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0  P E R r J O M C Z H C H  ZM IA N A C H  

P O Z I O M U  OCE A NÓW.

Na wybrzeżach m orskich często widzieć 
można ślady dawniejszych linij brzegowych. 
Na kilka, kilkadziesiąt lub więcej metrów 
nad dzisiejszym poziomem wody ciągną, się 
długie równoległe terasy i ławice piasku 
morskiego, pomięszanego z muszlami i róż- 
nemi odpadkami, pospolicie wyrzucanemi 
przez fale. Częstokroć słupy, do przyw ią
zyw ania statków i łodzi służące, po wielu 
latach znajdują się w znacznej odległości od 
wody, albo też podlegają zatopieniu.

Klasycznym tego przykładem  je s t znana 
świątynia Serapisa w Puzzuoli’ w pobliżu 
Neapolu. Zbudowana u wybrzeża, zape
wne na suchem miejscu, dziś stoi tak nisko, 
że woda m orska kilkocalową warstwą zale
wa posadzkę. Sama świątynia jest w ru i
nie, ale kilka kolumn stoi dotychczas. Na 
tych kolumnach, na wysokości mniej więcćj 
trzech metrów, znajduje się szeroki pas 
dziurek, wyrytych przez lithodomy, pod

czas, gdy pozostałe części kolumn są gład
kie. W  dziurkach dotychczas tkwią sko
rupki obum arłych lithodomów; są to m u
szelki toczące kamień. Żyją w wodzie m or
skiej, ale tylko w jćj wierzchnich w ar
stwach. Świątynia Serapisa była zbudowa
na około 100 roku naszój ery. W idocznie 
od tego czasu zanurzyła się w wodę aż do 
granicy wskazanój przez górny kraj pasu 
dziurek, znajdujących się na kolumnach. 
Późniój znowu podniosła się aż do dzisiej
szego poziomu. Podobno wtedy, mniej 
więcej przed stu laty, gdy poi-az pierwszy 
zwrócono uwagę na zniszczenie kolumn 
przez lithodomy, posadzka świątyni była 
najzupełniej sucha.

W  ten sposób świątynia byłaby teraz już 
w drugiem stadyjum  opadania.

Pierwsi badacze, którzy obserwowali 
świątynię Serapisa, tłum aczyli ten fakt 
przez oscylacyje w poziomie morza; później 
zapanowało przekonanie, że raczej g run t, 
na którym  stoi ten gmach, kolejno wznosi 
się lub opada. To ostatnie przypuszczenie 
wydaje się tem bardziej uzasadnionem, że 
cała ta  okolica je s t wulkaniczna.

W  Szwecyi, na wybrzeżu Bałtyku zau
ważono już dawno, że przybrzeżne skały,
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niegdyś całkowicie zalane, dziś wystają nad 
wodę, a słupy do przyw iązyw ania łodzi 
odsuwają się od wody. Celsius tłumaczył 
te zjaw iska przez opadanie m orza Bałtyc
kiego. Gdy zaś przekonano się, że zupeł
nie podobny proces odbywa się na północ
nych wybrzeżach Skandynaw ii aż do przy
lądka Północnego, Sw edenberg rzucił do
mysł, że wogóle wody m orskie odpływają 
od biegunów ku rów nikow i, a wskutek tego 
opadają na w ybrzeżach północnych krain.

A le późniśj P layfair, a jednocześnie L. 
Buch postawili w prost przeciwną hipotezę. 
Buch zwiedziwszy Skandynaw iją oświad
czył, że to nie morze opadło i opada, ale ląd 
wzniósł się w górę. Była to teoryja bardzo 
pięknie zgadzająca się z jego teoryją o pod
niesionych kraterach.

Za zdaniem P layfaira i Bucha poszli i in 
ni. Gdzie tylko znajdyw ano ślady zmian 
w poziomie wód, wnoszono o opadaniu lub 
wznoszeniu się lądu. K- L yell na począt
ku Y  rozdziału swojej gieologii podał jako  
aksyjomat: morze nie opada, ale ląd  się 
podnosi. K. D arw in  obserwował na wy
brzeżach Chili terasy i ławice równoległe 
do dzisiejszego poziomu wód. W  niektó
rych niższych ławicach znalazł skorupy m u
szli dziś jeszcze żyjących w morzu, oraz ka
wałki tkaniny. Od czasu zatem, gdy te 
wybrzeża są zamieszkałe, ju ż  ląd podniósł 
się o kilkadziesiąt stóp '). W ybrzeża G ren- 
landyi w wielu miejscach zapadają się.

Oczywiście łatw iej jes t zauważyć podno
szenie się wybrzeża, bo wtedy ślady daw 
nych linij brzegowych są dla oka dostępne, 
przy zapadaniu się zaś właśnie znikają. 
Tylko tam można na pewno wnioskować 
o opadaniu, gdzie są jak ieś dokumenty, 
świadczące o dawnym stanie poziomu wód, 
albo gdzie jakieś dzieła ręki ludzkiej powo
li zanurzają się pod wodę. W ogóle obser- 
wacyja tego zjawiska je s t dość trudną. Czę-

*) N iektórzy twierdzą,, że owe ławice z nowo- 
czesnemi muszlami (i tkaniną) były to poprostu 
śm ieciska, kupy odpadków t. zw. kjokkenmóddings, 
jak  np. te, k tóre znajdują, sig na w ybrzeżach Da
nii. Sądzę jednak, że długo należałoby sig nam y
ślać nad  przyjęciem tego zarzutu. Darwin by ł na
zbyt sum iennym  i biegłym badaczem, aby tak  ła 
two pomigszał śm ieciska z ławicami morskiemi.

sto sprawozdania i opisy jednej i tej samój 
miejscowości wprost przeciwne zaw ierają 
tw ierdzenia.

Teoryja podnoszenia się i opadania 
kontynentów miała i ma szerokie za
stosowanie. P rzy  jś j pomocy tłum aczo
no następstwo formacyj. Pokłady m or
skie sięgają daleko w głąb kontynentów, 
widocznie zatem morze nieraz gościło w 
tych odległych okolicach. Bardzo często 
w arstw y m orskie leżą na osadach jezior 
słodkowodnych, na nam ułach rzecznych. 
W  wielu miejscach osady wód słonych 
i słodkich kilkakrotnie po sobie następują. 
W  środku lądu  znajdują się stare brzegowe 
linije, odnoszące się do dawniejszych for- 
macyj, ja k  np. sławne terasy morskie w Sy
cylii, badane przez K . Lyella.

W szystkie te zjaw iska tłumaczono przez 
k ilkakrotne zanurzanie się, a następnie pod
noszenie kontynentów ponad fale morza. 
Naw et dla objaśnienia bluffów, t. j . namu- 
łów rzecznych w dolinie Mississipi rozm y
tych przez wody morskie, L yell p rzypusz
cza, że ta dolina w bardzo niedawnej epoce 
gieologicznej musiała zapaść się pod po
ziom morza, a potem znowu wynurzyć. 
W  podobny sposób tłum aczy wtargnięcie 
osadów morskich do doliny Renu.

W  ten sposb ląd musi być w ciągłym ru 
chu, w ciągu każdej formacyi pokilkakro- 
tnie to się podnosi to znowu opada. Cza
sem opada w całości, to znowu jedną stroną 
zniża się, a drugą podnosi (mouvement de 
bascule). Rzeczywiście, książki gieologicz- 
ne pełne są takich przypuszczeń. Czasem 
opadanie je s t powolne, to znowu szybsze.

Oczywiście, teoryja ta wymaga ciągłego 
oddziaływania wewnętrznego ją d ra  ognisto- 
płynnego ( ja k  się w yrażał H um boldt) na 
powierzchnię, inaczej trudno objaśnić te 
ciągłe oscylacyje lądu. M ohr chciał zastą
pić jąd ro  ognistopłynne przez reakcyje che
miczne. W iadomo bowiem, że przy zmia
nach chemicznych ciała często zmieniają 
swoję objętość. A nhydry t np. przechodząc 
w gips podw aja conajmniej swoję objętość; 
w solonośnych pokładach większa część 
dziwacznych częstokroć zgięć, fałdów, usu
nięć zawdzięcza swoje istnienie właśnie te
mu czynnikowi. Hipoteza M ohra jest bo
daj naw et racyjonalniejsza od hipotezy B u
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cha. T rudno bowiem jest pojąć mechanizm 
oscylacyi lądu, osobliwie od czasu, gdy tak 
zwane kra tery  podniesienia, ściśle z tą, teo- 
ryją związane, zostały literalnie wymiecione 
z gieologii. Przekonano się bowiem, że 
stożki wulkaniczne są zawsze usypane, n i
gdy zaś wydęte czy podniesione.

W iemy z pewnością, że znaczne masy 
warstw zewnętrznych mogą się usuwać, 
a często zapadać w kierunku pionowym. 
Oczywiście, zapad!iny takie mogą być wy
pełnione przez wodę słodką lub słoną, sto
sownie do w arunków  miejscowych. P rzy  
tworzeniu się fałdów górskich może nastą
pić częściowe wzniesienie pokładów. A le 
zgoła innem jes t pytanie, czy podnoszeniem 
się i opadaniem lądu można objaśnić takie 
potężne i rozległe zjaw iska, ja k  zalewy kon
tynentów przez morza, czyli tak  zwane 
transgresyje mórz, — pytanie, czy następ
stwo formacyj jest rezultatem  oscylacyi 
lądu.

Delty rzeczne mogą zapadać się przez 
osiadanie i gęstnienie początkowo mniój 
ścisłych namułów. Pokłady nadbrzeżne 
często osiadają pod ciężarem piaskowćj wy
dmy, popychanej przez w iatry w głąb k ra 
ju. W  kamieniołomach pokłady uwolnione 
od nacisku warstw  wierzchnich wydymają 
się i wyginają w górę. A le dlaczego cała 
Skandynaw ija stale wznosi się w górę? 
Bardzo wielu badaczy nie zadaw alniało się 
teoryją Bucha. Zdawało się im, że woda, 
jako element z natury  swojój ruchliwszy od 
tw ardych skał, powinna raczej niż te osta
tnie podlegać oscylacyjom.

