północnem Peru. 
Cały kłopot p lantatora ogranicza się na 
utrzym aniu kakaowego sadu w czystości 
i chronieniu drzewa od zagłuszenia przez 
zielsko i szybko rosnące krzewy. Sam zbiór 
bardzo jest ułatwiony, ponieważ drzewa 
kakaowe nie dochodzą nigdy znacznej wy
sokości. W iadomą jest rzeczą, że orzech 
kakaowy wyrasta nie na końcach gałęzi, 
lecz na samych konarach i na pniu, zaczy
nając od samego dołu. D ługa więc tyka, 
opatrzona rodzajem haka, wystarcza do zry
wania orzechów, którym upadek nic nie 
szkodzi z powodu ich twardej skorupy.

Orzech kakaowy posiada kształt podłu
żny, wielkość średniego, lecz grubego ogór
ka, a skorupę tw ardą i brózdowaną, koloru 
żółtego lub białego. W ew nątrz tej silnej 
i grubej skorupy znajdują się nasiona płas
kie, owalnego kształtu, otoczone nieco lep
ką, słodko kwaskową miazgą. Cała zawar
tość skorupy po wydobyciu poddaje się
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zwykle dwudniowćj ferm entacyi, poczem 
roskłada się na słońcu dla wysuszenia. Na 
tem kończy się proces zbioru i przygotow a
nia kakao. W ysuszone nasiona pakuje się 
do worów wańtuchowych i w takim stanie 
ekspedyjuje do Europy  lub do Stanów Zje
dnoczonych. G łównym  zapewne rynkiem  
zbytu jest H iszpanija, gdzie konsumcyja 
kakao jes t podobno większą,, niż we wszyst
kich razem wziętych krajach europejskich.

Cena kakao nie je s t zwykle stałą,, a regu
luje się nietylko według zbiorów Ekw ado
ru, lecz i innych krajów , produkujących 
ten artykuł. Zwykła jednak  (średnia) cena 
wynosi 20 piastrów za cetnar, co według 
dzisiejszego kursu odpowiada 24 rs. Ob
fitszy lub uboższy zbiór kakao reguluje całą 
masę tranzakcyi z Europą. Guayaquil jest 
głównym rynkiem  Ekwadoru; cały też kraj 
ogląda się nań gdy nadchodzi pora zbiorów, 
od tego bowiem zależy zniżka lub podwyż
ka ruchu handlowego w Quito i w innych 
większych miastach środkowych prowincyj.

Nie mam pod ręką danych statystycznych 
co do ogólnój produkcyi kakao; wiem j e 
dnak, że niektóre haciendy pomorskie pro
dukują po 10 do 14 tysięcy cetnarów rocz
nie. Największe plantacyje kakao znajdu
ją  się w okolicach Santa Rosa, M achała, 
San Orondon i Babahoyo; w ostatnich zaś 
latach ku ltu ra  jego rosszerzać się zaczęła na 
północnem pomorzu w okolicach portu  Ba- 
hia de Caraques.

Kakao udaje się tylko w bardzo gorącym 
i wilgotnym klimacie. W  Ekwadorze, a mia
nowicie w nadm orskim  pasie kultura jego 
nie wychodzi poza granice równin, nie mo
gę więc wyrokować, jak b y  wysoko mogła 
sięgnąć w górę w tćj części kontynentu ame
rykańskiego. Najwyżój położona plantacy- 
ja  kakao, jak ą  widziałem w mych podró
żach, była na 3700' w miejscowościach H u- 
ambo w północnem P eru  (pod 6° szer. 
połud.) i sądzę, że to je s t rzeczywista g ra
nica ku ltury  tśj rośliny w pionowej płasz
czyźnie. W e wschodnich lasach E kw adoru 
i Peru , pośród równin maynańskich, kakao 
rośnie zupełnie dziko; o ile wiem jednak  
gatunek jego jest nieco niższy od upra
wnego.

W  E uropie najwyżój cenionem jes t kakao 
pochodzące z Yenezueli i znane pod nazwą

„cacao de Caracas”; za niem dopiero idzie 
kakao guayaquilskie; a najmnićj cenione 
je s t kakao pochodzące z nad dolnój Ama
zonki, które przez port brazylijski P ara  
przychodzi do Europy.

(eZ. c. nast.).
Jan  Sztolcman.

Posiedzenie Komisyi antropologicznej Akademii 
umiejętności d. 11 Kwietnia 1888 r.

