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Przed kilkunastu dniami telegraf zaatlan- 
tycki z Am eryki południowej smutną, dla 
wykształconego naszego ogółu przyniósł 
wiadomość, że w dniu 23 Stycznia r. b. 
w Sant Jago, stolicy rzeczypospolitćj C hi
lijskiej, zm arł Ignacy  Domeyko. Nazwi
sko to czczone oddawna na drugiej półkuli, 
głośne na kartach nauki wszechświatowej, 
u nas przed pięciu jeszcze laty  nieznane 
było praw ie ogółowi, z wyjątkiem  niewielu 
specyjalistów naukowych. Bo sędziwy ten, 
wielkiój zacności i pracy uczony, którego 
liczne zdobycze naukow e od lat k ilkudzie
sięciu zapisywane były  w rocznikach nau
kowych nowego i starego świata, całą swą. 
długoletnią, bo blisko półwiekową, a wielce 
pracow itą działalność, obcej, zrządzeniem  
szczególnem losów, poświęcił ziemi, zdała 
od swoich, na południowo-zachodnich wy
brzeżach am erykańskich. O statniem u bo
daj z filaretów wileńskich sądzonem było 
wiedzę i pracę swoję poświęcić nie swoim 
lecz obcym. Nie dziw  więc, że zapom nia
no praw ie o nim całkowicie. Ale kiedy pięć 
lat temu, już  pełnem u obcćj chwały, ale 
wciąż tęskniącem u ku  swoim starcowi, uda
ło się nakoniec na rodzinnej stanąć ziemi, 
przyjęto go serdecznie, bo przypomniano 
wtedy sobie o wielkich jego zasługach, k tó 
re jakkolw iek  własnemu krajow i bespośre- 
dnich nie przyniosły korzyści, wszelako 
polskie imię niewygasłą czcią okry ły  za 
oceanem, ą w nauce powszechne i wielkie 
dla niego zjednały uznanie. O dtąd mąż 
zasłużony stał się bliższym sercu naszemu, 
śledziliśmy z zajęciem każdy krok jego sę
dziwy, a pojawienie się jego w mieście na- 
szem było niejako uroczystością rodzinną. 
To też wieść o zgonie jego  bolesnem wśród 
nas ozwała się echem, bo spodziewaliśmy 
się ujrzeć go jeszcze wracającym z dalekie
go kraju , który pragnął jeszcze raz na k ró t
ki czas odwiedzić, by potem już  kości swoje 
w rodzinnej złożyć Litwie.

Ignacy Domeyko był synem Hipolita, 
prezesa sądów ziemskich nowogródzkich 
i K aroliny Ancutów nćj, a urodził się d. 22

Sierpnia 1801 roku w dziedzicznej wsi ro
dziców, Niedźwiadce, w powiecie nowo
gródzkim, gubernii mińskiej. O debraw 
szy początki naukowe w domu, jedyna- 
stoletniem chłopięciem oddany został do 
klasy trzeciej w szkole podwydziałowej 
P ijarsk iej w Szczuczynie. Ukończywszy ją  
w roku 1816 zapisał się na wydział fizyko- 
m atematyczny w b. uniwersytecie w ileń
skim, uświetniony imionami Bojanusa, Jun- 
dziłła i obu Śniadeckich. T u pod k ieru n 
kiem Jędrzeja  Śniadeckiego obudziło się 
w nim pierwsze zamiłowanie do chemii i jej 
badań. P rzy jęty  do stowarzyszenia filo
matów, a następnie filaretów, miewał dla 
współkolegów odczyty z gieografii fizycz
nej, zaznajam iając ich z nowemi poglądami 
R ittera, wypowiedzianemi w świeżo przez 
tegoż wydanem dziele „Die E rdkundo” 
(1817 — 1818). Zaprzyjaźniony na ławie 
uniwersyteckiej z Mickiewiczem i Odyń- 
cem, pozostał w serdecznych z nimi stosun
kach listownych aż do zgonu obudwu. 
Ukończywszy wydział fizyko-matematyczny 
w 1822 roku ze stopniem magistra, nie opu
ścił wszakże uniwersytetu, ale zapisał się 
w dalszym ciągu na wydział literacko-hi- 
storyczny, na którym  ze szczególnem zami
łowaniem  słuchał wykładów filozofii Gołu- 
chowskiego i historyi Lelewela. Ale nie
bawem nastąpiło rozwiązanie stowarzyszeń 
akademickich, a Domeyce polecono na wsi 
zamieszkać stale. Osiadł więc w m ajętno
ści stry ja swego, w Zapolu, w powiecie lidz- 
kim, gdzie oddawszy się z zapałem gospo
darstw u rolnemu, przez um iejętne stosowa
nie nabytych w uniwersytecie wiadomości 
przyrodniczych, uzyskał wkrótce rozgłos 
najlepszego na Litwie rolnika. Polow ania 
z Mickiewiczem i Odyńcem w tej epoce 
odbywane, odezwały się następnie w „Panu 
Tadeuszu” opowieścią o sporze między Do- 
meyką a Doweyką.

Rok 1830, który tyle zdolności krajow ych 
rosproszył po szerokim świecie, zapędził 
i Domeykę na terytoryjum  pruskie, gdzie 
gościnne, jak  i obecnie, władze miejscowe 
przenosiły go z jednej warowni do drugiej. 
Uwolniony ostatecznie, osiadł w Dreźnie, 
gdzie oprócz dwu swoich towarzyszów po
lowania w kniejach litewskich, znalazł miłe 
towarzystwo K lem entyny z Tańskich Hoff-
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manowśj, K laudyny Potockiej, Garczyń- 
skiego i Pola. Ale już w roku 1832 roska- 
zano wszystkim polakom opuścić Drezno, 
wskutek czego tułacz nasz z druhem swoim 
Adamem udali się do Paryża, gdzie przez 
rok prawie razem mieszkali z sobą. W  tych 
właśnie chwilach Adam pisał „Pana Tadeu
sza”, odczytując pojedyńcze z niego ustępy 
towarzyszowi i zasięgając przyjacielskich 
rad  jego i wskazówek.