W szakże codzień widzimy, ja k  przycią
ganie słońca i księżyca w ytw arza w ocea
nach falę przypływ u; poczęto więc szukać, 
czy nie masz jakichś atrakcyjnych p rzy 
czyn, które mogą peryjodycznie zmieniać 
ogólny układ poziomu wód. W  ten sposób 
powstały teoryje o peryjodycznych oscyla- 
cyjach morza, podane przez Adhemara, 
Crolla, Schmicka. Ponieważ o teoryjach 
tych była niedawno mowa w Wszechświe
cie '), możemy je  tu  pominąć, a natomiast 
rospatrzymy bliżój poglądy E. Suessa, k tó 
ry  w ostatnich czasach wznowił i rosszerzył

')  „Chronologija ziem i11 przez S. K. Wszechś w. 
z r. b., str. 331.

poglądy Swedenborga. Gieolog ten przy
pisuje zmiany w wysokości linij brzego
wych wahaniom się poziomu wód w skutek 
przyczyn kosmicznych; jeżeli mianowicie 
istnieją przyczyny zwalniające szybkość 
obrotu ziemi ') , to i poziom wód zmiennym 
być musi. Nie zapuszczając się wszakże 
w wywody fizyczno-matematyczne, stara się 
wykazać, że same gieologiczne zjawiska k a 
żą raczćj przypuszczać oscylacyje poziomu 
wód aniżeli lądów.

Suess nazywa te oscylacyje rytmicznemi; 
sądzi, że są epoki, w których poziom wód 
podnosi się na rów niku, a opada na obu 
biegunach i znów epoki inne, w których 
występują ruchy odwrotne. Obecnie znaj
dujemy się w stadyjum  odpływu wód ku 
równikowi.

Dlatego w okolicach tropikalnych tak 
trudno wyszukać śladów starych linij wy- 
brzeżnych i dlatego relacyje z tam tych oko
lic są tak  często ze sobą sprzeczne.

W yspy koralowe oceanu Spokojnego nie 
zapadają się wraz z dnem, jak  tw ierdził 
Darw in, ale morze podnosi się wokoło nich; 
natomiast naokoło północnych wybrzeży 
Skandynawii morze opada. Największe róż
nice we wzniesieniu brzegów w Skandyna
wii obserwowano w pobliżu przylądka P ó ł
nocnego; im dalćj na południe tem m niej- 
szemi są te różnice. To ostatnie zjawisko 
wybornie potwierdza nowę hipotezę, bo 
rzeczywiście, opadanie wód musi być coraz 
to silniejsze im bliżej biegunów. W ybrze
ża północne A zyi posunęły się na północ. 
W  czasie swój podróży na pokładzie Yegi 
Nordenskiold w wielu miejscach zauważył, 
że na starych mapach, sporządzonych wedle 
wskazówek żeglarzy rossyjskich z przeszłe- 
ge stulecia, wybrzeże je s t o kilka lub kil
kanaście kilometrów dalój ku  południowi 
oznaczone. Zjawisko to nie może być przy
pisane pomyłkom, bo różnice są stale jed n a  - 

I kowe, nie ku południowi a ku północy po- 
! sunęła się granica między lądem  a morzem.
J Czyż nie najlepiój to objaśnić przez odpływ 

wód z okolic podbiegunowych. Na Spitz- 
j  bergu, na Jan  Mayen, na Nowój Zemli, 

wszędzie skonstatowano wzniesienie się lą

Ob. powyższy artykuł, str. 348.
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du, więc względnie opadanie wód. Na pół
kuli południowej Patagonija, Chili, wszędzie 
okazują ślady wzniesienia lądu; w podzwro
tnikowej Am eryce nie masz takich śla
dów.

Są jed n ak  pewne fakty nie zupełnie zgo
dne z tą hipotezą. W  G renlandyi poziom 
wód podnosi się. P rzynajm niej w kilku 
miejscach zauważono zatopienie dawnej li
nii brzegowej, podczas, gdy wedle hipotezy 
Suessa, powinnibyśm y tu  mieć wzniesienie 
się linij brzegowych, t. j . opadanie poziomu 
morza. Nawzajem na F ilippinach, gdzie 
raczej spodziewalibyśmy się podniesienia 
poziomu, o ile dotąd wiadomo, należy wno
sić o opadaniu.

Stronnicy hipotezy Suessa tłum aczą ta 
kie w yjątki przez wpływy lokalne. Rze
czywiście, jeżeli każdorazowy stan poziomu 
morza jest rezultatem  sił atrakcyjnych, to 
prócz ogólnych kosmicznych przyczyn mu
simy wziąć w rachubę i lokalne. W szak 
istnienie kontynentalnej fali, t. j .  podniesie
nie poziomu wód naokoło kontynentów  jest 
w dzisiejszój chwili faktem  niezbitym. Os- 
mond F isher tw ierdzi, że A ndy muszą pod
nosić poziom oceanu Spokojnego u w ybrze
ży am erykańskich o jak ie  tysiąc metrów. 
S tąd wniosek, że utworzenie się nowych lo- 
dników lub powiększenie dawnych, podnie
sienie nowego łańcucha gór lub usypanie 
nowego w ulkanu u wybrzeża morskiego, 
muszą odbić się w ukształtow aniu poziomu 
wód sąsiedniego morza. Też same wpływy 
lokalne tłum aczą nam, że linij e brzegowe 
są nie zawsze ściśle do siebie równoległe. 
Pow ierzchnie potencyjału stałego ( jed n a 
kiego natężenia siły ciężkości) są także nie
zupełnie do siebie rów noległe. Np. po
wierzchnia, w którój g =  9,80, je s t w róż
nych miejscach niejednakow o odległa od 
powierzchni, w którój g  =  9,79. O dpo
wiednio do tego i kolejne poziomy wód 
w różnych epokach nie mogą być ściśle do 
siebie równoległe.

A le wśród takich rytm icznych oscylacyj 
na każdój półkuli w średnich szerokościach 
gieograficznych musi być pewna lin ija, na 
której te zmiany nie dają się uczuwać, k tó 
ra  tedy  stanowi granicę między okolicą opa
dania i podnoszenia się poziomu wód. W  na
turze lin ija ta  zamienia się na pewien pas

dość nieregularny, w którym  oba zjawiska 
krzyżują się, a jednocześnie są o wiele słab
sze. Natomiast, w takim  pasie neutralnym  
wpływy lokalne mogą brać zupełną prze
wagę nad ogólnemi. Dalej, ponieważ owe 
oscylacyje rytm iczne zapewne nigdy nie są 
identycznemi ani co do długości trwania, 
ani co do natężenia samego zjawiska, ani co 
do jego względnego rosszerzenia, więc za
pewne położenie owego pasa obojętnego 
podlega pewnym zmianom, t. j. bywa on 
już dalej na północ, już  znowu więcój na 
południe posunięty. Tem Suess objaśnia 
dziwną sprzeczność zjaw isk panujących na 
wybrzeżach morza Śródziemnego; sądzi bo
wiem, że leży ono właśnie w tym  pasie neu
tralnym . Sycylija, S ardynija podnoszą się, 
natom iast wybrzeża A dryja tyku  raczej opa
dają. W  zatoce neapolitańskiój świątynia 
Serapisa świadczy o podniesieniu się pozio
mu wód, k tóre w ostatnich czasach przeszło 
w opadanie. Być może, że w' tym wypad
ku i objawy wulkaniczne odgryw ają pewną 
rolę.

Na wyspie Sombrero, w Indyjach Zacho
dnich, am erykanin Jew liett znalazł pokłady 
wapienia przekładane pokładam i guana. 
Ten wapień jes t bardzo nowy, pokłady są 
cienkie. Cała ta formacyja znajduje się 
u wybrzeża morskiego i w niewielkiej w y
sokości nad  dzisiejszym poziomem wody. 
Jew lie tt przyjrzaw szy się tej formacyi 
oświadczył, że w żaden sposób nie może po
jąć , aby ląd mógł w stosunkowo niedawnym 
czasie kilkakrotnie wznieść się i opaść pod 
poziom wody. Oczywiście bowiem, każdy 
pokład wapienia (a wapień ten jes t niew ąt
pliwie morski, składa się bowiem ze skoru
pek m orskich m ałży) odpowiada zatopieniu 
wybrzeża, każdy pokład gnana wzniesieniu. 
J .  Domeyko, który przez tyle lat m iał chi- 
leńskie linij e brzegowe przed oczyma, także 
tw ierdzi, że jednoczesne opadanie poziomu 
wód w E urop ie północnej i Am eryce połu
dniowej musi być zależne od jakiejś ogólnej 
przyczyny, działającej na całej powierzchni 
naszego globu.

Suess staw ia dalej zarzut swoim przeci
wnikom, że nie mogą wykazać żadnego rze
czywistego podniesienia lądu. Dawniejsi 
gieologowie kładli nacisk na wzniesienie się 
tak zwanego U llah-B undu (grobli boskiej)
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w Kanof Cateh w H indostanie w roku 1819. 
Było to jed n ak  złudzenie, opierające się na 
niedokładnych relacyjach. Anglo-indyjski 
gieolog W ynne zbadawszy rzecz na miejscu 
przekonał się, że ów U llah-Bund nie jest 
naw et żadnym wałem. Jestto  poprostu stro 
my brzeg pokładów, k tóre pozostały na swo- 
jem  miejscu, podczas, gdy sąsiedni kaw ał 
gruntu  usunął się w dół. Takie usunięcie 
mogło tu  łatw o nastąpić w okolicy przepeł
nionej błotami i jezioram i solnemi. G runt 
bagnisty mało spójny, nic dziwnego, że za
padł się i osiadł.

W  roku 1822 po trzęsieniu ziemi w Chili, 
wedle relacyi pani M aryi Graham , brzeg 
podniósł się na znacznej przestrzeni o metr 
i więcej. Ale i ten fakt nie może stanowić 
doniosłego argum entu dla stronników  oscy- 
lacyi lądów. W  tym  kra ju  u podnóża A n
dów mogą i dziś jeszcze tworzyć się nowe 
fałdy górskie. Bardzo być może, że nie
ustanne trzęsienia ziemi, idące wzdłuż wy
brzeży, sygnalizują tw orzenie się nowych 
fałdów i pękanie ich, jeżeli granica elasty
czności danego pokładu zostanie przekro
czona. Tam zaś, gdzie może jeszcze wciąż 
tworzą się góry, częściowe wzniesienia są 
oczywiście zjawiskiem całkiem możliwem. 
Hipotezie Suessa takie fakty nie mogą za
szkodzić. Inna lcwestyja, czy mamy ją  już 
dziś przyjąć do katechizm u nauki. N ależa
łoby wprzódy stwierdzić, o ile takie rytm i
czne oscylacyje m orza są możliwe.