Na posiedzeniu tem, które się odbyło pod prze
wodnictwem dra J. Majera, po odczytaniu proto- 
kułu z posiedzenia poprzedniego, przyjęte zostały 
przedstawione przez sekretarza dary nadesłane do 
zbiorów Komisyi, mianowicie: fotografije typów 
ludowych z okolic Kamieńca Podolskiego, ofiaro- 
rawane przez p. M. Grejma, trzy młotki kamienne 
znalezione w jarze  wsi Popówki w Zwinogrodz- 
kiem, dar d ra  I. Hryncewicza i rysunki etnogra
ficzne oraz rękopism w tymże zakresie, pp. Ziemby 
i Rogawskiego. Na wniosek sekretarza, Komisyja 
przychyla się do żądania p. Chełchowskiego codo 
zwrotu jego rękopismu, a przyjm uje z wdzięcznością 
ofiarowane przez członka p. O. Kolberga jego ma- 
tery jały  etnograficzne do użytku w Zbiorze wia- 
dom. do antrop. krajowej. Następnie, członek ko
misyi G. _ Ossowski przedstaw ia ciąg dalszy swych 
badań w kurhanach ryżanowskich, dokonanych z po
lecenia Komisyi, oraz wyniki swych badań w innych 
kurhanach krajowych: rezyńskim i kobrynowskim.

Kurhan ryżanowski Nr 5, leżący obok N ru 4, 
o którym  była mowa na posiedzeniu poprzed- 
niem *), należał do najmniejszych z całej grupy 
kurhanów  ryżanowskich. Miał on 1 tylko m etr 
wysokości, a średnicy metrów 15. Badanie do
konane było przez .roskopanie go naprzód rowem 
czterometrowej szerokości przez środek w kie
runku ze wschodu ku zachodowi, a następnie obu 
jego odcinków: północnego i południowego. Na 
całej przestrzeni tego kurhanu znaleziono grobów 
trzy, z których dwa były nieruszone, a trzeci, 
najwyżej leżący, rozorany by ł pługiem prawie do 
szczętu.

Grób pierwszy najgłębszy, leżący w samym 
środku kurhanu, w głębokości około dwu metrów, 
zaw ierał szkielet męski, położony na boku p ra
wym w pozycyi skurczonej, obrócony głową ku 
zachodowi. Przy szkielecie tym  żadnych zabyt
ków ręki ludzkiej nie znaleziono.

Grób drugi, odkryty  nieopodal od środka kurhanu 
w południowo-wschodniej jego ćwierci, w głębo
kości 0,75 m etra, zawierał szkielet niewieści wy-' 
ciągnięty w kierunku od północnego wschodu ku

■) Ob. Wszechświat Nr 15 i 16.
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południowemu zachodowi z rękom a wyeiągnięte- 
m i wzdłuż bioder. W szystkie kości tego szkieletu 
pokryte grubą powłoką, naturalnej, czerwonej farby 
żelazistej ') ,  a przy kolanach jego, z lewej stro
ny stało naczyńko większe zdobione ornam entyką 
rysowaną; po stronie zaś prawej stało naczyńko 
inne, mniejsze, w kształcie miseczki, przy którem 
leżała dość sporej wielkości bryłka takiejże farby 
żelazistej, jaką powleczone były same kości szkie
letu. Na palcu znajdował się pierścionek bron- 
zowy.

Grób trzeci, położony najwyżej, był tak znisz
czony pługiem, że z kości jego szkieletu nie się 
wydobyć nie dało, a ze skorup zniszczonych n a 
czyń, po ich wydobyciu, odbudowano w całości 
jednę okazałą i  gustownie przyozdobioną misę, 
oraz naczyńko kształtu miseczkowatego.

Czaszki obu grobów pierwszych należą do długo- 
głowych.

Oprócz grobów, w nasypie tego kurhanu zna
leziono ułam ki rozm aitych naczyń drobnych, gu
stownie zdobionych, oraz jednę wielką wazę kształ
tu  podobnego do k ra te ru  greckiego, jeden krze
mienny tłuczek (percu teur) i mały krążałek gli
niany.

K urhan rezyński, wysokości około 2 m i 16 ni 
średnicy, należał do wielce interesujących. Wew
nątrz niego była budowa drew niana, stanowiąca 
rodzaj sklepu grobowego, urządzonego z desek 
opartych na słupach. W ewnątrz tego sklepu znaj
dowała się wspaniała grecka amfora gliniana, dwa 
żelazne groty dzid, rzęd koński złożony z ozdób 
bronzowych, oraz 40 grotów strzał bronzowyeh. 
Pomiędzy tem i zabytkam i były kości konia rasy 
małej i  nieco kości ludzkich. Ogólny charakter 
zabytków w tym  kurhanie zaw artych jes t przewa
żnie grecki.