Dzielnemu umysłowi Domeyki przym u
sowa besczynność zaciężyła wkrótce. Za
pisał się więc na ucznia szkoły górniczej, 
w której podówczas zasiadały na katedrach 
takie znakomitości, jak  Elie de Beaumont, 
Berthier, Beudant, Dufrćnoy, Dulong, D u
mas, Pouillet i Thenard. P racując gorli
wie, zwrócił na siebie uwagę tych uczonych, 
co mu na przyszłość wielce przydać się mia
ło. Ukończywszy chlubnie szkołę ze sto
pniem inżyniera górniczego, przy ją ł posa
dę chemika w zakładach hutniczych braci 
Koechlin w Alzacyi. Ale liche uposażenie 
przy ogromnej stosunkowo pracy zniewoli
ło go do opuszczenia zajęcia i powrotu do 
Paryża. Okoliczność ta wpłynęła stanow
czo na losy całego życia naszego uczonego. 
W  tym właśnie bowiem czasie, rzeczpospo
lita  chilijska, uspokojona ostatecznie po 
długich zamięszkach wewnętrznych, a wi
dząca główne bogactwo swoje w bogatych 
rudonośnych pokładach krajowych, założy
ła  szkołę górniczą w Coquimbo, mieście, 
stanowiącem główne siedlisko przemysłu 
górniczego. Otóż w P aryżu  baw ił wtedy 
p. K aro l Lam bert, bogaty właściciel kopal
ni w Chili, były uczeń szkoły politechnicz
nej paryskiój, jak o  ajent rządu chilijskiego, 
przybyły z celem sprowadzenia stąd profe
sora chemii górniczej dla owej nowozało* 
żonej szkoły górniczej. Poparty  przez pa
ryskich profesorów swoich, a mianowicie 
przez słynnego m ineraloga Dufi-enoy, Do- 
meyko zawiera sześcioletni kontrak t z rzą
dem chilijskim, z obowiązkiem wykładu 
fizyki i chemii, założenia i prowadzenia la- j  

boratoryjum  chemicznego, za płacę roczną j  
6000 franków. Tym sposobem z zagród 
rodzinnych wykolejony litw in, znalazł się 
naraz wśród znanych dotąd sobie z książek | 
jedynie K ordylijerów  południowo-am ery
kańskich, by w nich przez czterdzieści trzy i

pozostać lata. W  dniu tedy 2 Lutego 1838 
roku popłynął ku brzegom nowego świata 
przez Maderę, Bahię, Rio Janeiro, Monte- 
video i Buenos Ayres, ażeby stąd konno 
przez stepy argentyńskie i przełęczą A n
dyjskie dostać się w dniu 30 Czerwca do 
nowej swojej siedziby, do Coquimbo nad 
oceanem Spokojnym. O ile czas pozwalał 
badał po drodze przyrodę zwiedzanych 
miejscowości, a wrażenia jego z tej pierw 
szej zamorskiej podróży znalazły się ogło
szone dopiero w 1857 r., w dodatku do k ra
kowskiego „Czasu”.

Rząd chilijski pragnący gorąco podnie
sienia wogóle poziomu oświaty publicznej, 
a przedewszystkiem krajowego górnictwa 
przyjął naszego ziomka z otwartemi ręka
mi *)• Domeyko rospoczął natychm iast wy
kład fizyki i chemii w szkole górniczej, za
łożył pracownię chemiczną, sprowadziwszy 
do niej potrzebne przyrządy i przetwory 
z Europy i zabrał się w niej gorliwie do 
ćwiczenia uczniów w analizie m ineralnej. 
Niepoprzestając na tem, opracował nadto 
całkowity projekt wykładu naukowego 
w szkole, który uzyskał zatw ierdzenie wła
dzy w 1839 roku i został wprowadzony 
w wykonanie. Tym sposobem nowoprzy
były profesor stał się w istocie organizato
rem szkoły górniczej chilijskiśj.

Pierwsze zaraz wakacyje (przypadające 
tam w Lutym ) w tymże 1839 roku Domey
ko poświęca na wycieczkę w K ordylijery 
najbliższe miastu, z której sprawozdanie 
przesyła do Paryża dla pomieszczenia go 
w Annales des mines. W  ciągu całego ro
ku  robi liczne rozbiory rud  rozmaitych na 
żądanie właścicieli kopalń, czem zjednywa 
sobie rozgłos powszechny. Kiedy zaś w ro
ku 1840 egzaminy pierwszych uczniów jego 
kończących zakład świetnie wypadły i zje
dnały mu ogólne uznanie i urzędową po
chwałę, jako  dzielnemu nauczycielowi, w y
stępuje z nowym, ulepszonym jeszcze pla
nem wykładów, z niezbędnością założenia 
gabinetów: fizycznego, historyi naturalnej

lj Szczegóły o działalności tam tejszej Domeyki 
podajemy według obszernej i wyczerpującej bijo- 
grafii jego, ogłoszonej przez p. M aryjana Dimmla 
w majowym i czerwcowym zeszytach „Biblijoteki 
Warszawskiej11 z ubiegłego roku.
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i b iblijoteki, wysyłania zdolniejszych ucz
niów kończących szkołę do pracow ni euro
pejskich, wreszcie z projektem  utw orzenia 
posad chemików - analityków  p rzy  zak ła 
dach górniczych, dla których szczegółową, 
opracowywa instrukcyją. W szystkie te j e 
go wnioski zostały przez izby zatw ierdzone 
bez zmiany. W yznaczono mu odpowiedni 
fundusz na zakup potrzebnych dla owych 
gabinetów okazów i narzędzi, dozwolono 
wybrać odpowiednich dw u uczni dla wy
słania do Paryża i polecić ich tam tejszym  
profesorom  — samego zaś m ianowano na
czelnym probierzem  rzeczypospolitźj i n a j
wyższym sędzią w spraw ach górniczych.

D rugie feryje swoje w tymże 1840 roku 
spędza Domeyko na badaniu odleglejszych 
już pokładów rudonośnych H uasco i Co- 
piapo. O dkryw a w tedy nieznaną dotąd 
odmianę rodzimego am algam atu srebra 
(A g 12 H g ) , zaw ierającą 86,61%  srebra 
i 13,39% rtęci, a stanowiącą główną rudę 
srebrną bogatych pokładów  w A rąueros, 
k tórą opisuje poraź pierwszy pod mianem 
arąuery tu  w Spraw ozdaniach (Comptes ren- 
dus) akadem ii paryskiej i w E rdm anna 
Jo u rn a l fur praktische Chemie. I  w ciągu 
następnych feryj, 1841 roku, poświęca się 
zbadaniu innych znowu kopalń krajow ych, 
przy czem zebrane okazy starannem u pod
daje rozbiorowi. W śród nich w ykryw a no
wy związek arsenu z miedzią, arsenek tego 
m etalu (Cu3As), z 71,7%  Cu i 28,3 As, k tó
ry następnie H aidinger na cześć jego na
zw ał domeykitem. W  rok  później w ezw a
ny przez krajow ców robi poszukiw ania 
w górach, a owocem poszukiwań tych jest 
odkrycie bogatych pokładów miedzi w K o r
dy lij erze de la Cam pania, a złota w Cau- 
quenes.