Suess używa jój do objaśnienia kolejnego 
następstwa osadów wód słodkich i słonych 
na jednem  i tem samem miejscu, dla w ytłu
maczenia transgresyi, to jes t ogólnych zale
wów lądu przez wody oceanów. Rzeczy
wiście, trudno przy pomocy dawnych teoryj 
objaśnić takie transgresyje, ja k  np. Ceno- 
mańska (piętro formacyi kredowej), którój 
ślady znajdujemy we wszystkich częściach 
świata, w okolicach, o setki mil od morza 
odległych. T rudno pojąć, jak  mogły je 
dnocześnie uledz obniżeniu tak rozległe ob
szary lądów.

Suess zapytuje, dlaczego w formacyjach 
najczęściej spotykamy taki szereg pokła
dów: na dole piasek (piaskowce), potem gli
ny (łupki), na w ierzchu wapienie albo na- 
odwrot. M orze u brzegów najczęściej osa
dza piasek i żwiry. D opiero w pewnej od

ległości od wybrzeża osadza gliny, a jeszcze 
dalej wapienie (np. za dni naszych szlamy 
wapienne z globigerinów i pteropodów). J e 
żeli poziom wód podnosi się i morze zalewa 
lądy, to na danem miejscu będą najpierw  
osiadać żw iry i piaski, potem gliny, wresz
cie wapienie, przy opadaniu wód warstwy 
będą osiadać w odwrotnym porządku.

W edle Suessa, każdy wielki peryj od przy
pływ u lub odpływu wód rospada się na 
mniejsze, podrzędne oscylacyje. Są to ja k 
by pomniejsze drgania w tym ogólnym ru 
chu. W skutek takich podrzędnych oscy- 
lacyj warstewka gliny (czy łupku) wsuwa 
się pomiędzy osady wapienne. Na wybrze
żach bagnistych, w rzecznych deltach każ
da zmiana pozostawia po sobie ślad w po
kładach. Stąd ciągłe przekładanie osadów 
wód słodkich i słonych.

Pokłady węglowe, które, ja k  obecnie po
wszechnie przypuszczają, tw orzyły się na 
niskich wybrzeżach bagnistych, przedsta
wiają bardzo często taki porządek warstw: 
glina, węgiel, piaskowiec. W  glinie pod 
węglem zawsze Stigm aria ficoides (korzeń 
sigillaryi), roślina, która niewątpliw ie po
trzebowała wody słodkiej. Piaskowiec na 
węglu jest raczój morski. W  A nglii w tym 
piaskowcu, a czasem w samym węglu, tra 
fiają się warstew ki zawierające muszle czy
sto morskie. Takie w arstew ki pomagają 
naw et do oryjento wania się wśród pokła
dów, jeżeli są połamane, poprzerywane 
szezelinami, usunięciami etc. W idocznie na 
tych niskich wybrzeżach morze bardzo czę
sto to ustępowało, to znów powracało. Czyż 
można przypuszczać, aby ląd mógł drgać 
tak  ustawicznie. Przecie nie wszędzie i nie 
zawsze u wybrzeża morskiego tworzyły się 
góry, nowe zapadliny etc.

W reszcie zapytuje Suess, dlaczego stare 
linije brzegowe wcale nie stosują się do 
gieologicznój budowy kraju . Dlaczego li
nije brzegowe na E tn ie  są przedłużeniem 
sycylijskich. Jeżeli te zmiany są zależne 
od podnoszenia się lądu, dlaczego nie masz 
żadnej różnicy między obu okolicami. 
W szak ich gieologiczna natu ra  je s t wręcz 
odmienna; tamto stare osady morskie (Sycy- 
lija), a to stożek w ulkaniczny (Etna).

T aką jes t mniej więcój osnowa teoryi 
Suessa. S tarałem  się w krótkich słowach
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wskazać argum enty staw iane przez je j au 
tora, nie pom ijając i zarzutów . Pow tarzam  
atoli raz jeszcze, że choć zbudow ana na nie
zbitej zasadzie, t. j .  na tw ierdzeniu o zmien
ności poziomu wód, jed n ak  nie jes t jeszcze 
ostatecznie udowodniona. T rzeba wprzód 
zbadać, o ile mogą, istnieć takie rytm iczne 
przypływ y i odpływy wód od równika ku 
biegunom i wzajemnie. Podrugie, trzeba 
ją  jeszcze porów nać z jaknaj większą ilością 
pewnych, przez sum iennych badaczy zro 
bionych obserwacyj. Ten ostatni postulat 
nie jest zaś bynajmniój łatwym  do w ykona
nia. Skonstatow anie podnoszenia się po
ziomu m orza wymaga kilkadziesiątletnich 
obserwacyj. Nie jest to żaden ekspery
ment, k tóry  można w ciągu 24 godzin wy
konać. D latego też relacyje z jednego i te
go samego miejsca są częstokroć zupełnie 
ze sobą niezgodne.

M. P. R udzki.

ŚWIATŁO MAGNEZYJOWE
W  FOTOGRAFII.

W  pierwszych czasach swego rozwoju 
fotografija posługiwała się wyłącznie świa
tłem  słonecznem, ale już przed dwudziestu 
przeszło laty  zaczęto prowadzić próby nad 
zdejmowaniem obrazów fotograficznych 
przy pomocy św iatła sztucznego w miej
scach, do których prom ienie słoneczne do
stępu nie m ają. Św iatło sztuczne, któreby 
się do celu tego nadawało, winno być prze- 
dewszystkiem bogate w prom ienie bardziej 
łamliwe, fijoletowe, te bowiem głównie za
lecają się działalnością chemiczną; winno 
być dalej bardzo silne, a dla wzroku nie
uciążliwe. Płomień zw ykłych naszych raa- 
teryjałów  oświetlających, światło nafty, ga
zu lub innych węglowodorów, celowi temu 
odpowiadać nie może, zbyt bowiem je s t sła
be i ubogie w promienie chemiczne; próby 
ze światłem  Drum m onda nie wydały rów 
nież rezultatów  pomyślnych, zupełnie na
tom iast odpowiedniem  okazało się światło

elektryczne, bogate w promienie fijoletowe 
i którego natężenie dowolnie zmieniać mo
żna; znaczny jednak  koszt odpowiedniego 
urządzenia elektrycznego uniemożebnia ros- 
powszechnienie się tego oświetlenia w foto
grafii. N iektóre firmy posługują się świa
tłem elektrycznem  dla otrzymania znacznie 
powiększonych obrazów fotograficznych na 
płótnie malarskiem.

Najbardziej wszakże pi^zydatnem dla celów 
fotograficznych jest światło magnezyjowe, 
to jest światło wytwarzane przez płonący 
magnez. W iadomo, że metal ten, wejrze
nia srebrzystego i dający się łatwo wycią
gać w dru ty , zapala się w tem peraturze 
wynoszącej około 500° i przy łączeniu się 
z tlenem wydaje światło białe, oślepiającego 
biasku. Światła tego użył około 1860 roku 
Yogel w Potsdam ie do powiększenia foto- 
grafij księżyca; w Anglii zaczęto się niem 
posługiwać przy zdejmowaniu portretów , 
rezu ltaty  wszakże nie były pomyślne, świa
tło bowiem magnezyjowe z powodu swego 
natężenia tak  oddziaływało na fotografują
ce się osoby, że rysy ich ulegały mimowol
nemu przeobrażeniu. Zastosowanie więc 
św iatła magnezyjowego ograniczyło się do 
zdejmowania wnętrza zabudowań, a cała ta 
spraw a nie budziła wielkiego zajęcia i po
padła praw ie w zapomnienie, gdy nowe 
ożywienie w ywołał znaczny spadek ceny 
magnezu, k tóry  nastąpił przez wprowadze
nie tańszych metod wydzielania tego m eta
lu ze związków, w naturze szeroko rospo- 
wszechnionych. Cena obniżyła się m iano
wicie z 4000 do 50 m arek za kilogram.

Trzeba było wszakże usunąć jeszcze nie
dogodność, o którój wspomnieliśmy, że mia
nowicie nagłe zabłyśnięcie tego światła 
wywołuje przerażenie, rysujące się na twa- 
rach fotografujących się osób. Zanim j e 
dnak wrażenie to występuje, upływ a od 
chwili zabłyśnięcia światła około '/io sekun
dy; starano się więc spalenie magnezu tak 
przyspieszyć, aby wrażenie tego błysku mo
gło następow ać dopiero po jego wygaśnię
ciu. Zadanie to rozwiązał szczęśliwie Mie- 
the przez użycie, zamiast drutu, proszku 
magnezowego i pomięszanie go z saletrą 
i innemi łatw o utleniającemi materyjałam i. 
M ięszanina taka spala się w ciągu l/ i0 se
kundy, odpowiada przeto zupełnie celowi;
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dla zdjęcia portretu  wystarcza ilość nie- 
przenosząca 2 '/2 grama. M etoda ta o trzy
m ywania obrazów fotograficznych okazała 
się przydatną i do celów naukowych. P o 
nieważ fotografująca się osoba znajduje się 
poprzednio w ciemności, źrenica jój ulega 
znacznemu powiększeniu; H irsch w W ro
cławiu, rospatrując otrzymane w ten spo
sób fotografije, dostrzegł, że występują na 
nich naw et głębsze części oka i rospoznał 
pierwsze ślady rozwijającej się katarakty  
w początkowym stanie rozwoju, w jakim  
inną drogą nie możnaby je j było wykazać.

Proszek magnezowy M iethego jes t zresz
tą pożyteczny nietylko w fotografii, ale za
częto go też używać do sygnałów wojsko
wych i morskich. Do tego celu korzystnym 
jest dodatek pewnój ilości strontu, światło 
bowiem zyskuje wtedy odcień czerwony 
i promienie jego łatwiej przenikają powie
trze. P roszek tak  przygotow any używa 
się jako  ładunek do rakiet, które w d an ej 
chwili wyrzucają się w powietrze. Przy 
jednem  doświadczeniu błysk, jak i powstał 
przez spalenie trzech gram ów proszku, do
strzeżony był przy śnieżnem powietrzu 
w odległości 74 kilometrów. W  Londynie 
droga żelazna miejska prow adziła też próby 
nad zastosowaniem tego m ateryjału do 
swych sygnałów.