Kurhan kobrynowski, mający 2,70 m wysokości 
i 27 ro średnicy, odznaczał się wielką ilością od
krytych zabytków grobowych. Na dnie jego znaj
dowało się 12 grobów zawierających razem  szkie
letów piętnaście. W szystkie te  groby wykopane ; 
były w calniku, głębokości m iały około 50 cm 
i ścianki ich obłożone były ugniataną gliną.
Z wierzchu m iały one cienkie drewniane przy
krycia. Szkielety leżały tu  przeważnie na boku 
prawym lub lewym w pozycyi skurczonej i wszy
stkie ich kości powleczone były znacznej grubości 
powłoką czerwonej żelazistej farby (glina czerwo
na), Przy szkieletach znajdowały się rozmaite 
zabytki w yrabiane z kości, tudzież naczynia gli
niane. Z wyrobów kościanych na szczególną za
sługują uwagę dwa narzędzia zawieszone na łań
cuszkach złożonych z kościanych ogniw. W położe
niu szkieletów w grobach odznacza się jeden z nich, 
w którym szkieletów było dwa, oba położone twa-

') F arba ta znana w okolicy pod nazwą gliny 
czerwonej znajduje się tam  w dość znacznych 
pokładach i używaną dziś bywa do podmalowy- 
w ania odrzwi, okien i  t. p. użytku w chatach 
włościańskich.

rzam i do dołu, a w innym znowu grobie, obok dwu 
szkieletów w pozycyi skurczonej, leżała sama tylko 
głowa szkieletu trzeciego.

Sprawozdawca przedstawił przy tem  sporządzo
ne przez siebie na miejscu plany, rzuty poziome 
i przekroje pionowe wszystkich badanych k u rha
nów i grobów oraz same wykopaliska, które zło
żył do zbiorów Akademii umiejętności. Po oży
wionej dyskusyi nad temi wykopaliskami, w któ
rej brali udział liczni członkowie, przewodniczący 
Komisyi w yraził podziękowanie sprawozdawcy za 
staranne wywiązanie się z poleconego mu żądania, 
oraz łaskawym ofiarodawcom za pomnożenie cen- 
nemi ich daram i zbiorów Akademii, poczem po
siedzenie zostało zamknigtem.

G. O.

KHGMKA NAEiKGWA*

FIZYKA.

—  Zmiana objętości i gęstości cieczy przez pochła
nianie gazów. Angatrom m ierzył zmianę objętości 
cieczy przy pochłanianiu gazów pod ciśnieniem 
jednej atmosfery i przy tem peraturze 0°, używa
jąc do swych doświadczeń dw utlenku węgla, wo
doru i powietrza, które pochłanianemi były przez 
chloroform, nitrobenzol, benzol, alkohol metylowy 
etylowy i eter. Do płynów tych przyłączyć nale
ży i wodę, już przedtem badaną przez A. Zmia
ny gęstości oznaczono zapomocą pyknometru. B a 
dania te  doprowadziły do następujących wy
ników: Narwijmy stosunek powiększenia się obję
tości cieczy do objętości pochłoniętego gazu współ
czynnikiem rosszerzalności przez pochłanianie (Ab- 
sorptions dilatationscoefficient) i oznaczmy go 
w ogólności przez 8, w szczególności zaś dla C02, 
powietrza i II przez §() i §3) to  8 dla róż
nych cieczy występuje w jednym  i tym  samym 
porządku, a mianowicie we wszystkich cieczach 
S2̂ > 8 1̂ >§3, to jest, że rosszerzenie cieczy przez 
pochłonięcie powietrza jest zawsze największem, 
a przez pochłonięcie wodoru najmniejszem. Dalej 
Angstróm badał ciecze, zawierające już pewien 
gaz w sobie i określał współczynnik rosszerzal
ności przez pochłonięcie innego lub tego samego 
gazu. Współczynnik pozostawał taki sam jak 
przy cieczach, niezawierających w sobie gazu.

P rzy  pochłanianiu dwu gazów — powiększenie 
objętości równa się sumie powiększeń, spowodo
wanych pochłonięciem każdego gazu z osobna. 
Wogóle z badań Ang. wypada, że jeżeli płyny 
pochłaniają gazy, to powiększenia się objętości 
cieczy przez pochłonięcie jednakowych ilości ga
zów pozostają w stałym do siebie stosunku. (Ann. 
d. Phys). Lud. Koss.