P ragnąc przyczynić się do polepszenia 
sprawy wychowania publicznego, k tóre mu 
się wogóle wadliwem  wydaje, Domeyko 
w głównym dzienniku stołecznym, w „T y
godniku Santiago” ogłasza obszerną o niem 
l-osprawę w 1843 r. W  pracy tój p ro jek tu 
je  przekształcenie całkow ite urządzeń szkol
nych dotychczasowych, a w zorując się na 
wybornem za jego czasów urządzeniu okrę
gu naukowego wileńskiego, przem awia go 
rąco za przekształceniem  wychowania pu
blicznego, z uwzględnieniem natu raln ie  wa

runków  miejscowych, na modłę wileńską, 
z jó j szkołami elem entarnem i, podwydzia- 
łowemi i wydziałowemi, podległemi bespo- 
średnio uniwersytetowi w stolicy. Żąda 
nadto założenia sem inaryjum  nauczyciel
skiego, szkoły m alarstw a i muzyki, kładąc 
nacisk na ważne znaczenie hum anitarnego 
wogóle, a nie zawodowego jedynie kształ
cenia młodzieży. Był to zaprawdę krok 
wielce śmiały ze strony niedawnego w k ra 
ju  obcego przybysza, a jednak  chlubne 
o tym  projekcie sprawozdanie rek tora uni
w ersytetu zjednało autorowi powołanie 
go na członka rady wychowania publicz
nego.

W spółcześnie opracował Domeyko cztery 
dzieła dla młodzieży, z których podręcznik 
do m ineralogii i podręcznik do rozbioru 
minerałów drogą suchą i m okrą zostały 
przez rząd wydane i zalecone, jako  książki 
szkolne w instytucie górniczym; dwa zaś 
drugie, mianowicie: zasady gieologii i nau
ka m arkszejderstw a czyli inżynieryi górni
czej pozostały w rękopiśmie, autor bowiem 
udzielił ich chętnie gieologowi Amadeo 
Pissis, opracowującemu właśnie gieologiją 
Chili.

W akacyje 1844 roku spędził niestrudzo
ny badacz w raz z czterema uczniami swemi 
na wycieczce w K ordylijery  Coquimbo, 
które jako  już mu znane, bo zwiedzane po
raź drugi, nadaw ały się lepiej do p rak ty 
cznego objaśniania młodzieży o budowie ich 
gieologicznój.

Rok 1845, a ostatni pobytu Domeyki 
w Chili według brzmienia kontraktu, stał 
się stanowczą w całem życiu jego epoką. 
Z jednój bowiem strony dzieła jego w tym 
roku wydane dowiodły, że dzielny nauczy
ciel jest zarazem  niepospolitym ekonomistą, 
a naw et mężem stanu; z drugiej zaś znowu, 
tra f niespodziewany zatrzym ał na zawsze 
w k ra ju , przybyłego na czasowy w nim po
byt cudzoziemca.

Rospoczynające się tam w miesiącu L u 
tym, ja k  wyż(5j nadmieniliśmy, feryje tego 
roku spędził Domeyko na zwiedzeniu jednój 
z południowych prowincyj rzeczypospolitej, 
A raukanii, leżącój na północ od miasta Yal- 
divia i zamieszkanej przeważnie przez in- 
dyjan nawpół dzikich, a do owego czasu 
praw ie nieznanej nikomu. Za powrotem
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tedy z wycieczki owej ogłosił jedno z n a j
ważniejszych dzieł swoich: „A raukanija i jój 
m ieszkańcy”, które nietylko w Chili, ale 
i w cał6j Ameryce wielkie spraw iło wraże
nie. Oprócz bowiem sprawozdania z badań 
fizyjograficznych na miejscu dokonanych, 
mieściło w sobie ono studyjum  poważne nad 
fizycznym i moralnym stanem araukanów, 
oraz wskazywało racyjonalne środki sto
pniowej i umiejętnej ich cywilizacyi, gorą
co popierając sprawę zapomnianego i wła
snemu pozostawionego losowi licznego ple
mienia indyjskiego. W  dziele tem dowiódł 
autor niepospolitego swego rozumu polity
cznego, przem aw iając żarliwie za uszano
waniem odwiecznych zwyczajów i obycza
jów  indyjskich plemion, które łagodnie cy
wilizować radzi w duchu prawdziwej chrze
ścijańskiej pobłażliwości i rozumnej oświa
ty. Sprawę tę całe społeczeństwo żywo do 
serca przyjęło i dotąd uobyczajenie arau
kanów, w myśl Domeyki prowadzone, w iel
ce pożądane już  przyniosło owoce. Dwa 
wydania dzieła tego w ciągu roku roschwy- 
tano w rzeczy pospolitej, w następnym roku 
przedrukow ała je  rzeczpospolita argentyń
ska, przełożono je  z kolei na języki: an
gielski, francuski, niemiecki, a nawet polski 
(Leonard Rethel). W iele czasopism euro
pejskich umieściło w łamach swoich w yjąt
k i z niego, obok najchlubniejszego o niem 
wspomnienia.

W  tymże 1845 roku  wystąpił Domeyko 
z drugą jeszcze poważną pracą z zakresu 
gospodarstwa państwowego, trak tu jącą na
der ważne kwestyje ekonomiczne, a mia
nowicie: potrzebę zniesienia cła od przyw o
zu do k ra ju  węgla angielskiego, bo podatek 
ten ham uje rozwój miejscowego hutnictw a 
i wyniszczeniem lasów zagraża. Dowodzi 
dalej konieczności budowy ulepszonych od
powiednio do postępu m etalurgii pieców do 
w ytapiania rud; podaje wreszcie spraw o
zdanie z badań swoich nad pokładami wę
gla kamiennego w prowincyi Yaldivia. 
W szystkie te wnioski uzyskały zatw ierdze
nie izb prawodawczych, a autorow i zjedna
ły urzędowe podziękowanie prezydenta rze- 
czypospolitej w imieniu kraju. Pokłady 
zaś węglowe, odkryte w Yaldiyii przez Do- 
meykę, obfitej po dziś dzień ulegają eks- 
ploatacyi.

Tymczasem w ciągu pobytu Domeyki 
w Araukarii i i Valdivii, wynikły przypad
kowo w pracowni chemicznej szkoły gór
niczej pożar, zniszczył cały budynek, wszy
stkie zbiory szkolne, od lat kilku tak sta
rannie przez naszego ziomka gromadzone, 
wszelkie nawet papiery i rękopisma jego. 
Smutny ten wypadek, niszczący widome 
ślady dotychczasowej jego działalności, 
wpłynął właśnie na dalsze pozostanie jego 
w Chili, nad czas pierwotnie zakreślony. 
Nie mógł bowiem i nie chciał opuszczać 
kraju , w którym  tyle j uż zdziałał, bez n a 
prawienia złego. Cały więc rok 1846 po
święcił na odbudowanie pracowni i gabine
tów, zakładając nadto muzeum etnografi
czne, dla pomieszczenia w niem okazów, 
obrazujących historyczny i obecny byt 
rozmaitych plemion indyjskich, rossiadłych 
na obszarach rzeczypospolitej.