W  piśmie „La N atu rę” napotkaliśmy 
wzmiankę, że proszku magnezowego użyto 
w Paryżu do otrzym ania fotografii wido
wiska teatralnego. Jestto  rzeczywiście do
godny sposób uchwycenia ożywionej sceny 
efektownego baletu, wartoby go tedy spro- 
bować i w teatrze warszawskim.

T. li.

(NAJA TRIPUDIANS, M e r r e m ).

Ponurą sławą cieszy się ten wąż, właści
wy Indyjom  wschodnim, nie ustępując by
najmniej kalifornijskiem u grzechotnikowi 
lub antylskiemu sercogłowowi. Zwraca też 
na siebie uwagę oryginalnym , a do okula

rów podobnym rysunkiem, jak i występuje 
mu na karku w chwilach silnego rozją trze
nia. Pod względem systematycznym żmija 
ta należy do grupy Elapsów, odznaczają
cych się wąską stosunkowo głową, czem się 
bardzo różnią od większości węży jadow i
tych. Budowa żeber szyjnych jest anor
malna: są one bardzo wydłużone i w czasie 
spokoju składają się wzdłuż słupa kręgowe
go; gdy jednak  żmija rozjątrzoną zostaje, 
przybierają one położenie prostopadłe do 
osi ciała, a tym  sposobem skóra szyi roscią- 
ga się i tworzy rodzaj tarczy wypukłej od 
strony krzyża. Wówczas to występuje na 
niój ów rysunek, przypominający parę oku
larów', który je s t powodem nazwy, pod jaką 
powszechnie znaną jest ta żmija. W łoska 
nazwa cobra di capello (capello—kapelusz) 
pochodzi od podobieństwa, jak ą  ma rossze- 
rzona tarcza do kapelusza. Gdy iry tacyja 
przejdzie, żebra przybierają położenie zwy
kłe i ślady rozdęcia znikają zupełnie.

U barwienie kobry bywa bardzo zmienne, 
zwykle jednak  ogólny kolor jest ciemno
b run a tn y , prawie czarny , gdy rysunek 
przedstawiający podobiznę okularów bywa 
po większej części biały. W  niektórych 
wypadkach kształt tego rysunku zmienia 
się, a niekiedy brak go zupełny. Długość 
węża średnio wynosi 1,60 m, dochodzi j e 
dnak czasami 2 m a nawet i więcej.

Ojczyzną tej strasznej żmii są: Indyje, 
Bengal, Syjam , Kambodża, Kochinchina, 
Tonkin, Annam, Chiny, M alabar, Ceylon, 
oraz Sum atra, Jaw a, Borneo i Filipiny. Do
tychczas nie spotkano jej na Celebesie i wy
spach Moluckich. Bardziej na zachód, w A f
ganistanie i Persyi, zastępuje ją  inny gatu
nek, Naja haje, Linn., zamieszkujący także 
i A frykę, gdzie znanym już był od wieków 
pod nazwą Aspic.

W  ciągu dnia kobra trzym a się zwykle 
wypróchniałych pni lub zrujnow anych do
mostw, skąd pod wieczór wysuwa się na ło
wy; lubi też sąsiedztwo osad ludzkich, gdyż 
tu ła tw iej spotkać może myszy, stanowiące 
dla niej łakom y kąsek. Oprócz tego jada 
ptaki drobne, żaby, jaszczurki, a naw et ry 
by. Spotykano ją  nieraz na wierzchołkach 
palm kokosowych, dokąd się dostaje, aby 
łowić ptastwo drobne. P ływ a doskonale, 
więc i ryba ujść jej nie może.
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K obra porwaną, zdobycz łyka natych
miast, nie starając jój się zmiażdżyć, jak  
to czynią węże boa, lub zabić swym jadem  
na podobieństwo żmij włąściwych.

Niema żmii, k tóraby  z taką łatwością jak  
kobra przechodziła w stan krańcowego roz

jątrzen ia. W  jednaj chwili ciało jśj wy
pręża się prostopadle (patrz rycinę), szyja 
rozdyma, a głowa zw raca się na prawo i le
wo, jakgdyby zwierz chciał rospoznać, 
z której strony nadciąga nieprzyjaciel. 
Z szybkością błyskawicy żmija rzuca się na

O  k  u  1 a  :  a  i  k ,
według osobników przebyw ających w m enażeryi gadów ogrodu botanicznego w Paryżu

wielkości naturalnej).

swą ofiarę, wydając silny świst podobny do 
tego, jak i słyszymy przy dęciu w ru rkę 
szklaną. Stąd to i poszła nazwa żmii plwa- 
jącćj (serpent cracheur), jak ą  niekiedy na
dają tój gadzinie, gdyż panuje przekonanie,

jakoby okularnik  plwał jadem  na swę ofia
rę. Niewątpliwie, że przy silnem wydy
chaniu pow ietrza część śliny może się wy
dostać, lecz wiadomo, że ja d  żmii nie spi-a- 
wia szkody, jeżeli się do krw i nie dostanie;



Nr 34. WSZECHŚWIAT. 537

a zatem i to plwanie, choćby się rzeczywi- 
stem okazało, nie jes t czynnością, zamie- 
rzaną i śmierci ofiary sprowadzić nie może.

Nocne obyczaje i częste przebywanie 
w sąsiedztwie siedzib ludzkich czynią ko
brę jedną z najniebespieczniejszych gadzin. 
Ofiara ukłócia zostawiona bez pomocy w b a r
dzo tylko rzadkich wypadkach unika śmier
ci. Krajowcy, osobliwie zaś czarownicy, 
posiadają różne leki, które, według zdania 
podróżników, są nieraz bardzo skuteczne.

Na zakończenie wspomnieć należy słów 
kilka o kuglarzach, którzy tak  często w In- 
dyjach wschodnich przedstaw iają przyswo
jone kobry. W  wielu razach sprawdzono, 
żc ludzie ci wyrywają kobrom jadow ite kły 
przy pomocy kaw ałka sukna, który rozją
trzona żmija chwyta, gdy mu się go podsu
nie. W ówczas, szarpnąwszy, wyrywamy 
gadzinie szkodliwe zęby. Niemnićj jednak 
skonstatowano też, że w wielu wypadkach 
wspomnieni kuglarze posiadają żmije z nie- 
naruszonemi zupełnie kłam i jadowitemi. 
T rudno jest zrozumieć, jakiego rodzaju 
wpływ wywierają oni na te straszne stwo
rzenia, przypuszczać jednak  można, że jest 
to ten sam objaw, co znane u człowieka w y
padki stanu hypnotycznego.

Opis ten okularnika podajemy według 
artyku łu  F . M ocąuarda z „La N aturę”, skąd 
też powtórzone są i załączone ryciny.

J . Sz.

0 PRĘDKOŚCI W ELO CY PED O W .

P od  powyższym tytułem  napotkaliśm y 
w jednym  z ostatnich numerów „Róvue 
Scientifiąue” niewielki artyku ł p. Y. Guć- 
rin, rozjaśniający pytanie, dlaczego czło
wiek przy pomocy welocypedu posuwa się 
prędzej, aniżeli chodząc pieszo. Ponieważ 
osobliwy ten przyrząd, k tóry  w krótkim  
czasie tak  znacznie się udoskonalił i ros- 
powszechnił, znajduje i u nas wielu m iło
śników i budzi powszechne zajęcie, odpo
wiedź na powyższe pytanie może być cieka
wą dla naszych czytelników. Podajem y ją  
więc według przytoczonego artykułu , roz

wijając jedynie nieco bliżój niektóre uwagi 
teoretyczne.

Na pierwszy rzut oka wyjaśnienie p ręd
kości welocypedu wydaje się nader proste. 
Rozumiemy pospolicie, że welocypedysta 
dlatego biegnie znacznie prędzój aniżeli 
człowiek idący pieszo, że dzięki wielkiemu 
kołu poruszającemu swego przyrządu może 
przy nieznacznym stosunkowo ruchu nóg 
przebiedz przestrzeń kilku metrów. W y
jaśnienie takie wszakże, jeżeli nie błędne, 
jest conajmniój niedostateczne.

Rzeczywiście bowiem, gdyby to było je 
dyną i istotną przyczyną szybkości osięga- 
nych przez welocypedy, działałyby one tem 
lepiój, im bardziej powiększanoby średnice 
ich kół. Z łudzeniu temu ulegali pierwotnie 
sami konstruktorow ie, rosstali się z niem 
jednak  następnie.

W  stopniowym swym rozwoju welocype
dy przeszły przez też same fazy, co i loko
motywy, — wiadomo bowiem, że zarzucono 
obecnie machiny o wielkich kołach poru
szających, ja k  np. typu Cramptona. T ak 
samo probowano budować i bicykle, któ
rych koła poruszające były tak wielkie, że 
jeździec wprawiać m ógł’ w ruch pedały je 
dynie za pośrednictwem stosownych drąż
ków. System ten jed n ak  nie znalazł po
wodzenia.

Bieg welocypedu zestawiać należy z to
czeniem się wszelkiego innego wozu: w każ
dym razie idzie tu o pokonywanie tarcia.— 
Gdyby droga była zupełnie pozioma i do
skonale g ładka, wóz raz pchnięty posuwał
by się bez dalszego nakładu, jedynie skut
kiem swój bezwładności, siła bowiem cięż
kości, działając w kierunku pionowym, ku 
środkowi ziemi, nie stawia zgoła oporu po
suwaniu się ciała po płaszczyźnie poziomej. 
Tyczy się to wszakże tylko dróg doskonale 
wygładzonych, w rzeczywistości niemożli
wych; następstwem zaś nieuniknionych n ie
równości i chropowatości jest tarcie, które 
siła poruszająca wóz bezustannie pokony
wać musi. Na wielkość tego tarcia wpływa 
i ciężar toczącego się wozu, im bowiem cię
żar ten jest większy, tem  chropowatości sty
kających się powierzchni głębiej zapadają 
jedne w drugie, a tem  samem do przezwy
ciężenia oporu znaczniejszej używać trzeba 
siły. Tarcie zatem jest zawsze pewnym,
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oznaczonym ułamkiem ciężaru wozu, a ko
nie pracują sił% zawsze mniejszą, od ciężaru 
samego wozu i tem mniejszą, im tarcie jest 
mniejsze.