MINERALOGU A.

—  Węgiel krystaliczny w nowej postaci mineralnej.
Wiadomo, że węgiel krystaliczny tworzy dwa mi-
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nerały: dyjam ent, którego k ryształy  należą do 
układu pierwszego i grafit, krystalizujący według 
układu trzeciego. Już w 1846 r . H aidinger opisał 
okazy grafitu, tworzące kryształy  układu pierw 
szego, które on jednak  uw ażał tylko za pseudo- 
morfozy. W roku zeszłym znów F letscher w sp ra
wozdaniu swych badań nad meteorem spadłym  
w 1884 r. w zachodniej A ustralii pod Youndegin. 
podał wiadomość o znalezionym przez siebie, 
w tym że meteorze, graficie, który tworzył kryszta
ły także należące do układu pierwszego. Po ros- 
puszczeniu 8 g m eteoru w wodzie królewskiej, po
zostało w części nierospuszczalnej około stu b a r
dzo m ałych kryształów, których waga wynosiła 
3 mg. Jedne z pomiędzy nich były w yraźnem i 
sześcianam i, inne znów tworzyły kom binacyje 
sześcianu z dwunastościennem. Kryształy te m ia
ły kolor szaroczarny, blask metaliczny, a tw ardość 
pośrednią, między solą kuchenną, a spatem wa
piennym. Z obu powyższych faktów wyprowa
dzić można wniosek, że węgiel krystaliczny tw o
rzy jeszcze jednę nieznaną dotąd dokładnie formę 
m inerału, która pod względem swych własności 
fizycznych zbliżoną jest do grafitu, a pod wzglę
dem formy krystalicznej, do dyjam entu. (Gaea 
1888. H f. Y także Huth. m onatl. Mitt. 1888, D. 168).

W. U.

R O Z M A I T O Ś C I .

—  Portrety złożone. Znani pisarze angielscy Her
bert Spencer i Franciszek Ga.lton, przed pewnym 
już czasem starali się otrzym ać przecigciową fizy- 
jonom iją pewnej liczby osób, a tem samem typy

różnych ras. W  tym  celu dobierali pewną liczbę 
osób podobnych i zdejmowali portrety ich w jed 
nakiej pozie na papierze bardzo przezroczystym; 
wizerunki jednej grupy składano następnie, jakby 
taliją  k a rt tak, aby tw arze jaknajściślej p rzy 
stawały jedne do drugich, a umieszczając: ten stos 
między okiem a silnem światłem, widziano porŁ 
tre t złożony czyli przeeięciowy. Dogodniej jednak 
do celu tego posłużyć może fotografija. Dajmy, 
że czas wysląwienia, potrzebny dla otrzymania 
obrazu, wynosi 60 sekund i że idzie o połączenie 
sześciu osób jednej rodziny. W ystawiać wtedy 
należy każdą z tych osób na przyrząd fotogra
ficzny przez 10 sekund tylko; ponieważ dla otrzy
m ania obrazu trzeba 60 sekund, w ciągu 10 sek. 
zatem nie wypadnie obraz wyraźny, jeżeli jednak 
osoby te posiadają pewien rys wspólny, to rys ten 
pow tarza się i nakłada przy sześciu zdjęciach ko
lejnych w ciągu 60 sek., to  jes t przez czas po
trzebny dla otrzym ania obrazu. Jeżeli cztery tylko 
z tych  osób posiadają taki rys wspólny, rys ten 
wystawiony będzie tylko przez 40 sek., a cechy 
osobom tym  zgoła niewspólne nie wydadzą żadne
go rezultatu  wyraźnego. Obraz zatem odtworzy 
rysy wspólne i nie będzie przedstawiać cech indy
w idualnych da nam  typ  idealny rodziny lub rasy, 
p rzytłum iają się tu  bowiem cechy indywidualne, 
a w ybijają ogólne. Sposób taki otrzymywania 
wizerunków typowych przedstaw iać może pewne 
znaczenie d la badań antropologicznych, nadm ie
niam y tedy, że amatorowie fotografii znajdą wska
zówki praktyczne podobnych robót w niedawno 
wydanej broszurze p. A rtura Batut: „La photo-
graphie appliąuee :'i la production du type d ’une 
familie, d’une tribu  on d ’une race.” A.

B u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y
za tydzień  od 9 do 15 Maja 1888 r.

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