W yniki badań swoich w przybranej oj
czyźnie umieszczał stale w wielu czasopis
mach naukowych europejskich, ja k  w wspo- 
mninanych już  „Annales des mines” pary
skich, w „Zeitschrift fiir E rdkunde” Liid- 
dego, w Froriepa „Notizen” oraz w „Neues 
Jahrbuch fiir M ineralogie” Leonharda 
i Bronna. A rtykuły  te zaznajamiały uczo
nych europejskich z budową gieologiczną 
Chili, K ordylijerów  tamtejszych, z boga
ctwem mineralnem mało znanych dotąd 
miejscowości. Cenna rosprawa słynnego 
ekonomisty M ichała Chevallier o kopal
niach złota i srebra w Nowym Swiecie, po
mieszczona w „Revue des deux mondes” 
z roku 1846, je s t streszczeniem prac Domey
ki w tym przedmiocie, których znaczenie 
ekonomiczne wysoko autor podnosi.

Kiedy wreszcie rodak nasz szkołę swą 
górniczą przyprow adził znowu do porząd
ku, a dwaj najzdolniejsi jego uczniowie w y
słani do Europy wrócili do kraju , strudzo
ny tak czynną ośmioletnią działalnością 
swoją zapragnął wypoczynku. W  tym  celu 
postanowił rozłożyć swój wykład między 
dwu nowoprzybyłych z rosszerzeniem jego 
zakresu, zrzekając się na ich rzecz swej 
płacy. Po wielu z nim  układach, rząd  rze
czypospolitej przystał wreszcie na uw ol
nienie go od obowiązków nauczycielskich 
w szkole górniczej, ale nie zgodził się na 
utratę  tak zasłużonego krajowi męża. Po
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wołał go więc do stolicy Sant Jago, pod
nosząc współcześnie p łacę’ jego do 10000 
franków.

Ludność cała Coąuimbo owacyjnie że
gnała wyjeżdżającego do stolicy polaka. 

{dok. nast.)
K. Jurkiew icz.

KILKA SŁÓW

O - M O T  Y L I C T
(DISTOMUM HEPATICUM).

D ojrzała motylica (fig. 1) jest 16—40 mm 
(mniój więcój do l 'j2 cala) długa. Ciało ma

o

Fig. 1. Motylica l '/2 raza powiększona. 0  otwór 
gęby, D  widłowaty i rozgałęziony przewód po

karmowy.

płaskie, szerokie, listkowate, z przodu zw ę
żone, w kró tk i stożek. Posiada ona dwie 
przyssawki: jedna z nich mieści się na prze
dnim końcu ciała i otacza otwór gęby (O), 
druga zaś, znacznie większa znajduje się 
nieco dalój ku tyłowi. Pow ierzchnię mo
tylicy pokryw ają drobne ząbki, a jó j k isz
ka je s t widłowato rozdwojona i gałęzi- 
sta (D).

M otylica zamieszkuje pęcherzyk i prze
wody żółciowe, niekiedy naczynia żylne 
wątroby owcy, kozy, bydła rogatego, konia,

osła, słonia, królika, wiewiórki, kangura. 
Zdarza się także u świni, niekiedy u czło
wieka. Jes t ona szczególnie niebespieczna 
dla owiec i bydła, gdyż silnie rozmnoży
wszy się bywa powodem nietylko ciężkiój 
choroby, ale nawet śmierci niszczącój całe 
stada.

Przeobrażenia i wędrówki tego wysoce 
szkodliwego pasorzyta, a tem samem sposo
by zarażenia się nim, zawsze zw racały na 
siebie uwagę helmintologów, ale dopiero 
przed kilkoma laty R udolf Leuckart w Niem
czech i A. P . Thomas w W ielkićj Brytanii, 
rzecz tę bliżój zbadali,pozostawiając wszak
że pewne szczegóły niewyjaśnionemi. P o 
nieważ w niniejszem piśmie o tych ważnych 
spostrzeżeniach, obchodzących każdego rol
nika, nie podano dotychczas bliższój wia
domości, sądzę przeto, że nie będzie zbyte
czną niniejsza wzmianka, streszczająca świe
żo ogłoszone sprawozdanie dra J . Biehrin-

Fig. 2 . Ja jko  motylicy powiększone 340 razy.— 
Na ryBunku widać wieczko skorupy, oraz kulki 

przewężne ja jk a  w ypełniające tę  ostatnią.

gera (Biologisches C entralblatt, tom V III, 
N r 21, z d. 21 z. m.).

Ja jk a  motylicy są nadzwyczaj małe, a ro
bak wydaje ich ogromną ilość. Z żółcią 
przechodzą do przewodu pokarmowego, 
skąd wraz kałem wydostają się na zewnątrz. 
Rospoczynają one rozwój, t. j . przewężają 
się, w jajn ikach  rodzicielskiego osobnika 
(fig. 2), lecz dalsze przeobrażenia odbywają 
na zew nątrz zarażonego osobnika w kału
żach i zalewach pastwiska. Czas rozwoju 
zależy od tem peratury: przy  16° C ciągnie 
się dwa do trzech miesięcy, przy 23°—26°C
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tyleż tygodni, a zimą zupełnie przycicha. 
Zatem rozwinięte zarodki rzadko kiedy da
ją  się spotkać przed Czerwcem.

Rozwinięty zarodek już wewnątrz sko- 
rupy jajowój żwawo się porusza, ostatecz
nie odrzuca jój wieczko (fig. 2) i wychodzi 
na zewnątrz, poczem swobodnie pływ a po 
wodzie, uderzając o nią rzęsami pokrywają- 
cemi jego ciało.