P ierw otny wóz budowany był zapewne 
w rodzaju  sań; jak  niekorzystny je s t taki 
sposób przewozu, okazuje się stąd, że ta r
cie sań po b ruku  w yraża się ułamkiem l/ 2, 
to znaczy, że konie ciągnąć muszą połowę 
ciężaru wozu; gdy wóz waży 6000 funtów, 
siła pociągowa koni wynosić musi 3000 
funtów. W prow adzenie kół siłę tę znacz
nie zm niejszyło, tarcie bowiem obrotowe 
jes t o wiele mniejsze aniżeli tarcie podłuż
ne; na dobrej drodze szosowej wynosi ono 
tylko */2oi a P° szynach żelaznych ledwie 
'Aoo ciężaru; dla poruszania przeto powyż
szego wozu w pierwszym razie w ystarczy 
siła 300, w drugim  już  30 funtów. U łam ki 
te — ’/ 20 > '/2 0 0  — stanowią tak  zwane w m e
chanice spółczynniki tarcia, a wielkość ich 
w każdym  razie daje się oznaczyć dośw iad
czeniem.

A by więc zwiększyć prędkość toczącego 
się wozu, należy się starać albo o powiększe
nie siły poruszającej, albo o zmniejszenie 
oporów, k tóre przezwyciężać trzeba. Do 
wozu zaprządz można znaczniejszą liczbę 
koni, do pociągu zastosować lokomotywę 
potężniejszą; gdy idzie wszakże o welocy- 
ped, nie możemy zmieniać motoru, jak im  
rosporządzam y, aby więc jaknaj lepiej zu
żytkować siłę, jak ą  w ytw arzać możemy, 
trzeba wyszukiwać wszelkich środków, do
zw alających jaknajbardziój zmniejszać ta r 
cie i chronić od stra t wykonywanej pracy. 
T rzeba nadto brać pod uwagę okoliczności, 
narzucone przez naturę motoru, który, ja k  
wszelkie m otory żyjące, maximum swój 
pracy w ytw arzać może w pewnych tylko 
warunkach.

Jeżeli znamy wielkość pracy, jak ą  czło
wiek wykonywać może, dalej ciężar jego 
samego i ciężar jego welocypedu, a nadto  
spółczynnik tarcia, łatw o obliczyć można 
prędkość, jaka osięgnąć się daje. Gdy ozna
czymy bowiem ciężar człowieka przez P , 
ciężar welocypedu przez P ' kilogramów, 
spółczynnik tarcia przez C, to na zasadzie 
powyższych naszych wywodów opór, jak i 
pokonyw ać należy, wyrazi się przez iloczyn 
C (P  +  P '); ponieważ zaś praca wykony

w ana w jednostce czasu jest iloczynem z te
go oporu przez jego prędkość V, w tym 
razie przeto w*yrazi się przez C (P  +  P ł) Y. 
Gdy więc praca, jak ą  człowiek w ciągu je 
dnostki czasu wykonać je s t w stanie, wyra
ża się praktycznie przez N kilogrammetrów, 
wtedy oczywiście mamy związek

N  =  C (P  +  P ') Y
skąd oznaczymy szukaną prędkość, to jest 
liczbę metrów, jaką welocyped przebiedz 
może w ciągu jednostki czasu.

Średnica koła poruszającego welocypedu 
i ram ię drążka pedałów winny być zawsze 
tak  dobrane, aby ruch nóg odpowiadał 
zw ykłem u chodowi, odbywającemu się ani 
zbyt wolno, ani zbyt szybko. Jeżeli ruch 
ten je s t zbyt wolny, noga zmuszona jes t do 
wyw ierania znacznego nacisku na pedał, 
a mięśnie zginające ją  męczą się szybko 
przez to nadm ierne wytężanie. Ruch zbyt 
szybki, ja k  wiadomo, zawsze je s t uciążliwy, 
gdy przy chodzie zwykłym  nogi poruszają 
się ja k  wahadła swobodnie zawieszone i nie
wielkiego tylko udziału pracy mięśni wy- 
magają; samo zaś w praw ianie nóg w ruch 
zbyt szybki, choćby bez wykonywania p ra
cy zewnętrznej, ju ż  wymaga pewnego na
kładu pracy. Im  ruch ten jes t prędszy, 
tem też większą jes t ta  strata, następuje 
stąd ubytek pracy  użytecznej, a w dalszym 
ciągu i osięganej prędkości. D la utrzym a
nia zatem najlepszych rezultatów  nie można 
przekraczać pewnej granicy w wymiarach 
koła.

Za najwłaściwszą średnicę dla koła poru
szającego przyjąć można 1,35 metra. B u
dują się welocypedy i o kołach mniejszych, 
ale w przyrządach tych wprowadzone są 
koła zębate, k tóre obrót pedałów uwielo- 
k ratn iają; najkorzystniejsze zaś są zazębie
nia tak  skombinowane, aby bieg odbywał 
się w w arunkach takich, ja k  zapomocą koła 
poruszającego o średnicy 1,35 m.

Aby tedy wyjaśnić różnicę prędkości mię
dzy piechurem  a welocypedystą, przyjąć 
musimy, że d la przebieżenia jednój i tej sa
m ej przestrzeni drugi potrzebuje wykonać 
ilość pracy mniejszą aniżeli pierwszy. Ilości 
zaś pracy wyłożone w biegu pieszym i na 
welocypedzie porównać się dadzą przez za
dyszenie, jak ie  sprawiają.
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Jadąc bicyklem po dobrej drodze szoso
wej, z prędkością 12 kilometrów na godzi
nę, nie doznajemy większego zmęczenia, 
aniżeli przy chodzie zwykłym krokiem. 
Prędkość zaś 12 km  na godzinę, czyli prze
szło 3 m etrów na sekundę, stanowi już bieg 
gimnastyczny, który powoduje zadyszenie 
dosyć znaczne. W elocypedysta wtedy do
piero, gdy przebiega 24 do 25 km  na godzi
nę, doznaje zmęczenia takiego, jak  piechur 
biegnący krokiem gimnastycznym.

Na czem więc różnica ta  polega?
P rzy  biegu pieszym, k tóry  się składa z sze

regu podskoków, trzeba oczywiście dosyć 
znacznego nakładu pracy, aby co chwila 
nadawać całemu ciału rzu t pionowy, dzięki 
którem u możemy przebyć pewną, przestrzeń, 
nie dotykając gruntu. P rzy  jeździe welo- 
cypedowój niedogodności tćj unikamy. Nad
to, aby przebiedz przestrzeń daną, zmniej
sza się ilość potrzebnych do wykonania ru 
chów, jak o  też i ich szybkość, a stąd w zna
cznym też stosunku maleje potrzebna do 
wykonania ich praca, k tóra się sumuje 
z pracą zewnętrzną, łożoną na pokonywanie 
oporów.

Niezależnie od tych uwag nasuwa się in
ny jeszcze wzgląd, dla którego bieg na we- 
locypedzie mniej jest męczący, aniżeli chód 
pieszy, nogi mianowicie nie potrzebują tu 
podtrzym ywać ciężaru ciała; każdemu wia
domo, jak  męczącem z tego powodu jes t już 
samo stanie.

Spomiędzy welocypedów różnych syste
mów największą niewątpliw ie szybkość 
osięgać dozwala welocypfed dwukołowy, b i
cykl. D la nadzwyczajnej prostoty mecha
nizmu — dwa koła i k ilka prętów  żelaz
nych •— konstruktorow ie zdołali go dopro
wadzić do uderzającej lekkości, do 15, a tak 
zwanych wyścigowych nawet do 9 k ilogra
mów. Skoro więc ciężar przyrządu tak 
dalece został zmniejszony, a siła poruszają
ca pozostała jednaką, wzmogła się oczywi
ście prędkość. Nadto siła stosuje się tu  bes- 
pośrednio, bez jakichkolw iek zazębień, któ
rych opory zawsze są szkodliwe, zużytko- 
wuje się ją  tu  przeto bez wyraźnej straty.

B icykl jednak  nie je s t wolny od stron 
ujemnych. Samo wejrzenie na tę machinę 
wskazuje, że środek ciężkości, gdy jeździec 
jest na siodle, przypada praw ie bespośre-

dnio nad środkiem koła wielkiego; to zatem 
koło podtrzym uje wszystek prawie ładu
nek, gdy drugie jedynie wspiera się o zie
mię. Skoro więc welocyped napotyka na 
drodze jakąkolw iek przeszkodę, choćby k a
myk albo pewną nierówność gruntu, małe 
koło tylne wznosi się w górę, środek cięż
kości przenosi się ku przodowi i dla braku 
wszelkiej podpory następuje groźny upa
dek, a nieszczęśliwy jeździec zaledwie ma 
czas do wysunięcia rąk, by twarz swą za
słonić. U padek zaś taki jes t tem niebes- 
pieczniejszy, im prędkość jest większa. N a
tomiast, wbrew pospolitemu wyobrażeniu, 
upadku na bok daleko mniej obawiać się 
trzeba, gdyż może mieć miejsce tylko przy 
ruchu bardzo powolnym.

Utrzym anie bowiem weloeypedu w ró 
wnowadze zestawić można z zachowywa* 
niem równowagi linochoda. Jeżeli jeździec 
czuje, dajmy, że pochyla się na lewo, mane
wruje w sposób taki, aby opisał łuk  koła, 
którego środek przypada na lewo; wzbudzo
na stąd natychm iast siła odśrodkowa, odda
lając go od tego środka, odchyla go na p ra
wo. Aby tedy nie upadł na prawo, pow ta
rza tenże sam manewr, który go odchyla 
znów na lewo, a w ten sposób równowaga 
ocala się ustawicznie zapomocą następują
cych po sobie kołysań, które przy pewnej 
wprawie jeźdźca stają się prawie niew i
doczne.

Znane są przykłady bardzo znacznej 
szybkości biegu na welocypedzie; bieg taki 
jednak  jest rezultatem  szczególnego tylko 
wyćwiczenia i nie może służyć nam za pod
stawę, jeżeli mamy ocenić usługi, jakie 
welocypedy oddawać mogą praktycznie.

Powiedzieliśmy wyżej, że bieg z prędko
ścią 12 kilometrów na godzinę równoważny 
je s t prawie, pod względem nakładu siły, 
chodowi zwykłym krokiem. Prędkość 
18 km  powoduje lekkie zadyszenie, jakiego 
doznajemy, gdy krok przyspieszamy; po
mimo to na dobrej drodze utrzym ywać mo
żna tę prędkość bardzo długo. Za najw ięk
szą prędkość praktyczną, do jakiej docho
dzić może bieg na welocypedzie, uważać 
można 24 km  na godzinę; jazda taka wywo
łuje zadyszenie również silne, jak  bieg gi
mnastyczny. T rzeba ju ż  dobrego wyćwi
czenia, aby prędkość taką przez czas dosyć
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długi utrzymać. Nakoniec, gdy bicyklista 
rozwija wszystką siłę, do jak iej jes t zdolny, 
osięgnąć może prędkość 30, a naw et 35 km  
na godzinę, długo jed n ak  n ik t oczywiście 
w ten sposób jeździćby nie zdołał.

W ia tr  przeciwny osłabia znacznie p ręd
kość welocypedu, ale ją  wzmaga, gdy dmie 
w kierunku jazdy. G dy drogi są wilgotne 
lub w złym stanie, prędkość maleje z powo
du wzmożonego tarc ia . Pochyłości nato
m iast i falow ania g run tu  nie opóźniają tak  
biegu, jakby  można sądzić; przy wznoszeniu 
się pod górę ruch jes t oczywiście bardzo 
zwolniony, ale przy  schodzeniu z góry od
zyskuje się czas stracony.

Oprócz bicyklów używane są welocypedy 
dw ukołowe odmiennego nieco urządzenia. 
A by zmniejszyć niebespieczeństwo upadku 
ku przodowi, konstruk tor pewien obniżył 
wysokość koła poruszającego, w prow adza
jąc  natom iast koła zębate, przy pomocy k tó
rych koło poruszające dokonywa dw a obro
ty, podczas gdy pedały kończą obrót jeden. 
Rozwiązanie takie zadania nie jes t wszakże 
zupełne, położenie bowiem siodła i środka 
ciężkości je s t takież samo ja k  w bicyklu 
wielkim, pozostaje więc możliwość spadku; 
cała korzyść polega na zm niejszeniu wyso
kości. Ten rodzaj welocypedu nazwano 
sfinksem; od bicykla zwykłego różni się on 
tylko względnemi wym iaram i obu kół, — 
średnica przedniego wynosi 70 do 80 cm, 
tylnego 50 do 60 cm.

Więcój odrębne, urządzenie przedstaw ia 
tak zwany bicyklet (bicyclette), koło bo
wiem poruszające umieszczone je s t z tyłu; 
dlatego i środek ciężkości przesunięty jest 
ku tyłowi, co zapewnia większą stateczność. 
Oba te ostatnie przyrządy posiadają szyb
kość niewiele ustępującą dwukołowcom  
zwykłym; ujem ną ich stronę stanow ią za
zębienia, niezbędne do należytego uwielo- 
krotnienia ruchu. W  bicyklecie pedały  
wprawiają w ruch kółko zębate, połączone 
łańcuchem z drugiem  kółkiem , osadzonem 
na osi koła poruszającego; wym iary kółek 
zębatych są tak dobrane, że każdy ruch  pe
dału posuwa przyrząd o długość wyrów ny- 
wającą okręgowi koła wielkiego bicykla.

D zięki obręczy kauczukowej, k tó rą  są 
opatrzone koła wszystkich welocypedów, 
spółczynnik tarcia ulega zmniejszeniu i, jak

się zdaje, jest dosyć niezależny od prom ie
nia kół; gdy wszakże promień ten zbyt jest 
zmniejszany, tarcie nieco wzrasta.

W elocyped trójkołowy, trycykl, posiada 
budowę dosyć rozmaitą, prędkość jego 
wrszakże zawsze jes t mniejsza, aniżeli dw u
kołowca. Pochodzi to najpierw  od więk
szego jego ciężaru, waży bowiem 30 do 
35 kg ; nadto, siła przenosi się tu zawsze za 
pośrednictwem  łańcucha i kół zębatych, co 
połączone jes t z niejakiem tarciem i powo
duje pewną stratę pracy. Gdy dalej grunt 
nie jes t zupełnie wytrzym ały, welocyped 
ten wyrzyna trzy koleje, mniej lub więcój 
głębokie, gdy bicykl właściwie ry je je d n ę  
tylko, oba bowiem koła idą po jednej linii; 
im zatem grun t jest oporniejszy, tem mniej 
welocyped trójkołow y ustępuje pod wzglę
dem prędkości dwukołowemu. Jako g ra 
nicę szybkości tego ostatniego przyjąć moż
na, jakeśm y widzieli, 24 do 25 km  na go
dzinę; dla trójkołowca oznaczyć można 22 
do 23 km , na drodze — rozumie się— w zu
pełnie dobrym stanie utrzym ywanej.

W elocyped trójkołow y o dwu miejscach 
nazwano tandem. Nie je s t on o wiele cięż
szy od trycyk la zwykłego, a że siła po ru 
szająca je s t tu  podwojona, posiada tedy 
szybkość znaczniejszą. Nadto, gdy welo
cyped taki biegnie przeciw  wiatrowi, obaj 
jeźdźcy, znajdując się jeden za drugim , nie 
doznają oporu większego aniżeli jeździec na 
welocypedzie pojedyńczym, dla pokonyw a
nia zaś tego oporu jest tu  siła podwójna.

A utor francuski, z którego wiadomości 
powyższe czerpiemy, nie wspomina o bicy
klu  dwuosobowym, w ostatnich jednak  cza
sach zaczęto w yrabiać i takie tandem y dwu
kołowe. M ają to być welocypedy ze wszy
stkich najszybsze, na co, na zasadzie po
wyższych wywodów, łatw o zgodzić się mo
żna. Bespieezeństwo także zapewniają w ięk
sze, środek bowiem ciężkości przypada wpo- 
środku, m iędzy obu kołami.

M onocykl wreszcie, czyli welocyped je 
dnokołow y, nieprzydatny jes t zgoła do 
usług rzeczywistych; jestto  przyrząd do
stępny dla najbieglejszych tylko ekw ilibry- 
stów, a cyrk  przedstawia jedyne dla niego 
pole.

S. K.
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y  Z J A Z D

Sprawozdanie z posiedzeń sekcyjnych.

I. Sekcyja  nąuk przyrodniczych.

(Dokończenie).

Nauki mineralogiczne (wraz z paleontologiją) m ia
ły w sekcyi przedstaw icieli zarówno spomiędzy 
teoretyków , zajm ujących sig nauką czystą, oder
waną, jak  i praktyków  pracujących w górnictwie) 
które tym  sposobem również w zakres wykładów 
sekcyjnych wejść zdołało. Przewodniczył d r W. 
Szajnocha (Kraków), k tó ry  wypowiedział p ierw 
szy w ykład o „skam ieniałościach z A m eryki połu
dniowej, zebranych przez d ra  Zubera".

Inż. Katowski, gieolog i górnik, przedstawiał 
mapy pokładowe zachodniego okrggu górniczego 
w Królestwie, k tóre z mocy polecenia departam en
tu górniczego w Petersburgu sporządzał razem 
z kolegą swym inż. Dębickim. Mapy zalegania 
pokładów w Królestwie, wykonane w wielkiej b a r
dzo skali, z wyznaczeniem ścisłem wszelkich bu
dynków i urządzeń na  powierzchni, z w ykreśle
niem dokładnem  k ierunku zalegania i upadu po
kładów, ich głębokości pod powierzchnią, ich g ru 
bości i t. p. szczegółów, wykonane zostały przez 
autorów z w ielką sumiennością, pracowitością, 
a obok tego odznaczają się artystycznem  istotnie 
wykończeniem. P raca  delegatów m inisteryjalnych 
jest w biegu i gdy całość je j zostanie doprowa
dzoną szczęśliwie do końca, stanie się dziełem 
pierwszorzędnej wartości, a  okręg nasz zachodni 
dorówna pod względem zbadania i opisu sąsiednie
mu Szląskowi i najlepiej poznanym  okręgom gór
niczym E uropy zachodniej.

Inż. Kontkiewicz, gieolog i górnik (Dąbrowa), 
przedstaw ił szczegóły gieologiczne odnoszące się 
do zalegania pokładów w Rossyi południowej, 
zwłaszcza zaś o bogactw ach m ineralnych wielkie
go obszaru, między D niestrem  a Donem. Bliżej 
określał w arunki odnoszące się do zalegania rudy 
żelaznej (Krzywyróg), soli kuchennej (Bachmut), 
węgla donieckiego, a w szczególności zatrzym ał 
się nad  pokładam i rtęci i kopalnią cynobru, ma
jącą w yraźne ślady przedhistorycznej jeszcze od
budowy. Przedm iot ten  przyrzekł nam prelegent 
obrobić dla czytelników naszego pisma. W  dysku- 
syi nad cechami gieologicznemi uwarstwowań i nad 
charakterystyką m ineralną ru d  żelaznych przyj
mowali udział prof. Szajnocha i Niedźwiedzki.

D r J . Siem iradzki (Lwów) mówił o odmianach 
paleontologicznych charakterystycznego am onitu— 
Stephanoceras coronatum , m ających charakteryzo
wać oddzielne p iętra  formacyi jurajskiej (pomię

dzy kellowayem a białą ju rą ), a którego wielce 
ciekawe formy przejściowe m iał sposobność zna- 
leść w warstwach ju ry  środkowej i górnej na 
Żmudzi.

Poza tem i ściśle naukowemi wykładami znalazły 
właściwe dla siebie miejsce w sekcyi głosy przy 
rodników w dziedzinie badań fizyjograflcznych, 
oraz w przedmiocie słownictwa.