Ciało zarodka (fig. 3) jest stożkowate, 
z wierzchołkiem w ty ł zwróconym, 0,13 do 
0,15 mm długie. Przedni jego koniec jes t 
kołnierzowato oddzielony od reszty i posia
da wysuwalną brodawkę. Z wyjątkiem tój 
ostatniój cała powierzchnia ciała jest po
kry ta drgaj ącemi włoskami, czyli rzęsami, 
osadzonemi na wielkich, sześciokątnych ko
mórkach, pod którem i znajduje się delika-

Fig. 3. Zarodek motylicy wbijający swą brodaw 
kę dotykową (p ) w płuca ślim aka (ep). Powiększe

nie koło 340 razy.

tna błonka nadskórkowa. Za tą ku we
w nątrz następuje w arstwa mięśni, a pod nią 
leży warstwa kom órek ograniczających j a 
mę ciała. Na tylnym  końcu przedniego 
odcinka, czyli głowy, znajduje się dwoje 
oczu półksiężycowatych, obróconych ku so
bie w ypukłą stroną i tworzących tym spo
sobem barwną plamkę, mającą kształt lite
ry  X . Zarodek nie ma ani otworu gęby, 
ani przewodu pokarmowego. W tylnój 
części jam y ciała znajduje się nagromadze
nie dużych, okrągłych komórek rozrod
czych. Istnieje też układ naczyń wydzie
lających złożony z dwu pni podłużnych

i rzęsowatych lejków. Układu nerwowego 
dotychczas nie wynaleziono.

Zarodek bezustanku pływa, obracając się 
ciągle koło swój osi, przyczem zapomocą 
swój brodawki dotykowój obmacywa wszy
stkie napotkane przedmioty.

Po długich próbach i badaniach L euckart 
w roku 1879 przekonał się nareszcie, że za
rodek osiada w drobnym ślimaku wód sto
jących, Limnaeus truncatulus Miill. (L. mi- 
nutus Drap.). Gdy zarodek bujając po ka
łuży natrafi na tego mięczaka, czepia się 
jego powierzchni i przytw ierdza zapomocą 
brodawki dotykowój, przyczem szybko krę
ci się koło swój osi, silnie uderzając rzęsa
mi, oraz żwawo wyciągając się i kurcząc 
(fig. 3). Tym  sposobem powoli wświdro-

Fig. 4. Młoda redia, pl — gardziel, g — zawiązki 
cerkaryj, p—charakterystyczne wyrostki. (Wielkość 

naturalna ł/2 milimetra). Powiększenie 140 razy.

wuje się w swoję ofiarę, poczem osiada 
w odpowiednich dla siebie organach jój 
ciała, pospolicie w płucach. T eraz zaro
dek zrzuca powłokę rzęsową i zamienia się 
na krótki, jajowaty woreczek, który szybko 
rośnie i po kilku dniach jes t do0,G—0,8 mm  
długi, lecz znaczna część świeżo osiadłych 
robaków umiera w ciągu pierwszych dni po 
zarażeniu mięczaka.

Ta druga forma motylicy, powstała z za
rodka, nie ma ani otworu gęby, ani prze
wodu pokarmowego, ani oczu, ani naczyń 
wydzielających, lecz zresztą je s t podobnie
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zbudow ana do zarodka. O trzym ała ona n a 
zwę sporocysty.

W  jam ie ciała sporocysty znajdują się 
kom órki rozrodcze, które w części przecho
dzą do niój z zarodka, a w części powstają, 
z komórek wyściełających jój jam ę ciała. 
Z tych kom órek rozrodczych pow staje no
we pokolenie zwane redia (fig. 4), k tóre 
posiada organizacyją znacznie wyższą od 
sporocysty. W alcow ate ciało redii pozwa
la rozróżniać głowę, tułów  i ogon. Pom ię
dzy głową i tułowiem znajduje się obrącz
kowy wałek, a pomiędzy tułowiem  i ogo
nem wznoszą się dwa wyrostki skierowane 
ku tyłowi i na zew nątrz. Nadto red ia  po 
siada otwór gęby otoczony wargowem na
brzmieniem, posiada mięsistą, gardziel i po
jedynczą, w orkow atą kiszkę. O dbytu  nie 
ma. Nabrzm ieniem  wargowem  czepia się 
ona organów swego gospodarza i zapomocą 
gardzieli pochłania i w prow adza do kiszki 
kaw ałki jego tkanek. Nadto redia posiada 
obficie rozgałęziony uk ład  naczyń wydzie
lających, z dwoma naczyniam i podłużnemi 
i lejkam i migawkowemi. Jój u k ład  n er
wowy składa się z dwudzielnego zwoju po
łożonego na  kiszce poza gardzielą. W  tyl- 
nój części jam y ciała znajdują się komórki 
rozrodcze.

R edie nadzwyczaj są ruchliw e; żwawo 
wyciągają się i kurczą, a naw et dosyć żwa
wo przenoszą się z miejsca na miejsce tym 
sposobem, że się opierają tylnem i wyrost
kam i jednocześnie wyciągając ciało, poczem 
czepiają się przyssawkowatą w argą, kurczą 
ciało, znowu opierają się nóżkami i t. d.

W  14 dni po wejściu rzęsowatego zarod
ka do ślimaka pierw sze redie opuszczają 
rodzicielską sporocystę, poprostu przebija
jąc jój ścianę ciała i samodzielnie w ędrują 
po tkankach ślimaka, aby osiąść w odpo- 
wiedniem dla siebie miejscu, pospolicie 
w wątrobie. Tutaj jeszcze rosną, a nastę
pnie, w piątym  tygodniu po zarażeniu śli
maka, ja k  się zdaje stosownie do pory roku, 
wydają albo nowe pokolenie redij, albo po
kolenie istot podobnych z budowy do mo- 
tylicy, k tóre też ostatecznie przeobrażają 
się na tego robaka. Często można spotykać 
obie tfe formy zaw arte w tój samój redii. 
W  miarę rozw ijania się coraz liczniejszego 
potomstwa, k tóre stopniowo powstaje w cią

gu 14 dni, redia coraz je s t leniwsza i osta
tecznie zamienia się na m artwą rurkę.

Nowe pokolenie powstające w redii od
znacza się słabym rozwojem części płcio
wych, oraz obecnością doczesnych przyrzą
dów: ogonka i gruczoła torebkorodnego, 
k tóre późniój znikają. Istoty tego pokole
nia, zwane cerkaryjam i (Cercariae), wielce 
są kurczliwe; ich długość wynosi 0,26 mm, 
szerokość 0,23 mm, ogonek jest 0,5 mm dłu
gi (fig. 5). C erkaryja posiada przyssawkę gę
bową i brzuszną jednakowój wielkości, na 
dnie pierwszój znajduje się otwór gęby p ro
wadzący do gardzieli, za którą następuje 
przełyk, a dalój znajduje się kiszka widło-

Fig. 5. Cerkaryja, przed rospoczęciem wydziela
nia cysty. Powiększenie 100 razy.

wato rozdwojona, lecz bez rozgałęzień. 
W  naczyniach wydzielających odróżniamy 
dwa pnie boczne, otwierające się do ku rcz
liwego pęcherza. Pow ierzchnię przedniój 
części ciała pokryw ają drobniutkie kolce. 
Części płciowe istnieją jako  pierwsze za
wiązki. W  ciele cerkaryi, zwłaszcza po bo
kach, znajduje się zrazikow aty gruczoł z ło 
żony z licznych pęcherzyków, wypełnionych 
silnie błyszczącemi ziarnkam i (fig. 5); jestto 
wspomniany gruczoł torebkotwórczy. Na 
grzbiecie cerkaryi znajdują się komórki 
z licznemi drobnemi pręcikami, podobnemi 
do bakteryj, niewiadomego znaczenia.