Prof. d r W ierzejski (Kraków), nie mogąc osobi
ście stawić się na zjeździe, nadesłał głos swój 
w sprawie badania wód, a w szczególności jezior 
krajowych. Zasłużony dla fizyjografii naszej profe
sor wykazywał całą ważność dobrego poznania fau
ny i flory takich dużych zbiorowisk wody słod
kiej, jakiem i są jeziora ’), powoływał się na pracę 
czechów i szwajcarów w tym  przedmiocie i  nade
słał model oraz opis przenośnego domku, służące
go za stacyją naukow ą dla pracow nika, zamierza
jącego zbadać dane jezioro w ciągu niezbyt dłu
giego czasu. R eferat zyskał głośne i widoczne 
uznanie słuchaczów, na zakończenie zaś prof. Pe- 
telenz oznajmił, że bar. B runicki, właściciel Lu
bienia pod Gródkiem, przeznaczył fundusz na za
łożenie w tem  miejscu kąpielowem ponad p ięk 
nem jeziorem  stacyi fizyjograficznej, nie przeno
śnej lecz stałej. Nowinę tę radośnie, z żywemi ozna
kami zadowolenia powitano.

Pan E . Majewski (Warszawa), pracujący odda- 
wna nad słownictwem, a raczej nad zbiorem nazw 
naukowych bijologicznych (rodzajów, gatunków 
i t. p.) i wszelkich dotąd ogłoszonych synonimów, 
przesłał na ręce kom itetu gospodarczego zjazdu 
odezwę, wzywającą do współudziału w pracy, i zło
żył próbne okazy opracowywania nazw poszcze
gólnych i ich synonimów. W dyskusyi, k tó ra  się 
wywiązała, zgodzono się na to, że podobne prace 
rzadko kiedy udają się zbiorowo, a najczęściej 
uskuteczniane są wytrwałością i zapałem pojedyń- 
czych ludzi. Wszczęła się natom iast szeroka dy- 
skusyja nad chrom ającem  ciągle i nieustalonem 
słownictwem ogólnem w podręcznikach, dziełach, 
rosprawach, doprowadzającem w nauce do przy
krego chaosu. Proponowano wybór komisyi do 
rospatrzenia tej sprawy i przedstaw ienia wnio
sków następnem u zjazdowi, lecz podniesiono zaraz 
w odpowiedzi na ten projekt, że przy Tow. p rzy 
rodników im ienia K opernika istnieje przecież od- 
daw na komisyja językowa. N ikt z grona obec
nych na sekcyi nie mógł dać objaśnień co do prze
biegu i stanu prac w tej komisyi. Stawiono tedy  
wniosek, aby wezwać komisyją do czynniejszego 
zujęcia się sprawą. H r. W ł. Dzieduszycki wszakże 
wnosił, aby sprawę tę językową poruczyć instytu- 
cyi, która stać w inna na straży spraw tego ro
dzaju, a mianowicie A kadem ii umiejętności. WTnio- 
sek h r. Dzieduszyckiego po długiej a ożywionej 
dyskusyi przyjęto.

J) Bardzo dużo motywów, przytoczonych przez 
prof. W., znajdzie czytelnik nasz w art. p. t. „Racz
ki śródjeziorne“ w tomie II Wszechświata, str. 163.
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Oddzielny zupełnie odłam  sekcyi przyrodniczej 
stanowiła podsekcyja pedagogiczna w dziedzinie 
przyrodoznawstwa (przewodniczący S. Dickstein 
z W arszawy). Przem awiali krótko i zwięźle: prof 
Wajgiel o uczeniu botaniki (indukcyjnem ), prof. 
Żuliński o uczeniu m ineralogii (obstawał za nau
czaniem dedukcyjnem), wreszcie doc. J. Petelenz 
o sprawie niepom ijania p rzy  wykładach bijologii 
dzieciom—narządów rozrodczych, o nauczaniu pry- 
watnem przyrodoznawstwa i trudnościach, jakie 
ono przedstaw ia, a w reszcie o praw ach asysten
tów przy szkołach wyższych w Galicyi. W szyst
kie trzy  wykłady zasłużonego docenta politechniki 
lwowskiej przyjęto z w ielką uwagą i uznaniem.

J . N.

KBONfKA HAOKGWA,

ASTRONOMIJA.

—  Kometa Sawerthala, odkry ta  dnia 18 Lutego 
r. b. na Przylądku D obrej Nadziei (ob. W szech
św iat z r. b. N r 12) przedstaw iła pewne osobli
we objawy. Między 20 a 22 Maja mianowicie na
stąpiła szczególna zmiana jej blasku, o czem do
niósł pierwszy prof. Schwarz w Dorpacie. W  czasie, 
gdy ją  odkryto, kom eta była w idzialną gołem 
okiem, w m iarę  jednak  oddalania się od ziemi 
i słońca staw ała się coraz słabszą; d. 22 Maja na
gle blask je j powiększył się o 2 do 3 klas wielko
ści, tak , że wejrzenie je j zupełnie się zmieniło, bo j 
nadto  w m iejsce jednego ogona w ystąpiły dwa. 
Tak nadzwyczajny przyrost jasności komety przy- 
pisać trzeba zaburzeniom , jak ie  w niej zaszły, a k tó
re  tem  są osobliwsze, że kom eta znacznie się już 
od słońca oddaliła. Zjaw isko podobne dostrzeżo
no dotąd raz tylko jeden, a  mianowicie we W rze
śniu 1883 r. na  komecie peryjodycznej z r . 1812; 
w tedy jednak  kom eta zm ierzała ku słońcu, nagłą 
przeto zmianę ją d ra  komety łatw iej można było 
wytłumaczyć zbliżaniem  do olbrzym iej i  rospalo-
iiej b ry ły  słonecznej. K om eta Saw erthala była 
też przedm iotem  badań spektralnych , dane tą  d ro
gą zebrane może posłużą do niejakiego w yjaśnie
nia tych przeobrażeń.

S. K.

FIZYKA.

—  Nowy objaw radiofonii przedstaw ili akadem ii 
nauk w Paryżu pp. M ercadier i Chaperon. Ogni
wo galwaniczne, złożone z siarku srebra, srebra  
i wody. zakwaszonej, połączone je s t z telefonem; 
gdy siarek  srebra wystawiony jest na przeryw ane 
działanie prom ieni św iatła według pewnego ozna
czonego ry tm u, zachodzą odpowiednie zmiany w si
le elektrow zbudzającej ogniwa, co w dalszym c ią .  
gu wywołuje w telefonie tony i akordy m uzyczne.

Dla otrzym ania tych objawów w ystarcza działanie 
prom ieni przerywane co V2000 sekundy. Przyrząd 
tak i stanowi więc radiofon elektrochem iczny. Tak 
samo działa zresztą ogniwo złożone z miedzi, tlen- 
nika miedzi i chlorku sodu, a zapewne i wiele in 
nych podobnych kom binacyj. (Comptes rendus).

S. K.

CREMIJA.

— 0 sk ład zie  chlorku cyny w stanie gazowym. W e
dług badań H. Biltza i V. M eyera chlorek cyny 
w stanie pary  posiada skład SnCl2. Skład Sn2 CI4 
w tych  w arunkach tem peratury  (od 639° do 1113°) 
nie egzystuje. Gdy mianowicie tem pera tu ra  w zra
sta od 639° do 1113° gęstość tej pary  maleje od 
8,34 do 7,08; teoretycznie zaś obliczona gęstość 
z m asy cząsteczkowej dla Sn2 Cl* rów ną jes t 13,06, 
a dla Sn Cl2 — 6,53. P unk t wrzenia został ozna
czony zapomocą nowego meyerowskiego pyrome- 
tru  (powietrznego) na 606°. (Zeit. fur Phys. u. Che
mie, 88).

Lud. Koss.

—  Gęstość pary chlorniku żelaza przy rozm aitych  
tem peraturach. Nowe pom iary W. Griinenwalda 
i W. Meyera wykazały, że gęstość pąry chlorniku 
żelaza w granicach tem peratur od 448° do 1 300° 
niższą jest od liczby 11,2, skąd wypływa, że skład 
jego w stanie p a ry  jest F e Cl3, a nie F e2 ClB, jak  
dotąd mniemano. Gęstości chlornika dla tych  tem 
p era tu r są następujące:

t =  | 448° | 518° | 6060 | 750o | 1050° | 1300“
d =  | 10,49 | 9,57 | 8,38 | 5,40 | 5,21 | 5,13

Ponieważ już, przy tem peraturze 5l8° następuje 
dysocyjacyja tego związku, co bezwarunkowo mo
głoby źle wpływać na rezultaty , autorzy prowa
dzili badania swe także w atmosferze chloru (za
m iast azotu), wartości dla cl jednak pozostały bez 
zmiany prawie. R ezultaty  te  są identyczne z da- 
nem i, otrzym anem i przez Nilsona i Petterssona dla 
chlorku glinu, dla pary którego znaleziono wzór 
Al Cl3. (Beri. Ber. 21 -687 ).

Lud. Koss.

MINERALOGIJA.

— Sztuczna mika. P. Doelter zdołał odtworzyć 
drogą sztuczną główne m inerały z grupy miki. 
Metoda jego polega na ogrzewaniu krzem ianu na
turalnego lub sztucznego, odpowiedniego składu, 
z m ałą ilością fluorku alkalicznego. Powodzenie 
operacyi wymaga ciemnej czerwoności,— tem pera
tu ra  nie powinna być wyższą. Z grupy miki otrzy
m ał on dotąd: biotyt, flogopit, muskowit i odmia
nę lepidolitu  — cynw aldyt. (Comptes rendus).

T. Ii.

ZOOLOGIJA.

— Sieć ze św iatłem  elektrycznem. Ze względu, że 
znaczna ilość zw ierząt ulega pociągowi ku świa
tłu , p. Paw eł R egnard postanowił dojść, jak i wpływ 
wywierać będzie światło na zwierzęta żyjące w zna-
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cznych głębiach oceanu, dokąd prom ienie słone
czne wcale lub praw ie wcale się nie przedzierają. 
Oprócz tego celu szło mu jeszcze o urządzenie si
dła, któreby mogło chwytać gatunki dotąd n ie
znane, a przebyw ające w wodach bardzo głębo
kich. Użył do tego celu lampy elektrycznej, po
łączonej ze stosem; przy pomocy zaś stosownego 
urządzenia cały ten  aparat ochroniony jes t od 
wielkiego ciśnienia, na jak ie  wystawionym być mo
że w głgbiach oceanu. L am pa ta  w raz ze stosem 
zawieszona jes t według systemu Cardana i um ie
szczona w sieci walcowej, metalowej, posiadającej 
trzy  otwory, a zbudowanej z polecenia ksigcia Mo
naco dla jego statku „Hirondelle11, o którego waż
nych w ypraw ach naukowych mieliśmy już sposo
bność wspomnieć.