C erkaryje wychodzą z redii przez otwór
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rodzajny położony poza głową, wędrują po 
ciele ślimaka i ostatecznie wychodzą na ze
wnątrz, poczem swobodnie pływają w wo
dzie. Gruczoł torebkotwórczy w świetle 
padającem nadaje im srebrzysty kolor; stąd, 
pomimo drobnych wymiarów są one gołem 
okiem widzialne. Swobodne bujanie po wo
dzie wkrótce ustaje. Gdy cerkaryja spoty
ka listek wodnej rośliny, silnym ruchem 
odrzuca ogon, który był jój organem miej- 
scozmienności, kurczy się i zapomocą gru- 
czoła torebkotwórczego w ciągu kilku mi
nu t wydziela naokoło siebie torebkę, przy
czem zawartość gruczoła zostaje na zewnątrz 
wyciśnięta, a sam gruczoł znika.

Powyższe fakty nie pozostawiają żadnój 
wątpliwości, lecz dalszy los cerkaryi jest 
dotychczas zagadką. Wiadomo tylko, że 
połknięcie cerkaryj zawartych w ślimaku 
nie może być powodem zarażenia, albowiem 
ulegają one traw iącój sile żołądka. Zara
żenie przypuszczalnie może następować 
w dwojaki sposób, zabespieczający młodego 
robaka od straw ienia w żołądku. W edług 
Leuckarta cerkaryja motylicy podobnie jak  
u form pokrewnych, chroni się do zwierzę
cia stawonogiego, gdzie się otacza torebką 
czyli cystą i wyczekuje dopóki jć j gospo
darz nie zostanie pożarty przez odpowie
dnie zwierzę. Znajdując w torebce ochro
nę przed strawieniem, przechodzi ona we
dług tego przypuszczenia do kiszki, gdzie 
dalszy rozwój odbywa. Thomas innego jes t 
zdania: Lim naeus truncatulus chętnie wy
chodzi z wody i dosyć daleko wędruje na 
lądzie. Jeżeli tedy osobnik tego ślimaka, 
zawierający dojrzałe cerkaryje pełza po 
traw ie lub innój roślinie zwilżonój przez 
deszcz lub rosę, wówczas pasorzyty znajdu
ją  sposobność wyrojenia się do kropel wo
dy i przed jój wyschnięciem otaczają się 
torebkami. W  tym stanie wyczekują do
póki pasące się zwierzę nie pochłonie rośli
ny z torebkami. To przypuszczenie wyma
ga potwierdzenia faktami, w każdym jednak 
razie przemawia za niem okoliczność, że 
motylica znajduje się tylko u zw ierząt k a r
miących się roślinami, czy to wyłącznie ro 
ślinożernych, czy wszystkożernych, oraz, że 
najniebespieczniejszemi są ranne godziny, 
kiedy pastwisko jes t pokryte rosą.

Bądżcobądź, na szczególną uwagę zasłu

guje drobny Limnaeus, który robaka ros- 
siewa. Ochrona przed zarażeniem motyli- 
cą może być dwojaka: zaniechanie pasania 
na zarażonych łąkach i staranne zbieranie 
i niszczenie niebespiecznego ślimaka.

August Wrześniewski.

WYBUCH KRAKATOA
i z j aw i ska  przezeń wywołane.

(Dokończenie).

Więcój trudności jeszcze przedstawiało 
rospatrzenie f a l  m o r s k ic h ,  przez wy
buch wznieconych. Część ta sprawozdania 
powierzoną była pierwotnie sir O. Evanso- 
wi, gdy wszakże zm arł on przed ukończe
niem zadania, objął je  kapitan W harton.

W ybuch spowodował liczne fale, ale je 
dna tylko wywołała ruch wody w stronach 
dalekich. Nie była to wszakże pierwsza 
z pobudzonych fal; poprzednie, które wy
stąpiły dnia 27 Sierpnia przed godziną 10 
zrana (według czasu K rakatoa) były bar
dziej zabójcze z powodu swój nagłości. Do
konały one już dzieła zagłady lub sprowa
dziły ucieczkę pozostałych przy życiu, fala 
zatęm najsilniejsza, o godzinie 10, zrządziła 
już mniój spustoszenia, ale ona jedna otrzy
mała impuls dostatecznie silny, by mogła 
rozejść się na rozległój przestrzeni. W e
dług danych, zebranych z wybrzeży Jaw y 
i Sumatry, ocenia p. W harton wysokość tój 
fali, od jój wierzchołka aż do poziomu śre
dniego, przy jój powstaniu, na 14 metrów. 
Na Sumatrze rzuciła ona okręt wojenny na 
odległość dwu kilometrów od brzegu, gdzie 
pozostał na lądzie na wysokości 9 m nad 
poziomem morza; zniszczyła pew ną liczbę 
wiosek, na morzu jednak nie zrządziła szkód 
wielkich, a znaczna ilość okrętów  nawet jój 
nie zanotowała, pomimo niewielkiój odle
głości od miejsca wybuchu, w samójże cie
śninie Sundzkiój.