Próby prowadzone były dotąd przez zapuszczanie j  

sieci do głębokości 20 metrów; lam pa działała do- | 
brze i wydobyto kilka gatunków skorupiaków.— 
W krótce jednak  „Jaskółka'* udaje się do wysp j 
Azorskich, gdzie głębokość oceanu przechodzi 600 
metrów; wyprawa ta rosstrzygnie tedy, czy zwie
rzęta tych znacznych o tchłani m orskich unikają 
św iatła; jeżeli tak nie jest, można się spodziewać 
pomyślnego połowu i zdobycia gatunków nowych. 
(Comptes renaus).

A.

W I A D O M O Ś C I  B I E Ż Ą C E .

— Ulewy z d. 1, 2, 3 i 4 Sierpnia r. b. Podaną 
przez nas wiadomość o ulewach z początku Sier
pnia w przeszłotygodniowym num erze W szechświa
ta uzupełniamy tu ta j, mając już nadesłane wiado
mości prawie ze wszystkich naszych stacyj meteo
rologicznych. Największa ilość wody spadłej z de
szczu w ciągu doby dnia 3 S ierpnia była notowa
ną nie w Warszawie, lecz w Józefowie (cukrownia 
położona w odległości siedmiu wiorst od Pruszko
wa); tam  w wymienionej wyżej dobie spadło 75 
m ilimetrów wody. Przytaczam y dla porównania 
ilości wody spadłej z atm osfery na niektórych na
szych stacyjach w ciągu dni 1, 2, 3 i 4 Sierpnia 
r. b.: w Młodzieszynie 98 mm, w Oryszewie (nie
daleko Rudy Guzowskiej) 86 mm, w Sannikach 
70 mm, w Płońsku 74 mm, w Szczurzynie (Ciecha
nów, stacyja dr. żel. Nadwiślańskiej) 86 mm, w Kra- 
sińcu 63 mm, w Silniczce (gub. Piotrkowska) 111 mm, 
w Suchej (gub. Radomska) 110 mm i t. d. Należy 
nadto nadmienić, że gubernije W ołyńska i Podol
ska były w dni te  wolne od ulewy; conajwyżej no
towano tam  zwykły, niewielki deszcz.

W. K.

Tarczów ka zielona. W końcu zeszłego miesią
ca spostrzeżono na plantacyi buraków cukrowych 
we wsi Jasieniec w powiecie Grójeckim położonej, 
znacznie uszkodzone liście przez owady; na w ielu

burakach nawet liście zupełnie były objedzone, 
tak, że pozostały tylko żeberka. Szkodnikiem sze
rzącym to  spustoszenie jest Tarczówka zielona 
(Cassida viridis L., C. seąuestris F.). Przed kilkoma 
laty tenże sam szkodnik sprawił znaczne szkody 
w plantacyjach buraków na Ukrainie; z przyczyny 
jednak, że wydaje on nowe pokolenie dopiero w 
następnym  roku i wobec tegorocznych częstych 
i ulewnych opadów, spodziewać się należy, że szko
dy, które czyni na wzmiankowanej plantacyi, nie 
p rzybiorą groźnych rozmiarów.

J. L.

R O Z M A I T O Ś C I .

— Mikromilimetr. A rtu r W. Riicker zwraca uwa
gę w „N ature“, że wyraz m ikrom ilim etr w innem  
znaczeniu używany jes t przez bijologów, a zwła
szcza przez botaników, aniżeli przez fizyków. Ko
m itet Stowarzyszenia Brytańskiego, ustanowiony w 
celu wyboru nazw jednostek dynam icznych i elek
trycznych, użył wyrazów mega i mikro, pierwszego 
na oznaczenie mnożenia, drugiego na oznaczenie 
dzielenia przez 1000000. W edług tego m ikrom i
lim etr oznaczać m a milijonową część m ilim etra 

j  i w tem znaczeniu używa np. tego wyrazu Wil- 
j  liam Thomson przy określaniu wielkości moleku

larnych. Bijologowie zaś, przy podawaniu wiel- 
! kości mikroskopowych, rozumieją przez m ikrom i

lim etr (fi) '/iooo m ilim etra. Powoduje to  więc nie
porozumienie odpowiadające panującem u u nas za- 
mięszaniu w używaniu terminów bilijon i trylijon. 
U jednych — którzy czerpią ze źródeł niem iec
kich — bilijon znaczy tysiąc milijonów, gdy u in 
nych, opierających się na źródłach francuskich, 
znaczy m ilijon milijonów. Stąd, przy przytacza
niu liczb odnoszących się do drgań świetlnych, w je 
dnych książkach i artykułach jest mowa o bilijo- 
nach, w innych o trylijonach drgań.

S. K.

nSTelrr olo glj a,.

H e n ry k  D eb ray , słynny chem ik francuski, zm. 
dnia 19 Lipca r . b. Ur. w Amiens 1827 roku, po 
ukończeniu szkoły norm alnej został p reparatorem  
a następnie współpracownikiem H. Sainte - Claire- 
Deyillea, po k tórym  też objął katedrę w szkole 
norm alnej. Szczególniej ważne są prace jego nad 
m etalam i z grupy platyny oraz nad dysocyjacyją.

W Lipcu zm arł gieolog am erykański H en ry k  
O arvilI Levis, u r. 1853 r., od roku 1880 prof. m i
neralogii w Filadelfii, a od roku 1883 prof. gieo-



logii w Haverford College. Najważniejsze z jego 
badań tyczą się epoki lodowej w Pensylwanii.

W końcu L ipca zm arł astronom  llouzi-ati, były 
dy rek to r obserwatoryjum  brukselskiego. Z licz
nych dzieł jego znacznej doniosłości, zwłaszcza dla 
historyi nauki, jest „B ibliographie de 1’astrono- 
m ie”.

A d. M tiliry , znany z p rac  nad klim atologiją 
i meteorologiją, zm arł w Getyndze dnia 13 Czer
wca r. b., w 78 roku życia.
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W szechśw iata

J A K O  N O W O Ś Ć .

Wanda z Dowgiałów Trzcińska. P rzy g o d y  M ateusza  
J a rz ą b k a , pow iastka nag rodzona n a  pow tórnym  k o n 
k ursie  G azety Świątecznej.

D-r Aleksander Raciborski. P rzy ro d n icze  podstaw y 
naszych sądów  estetycznych.

A. Michalski. C om pte rernlu su r les rech erch es

geologiques faites p endan t la  construction  des chem ins 
de fer de B rest-C h o lm  e t de S iedliec-M alkin .

•— A peręu  geologique de la  p a rtie  de sud-ouest du 
gouvernem en t de P io tro k o v .

W isła , m iesięcznik  gieograficzno - etnograficzny, tom  
I I ,  za m iesiąc K w iecień, M aj i Czerwiec.

A. Kłossowski. O bszczaja ch a rak tie ry sty k a  zim y 
1887/8 goda w snieżnye zanosy n a  Jug o -Z ap ad n y ch  
Żeleznych d a ro g ach .

— IC uczeń ju  ob elektryczeskoj energ ii w atm osfie- 
rie .

— Z apiski N ow orosyjskaw o Obszczestwa Jestie - 
stw oispy tatie lej” , tom  X I I  w ypusk I I .

—  Spraw ozdanie z działalności „P o lsk ie j A k ad e
m ick iej C zyte ln i”  w K arlsru h e , za  ro k  akadem ick i 
188778.

W. Sałke. „C iep ło ta  w T arn o p o lu .”

A. Beck. „O  pobudliw ości różnych  m iejsc tego  sa 
m ego  n e rw u ”.

W. W iorogórski. „Synonim y farm aceu tyczne, ch e
m iczne i techn iczne w języ k ach  łac ińsk im , n iem iec
k im , francuzk im , an g ie lsk im , po lsk im  i ru ssk im ’’.

Nr 34.AVSZBCHŚWIAT.

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 8 do 14 Sierpnia 1888 r.

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

'0UJ
Barom etr 

700 mm + T em peratura  w st. C.
o.g
o

r— (X>ir* u
Kierunek w iatru

Suma
opadu

Uwagi .
O 7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw. Najn. ^  '«Q

8 53,5 53,9 54,3 14,7 21.5 19,0 22,2 12,0 74 N,N,N 0,0
9 55,7 55,4 54,8 19.2 23,0 20,2 23,0 14,0 61 N.N.Cisza 0,0

10 56,4 55,4 53,6 17,5 23,8 22,0 24,4 14,6 68 N,WS,W 0,0
11 50,7 49,3 49.8 22,8 25,3 19,2 26,6 18,4 83 ws,w,w 0,0 Deszcz kropił kilkakr.
12 50.7 50,5 51,0 16,2 20,7 19,2 23,4 13,5 62 N,N,N 0,0
13 50,3 49,2 47,4 18,6 23,0 19,5 24,0 14,0 73 N,N,N 5,2 Od 5 do 7 pop. b. z d. ulew.
14 50,4 50,5 51,8 20,6 24,8 17,8 26,0 15,6 60 W,WN, W 0,0

Średnia 52,1 20,2 67 5,2

UWAGI. K ierunek w iatru ćlany je s t dla trzech godzin obserwacyj: 7-ćj rano, 1-ćj po południu i 9-ej 
wieczorem, b. znaczy burza, d. — deszcz.

TREŚĆ. O peryjodycznych zmianach poziomu oceanów, przez M. P. Rudzkiego. — Światło magnezyjo- 
we w fotografii, przez T. R. — Okularnik (Naja tripud ians, Merrem), opisał J . S /. — O prędkości we- 
locypedów, podat S. K. — V zjazd przyrodników  i lekarzy polskich. Sprawozdanie z posiedzeń sekcyj
nych, przez J. N. — Kronika naukowa. — W iadom ości bieżące. — Rozmaitości. — Nekrologija. — Książki 

i broszury nadesłane do redakcyi W szechśw iata .— Buletyn meteorologiczny.

W ydaw ca E. Dziewulski. R edaktor Br. Znatowicz.

fl03B0JieH0 IJeHsypoio. Bapmana 5 ABrycTa 1B88 r. D ruk E m ila Skiwskiego, W arszaws, Chmielna 26.