Przyczyny tćj fali wyjaśnić nie dało się 
należycie, nie można nawet zdać sobie do-
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kładnój sprawy, ja k  się wytworzyła. P o 
wstała ona może przez spadek do wody ol
brzymich brył, wyrwanych z wyspy K ra 
katoa, albo też przez jakieś wybuchy pod
morskie. Natomiast, rosprzestrzenienie się 
tśj fali w różnych kierunkach ocenić się 
dało ze wskazań przyrządów  notujących 
stan przypływów m orza na wybrzeżach 
w bardzo wielu punktach ziemi. O kazuje 
się z tego, że fala nie przedarła  się do mo
rza Jaw ańskiego, a wogóle na północy 
i wschodzie rozeszła się ona niedaleko; nie 
zauważono jój w H ong-K ong ani w Singa- 
pore, a ku południo-wschodowi nie prze
kroczyła brzegów zachodnich A ustra lii. 
W ytłum aczyć się to daje nagłem  i znacz- 
nem rosszerzeniem się pasa, po którym  ros- 
chodzi się fala przy wyjściu z cieśniny, n ie
wielką głębokością m orza w tój stronie, na- 
koniec obfitością wysp i wysepek, o które 
się fale rozbijają i niszczą. Natomiast, ku 
zachodowi fala m iała przebieg bardzo dale
ki; zaznaczono ją  u p rzy lądka H orn, w od
ległości 14000 km, a może i w kanale B ry- 
tańskim , w odległości 20000 km. Na sta
cyj ach nadbrzeżnych dostrzeżono tam  nie
wątpliwie pewne zawikłania, perturbacyje; 
czy da się wszakże uzasadnić związek ich 
z wybuchem K rakatoa? T rudno udzielić 
stanowczą odpowiedź na to pytanie, tem 
bardziój, że dane rozm aitych stacyj nad
brzeżnych prowadzą do bardzo różnych 
szybkości fali. P . W harton  wszakże skła
nia się do poglądu, że zaw ikłania dostrze
żone na brzegach anglo-francuskich są na
stępstwem wybuchu; niejednakow ą zaś szyb
kość fali w różnych kierunkach oceanu tłu 
maczyć można wpływem głębości wód, roz
maitą szerokością okolic przebieganych, 
obecnością lub brakiem  wysp, albo i innemi 
względami, niedostatecznie dotąd znanemi. 
Z wyjątkiem  niew ielu zresztą stacyj, które 
wydały rezultaty  zbyt niezgodne, średnia 
szybkość fali na godzinę okazała się prze
ważnie od 320 do 420 mil gieogr. angiel
skich (po 2025 yardów  =  1842 m). Szyb
kość ta  je s t w ogólności mniejsza aniżeli 
możnaby oczekiwać na podstawie dotych
czas przyjmowanej zależności między szyb
kością roschodzenia się fal a głębokością 
morza; może to wskazywać zarówno, że 
wzory wyrażające tę zależność nie są zu

pełnie dokładne, albo też, że niedostatecz
nie znamy głębokość oceanu w różnych j e 
go obszarach.

Inną grupę objawów, wiążących się z wy
buchem K rakatoa stanowią osobliwe i pa
miętne z j a w i s k a  o p t y c z n e  a tm o s f e 
ry ,  które w ystąpiły z nim współcześnie, ale 
utrzym yw ały się następnie przez czas bar
dzo długi. Objąwszy całą ziemię, zacieka
wiły one żywo wszystkich i wywołały dłu
gie spory, czy należy je  uważać za następ
stwo wybuchu, czy też za zjawiska obce, 
od niego zgoła niezależne. Autorowie tój 
części sprawozdania, pp. Russell i A rchi- 
bald, jak  przeważna zresztą część badaczy, 
oświadczają się stanowczo za poglądem 
pierwszym.

Optycznych tych zjawisk wyróżnić moż
na cztery. Przedewszystkiem  wymienić 
należy żywe ubarw ienie nieba, występujące 
głównie przy zachodzie słońca, k tóre na
zwano zmierzchem barwnym; dalój niezwy
kłe zabarw ienie słońca i księżyca; nastę
pnie mgła osobliwa a wreszcie szczególny 
wieniec, otaczający słońce i księżyc i na
zwany wieńcem Bishopa od nazwiska p. S. 
E. Bishopa z H onolulu, który go pierwszy 
zaobserwował i opisał.

Ścisłe zbadanie tych zjawisk prowadzi 
do wniosku, że są one między sobą bli
sko spokrewnione i mają wspólne źródło 
w wybuchu K rakatoa. W ywołane bowiem 
zostały skutkiem  obecności w atmosferze 
substancyj wulkanicznych, nader rozdro
bnionych, czyli pyłu bardzo lekkiego, który 
powstał przez sproszkowanie m ateryjałów 
z w ulkanu K rakatoa wyrzuconych. P y ł 
ten, dostawszy się do bardzo wysokich 
warstw atmosfery utw orzył obłok olbrzymi, 
który  dzięki swój lekkości mógł się długo 
w górze utrzym ywać, a przez prądy powie
trzne, rozniesiony został po całój ziemi. P o 
równanie dostrzeżeń zebranych z ośmiuset 
przeszło punktów, zestawienie miejscowo
ści, godzin i dat, pozwala skreślić wędrów
kę i historyją tego obłoku, k tóry  się utw o
rzył d. 27 Sierpnia i w ciągu kilku dni po
przednich. Dosięgłszy znacznego wynie
sienia, co mu prawdopodobnie u łatw iła w y
soka tem peratura, znalazł się w warstwie 
powietrza ożywionój szybkim ruchem  ku 
zachodowi i, uniesiony tym prądem, posu



nął się w kierunku rów nika ku Afryce, da- 
Mj ku Ameryce, a wreszcie ku Azyi. Do 
brzegów A fryki doszedł mianowicie d. 28 
Sierpnia, we dwa dni późniój przekroczył 
wyspę Sw. Heleny, d. 31 Sierpnia napoty
kam y go już  w Ameryce południowój, 
w Brazylii; d. 1 W rześnia przebywa Peru, 
d. 2 W rześnia jest w okolicach Galapagos; 
następnie przechodzi ponad równikowemi 
archipelagami oceanu Spokojnego, d. 4 i 5 
sunie przez wyspy Haw ajskie i Tow arzy
skie i ciągnąc dalój swą, wędrówkę, przy
bywa wreszcie d. 9 W rześnia do punktu, 
z którego wyszedł, odbywszy podróż doko
ła  ziemi w ciągu dni trzynastu. Takim 
sposobem, w okolicach bardzo naw et bli
skich miejsca wybuchu, w Indyjach np., 
obłok ten wystąpił dopiero d. 9 i 10 W rze
śnia; nadmienić wszakże należy, że już 
w czasie wybuchu oddzieliły się dwa mniej
sze odgałęzienia i porwane zostały praw do
podobnie przez prądy niższych warstw at
mosfery; jedno  ku Japonii, drugie przez 
Jaw ę ku A ustralii, gdzie obecność swą 
zdradziły d. 29 i 30 Sierpnia spadkiem po
piołów i objawami optycznemi. W  każ
dym razie olbrzymia większość m ateryja- 
łów przez w ulkan wyrzuconych uniesioną 
została ku zachodowi i wróciła do swego 
punktu wyjścia po dniach trzynastu.

Podczas tego obiegu obłok utrzym yw ał 
się w granicach między 10°—12° szerokości 
północnej a 10° szerokości południowój. 
W  pasie środkowym, w okolicy równika, 
wywołał zabarwienie słońca; po brzegach, 
gdzie był mniój gęsty, spowodował tylko 
niezwykły koloryt nieba przy zachodzie. 
Nad oceanem Spokojnym zajął szerokość 
większą, zwłaszcza ku północy, aż do 27°, 
a więcój jeszcze rossunął swe granice pod
czas obiegu drugiego. Niewątpliwem jest 
bowiem, że obłok poraź drugi posunął się 
w tymże samym kierunku ku  zachodowi 
i z takąż samą szybkością, ale w granicach 
bardziój nieregularnych i rozleglejszycb, 
od 20° lub 30° szer. płn. do 30° lub 40° 
szer. płd., objawy zatem świetlne i barwne, 
które wystąpiły między 9 a 22 W rześnia, 
dały się teraz dostrzedz na większym ob
szarze ziemi. Po dokonaniu tego drugiego 
obiegu obłok dalój sunął dokoła ziemi; je 
dnakże, wobec rozrzuconych już obficie czą
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stek jego po całój drodze, trzeci ten pochód 
części ruchomój był mniój wyraźny. Do
piero d. 23 Listopada nastąpiła zmiana ude
rzająca: znaczna część obłoku opuściła prąd 
powietrza wschodnio-zachodni i przez p rą
dy przeciwne pociągniętą została na półku
lę północną, przeszedłszy z Am eryki do 
Islandyi, z Islandyi do Europy, z Europy 
do Azyi, a pod wpływem zmiennych p rą
dów powietrznych rosprzestrzeniał się na 
wszystkie strony ku północy i ku połu
dniowi.

Co się teraz tyczy samych zjawisk opty
cznych, to najpierw  o ubarwieniu nieba, 
towarzyszącem zachodowi słońca, mówić 
wiele nie potrzebujemy. K ażdy pamięta te 
zmierzchy barwne, jaśniejące długo po za
chodzie słońca, ukazujące się i znikające, od 
zwykłych objawów zorzy i zmierzchu róż
niące się natężeniem i kolorytem. Obser
wowano je  we wszystkich okolicach ziemi, 
a pismo nasze nieraz je  opisywało. Nie
zwykłe ubarwienie słońca i księżyca było 
już  zjawiskiem rzadszem; wymagało ono 
zapewne znaczniej szój gęstości lub większój 
grubości obłoku pyłu, aniżeli zmierzchy 
kolorowe, dlatego też dostrzegano je  głó
wnie w okolicach międzyzwrotnikowych. 
Słońce ukazywało się w ubarwieniu niebie- 
skiem, zielonem, żółtem, srebrzystem, mie
dzianem i fijoletowem, księżyc był zielony.

Współcześnie z powyższemi objawami 
wielu obserwatorów donosiło o mgle oso- 
bliwój, która w pobliżu swego źródła, na 
oceanie Indyjskim zabarwiona była na żół
to, czerwono, lub miała wejrzenie dymu; 
w okolicach dalszych była bardziój przej
rzystą i można ją  było dostrzedz jedynie 
w pobliżu słońca. T rw ała do końca 1885 
roku i była zapewne owym obłokiem pyłu, 
gdy wskutek znaczniejszego rosprzestrze- 
nienia stał się bardziój rozrzedzonym i prze- 
zroczystszym. Gdzie była bardzo gęstą, 
zaciemniała niebo; gdzie występowała w ilo
ści mniejszój, zmieniała barwę ciał niebie
skich, a zredukowana do warstwy cienkiój 
sprowadzała tylko zmierzchy kolorowe. 
Z początku towarzyszył jój spadek pyłu, aż 
do odległości 4000 km  od wulkanu; gdzie 
mogła być dobrze widzianą, między zwro
tnikami, okazywała uwarstwowanie, na wzór 
chmur pierzasto warstwowych.

107WSZECHŚWIAT.
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W ieniec czyli koło Bishopa by ł to p ier
ścień rosciągający się dokoła słońca na 20° 
lub 30°, jakby utw orzony z mgły białawćj 
z odcieniem różowym, który  stopniowo 
przechodził w błękit nieba. Zjawisko to, 
niezbyt uderzające, w idzialne było od dnia 
27 Sierpnia 1883 r. aż do Czerw ca 1886 r., 
największe wszakże natężenie posiadało na 
wiosnę 1884 r. W edług badań dokładniej
szych średnica części białawej obejm owała 
około 21°, całkow ita zaś średnica, aż poza 
obwód różowy, 45' |2°. W ieniec ten ukazy
wał się i dokoła księżyca. Najlepićj daw ał 
się dostrzegać ze znacznych wysokości 
w dniach, gdy pow ietrze najm niej obłado
wane było pyłem zw ykłym . O drębne ce
chy tego fenomenu nie dozw alają przypusz
czać, ażeby, ja k  zw ykłe koła słoneczne, był 
on w ywołany przez krysz ta łk i lodowe; za
liczać go zaś do kategoryi zjaw isk sprow a
dzonych przez obłok pyłu wulkanicznego 
można tem śmielćj, że K iessling w ytw orzył 
pierścienie takie sztucznie, przepuszczając 
promienie słoneczne przez atmosferę obła
dowaną pyłem  bardzo drobnym, zarówno 
w pow ietrzu suchem ja k  i wilgotnem. 
W  przypuszczeniu, że cząsteczki pyłu, spro
wadzające wieniec Bishopa, m ają postać 
kulistą, rachunek wykazuje, że średnica ich 
wynosi od 0,00159 do 0,00367 m ilim etra, 
stosownie do tego, czy idzie o koła w ew nę
trzne czy zewnętrzne.

Okazy pyłu zebranego we wszystkich 
okolicach ziemi potw ierdziły, że obłok skła
dał się z okruchów pumeksu. Autorow ie 
sądzą, że silnie rozgrzane i rzucone wyso
ko, przeniósłszy się nagle w obszary n i
skiego ciśnienia, bryłki pum eksu rospaść 
się musiały na niezm ierną ilość odłamków, 
pod naciskiem zawartych w nich substan- 
cyj gazowych lub lotnych. Pow ierzchnia 
wszakże tak  rosproszonych pęcherzyków 
szklistych zastygła pod wpływem zimna 
i utw orzyła warstwy zgrubiałe, chroniące 
od dalszego pękania pęcherzyki, które uno
sić się mogły w górze na wzór drobnych 
baloników. Wysokość obłoku, złożonego 
z niesłychanie drobnych takich cząsteczek, 
sięgała pierw otnie, w S ierpniu 1883 r., do 
36 km', następnie zm niejszała się stopniowo, 
a gdy cząsteczki cięższe w Styczniu 1884 r. 
opadły do 19 km, lżejsze zachowały począt

kowe swe wzniesienie. Zwolna jednak  i te 
ostatnie zbliżać się zaczęły ku ziemi w ro 
ku 1885, a w r. 1886 niezwykłe objawy op
tyczne ustały zupełnie.

Skoro wszakże zjaw iska te zgadzamy się 
. uważać za następstwo wybuchu K rakatoa, 
zapytać jeszcze należy, czy i w czasach da
wniejszych nie dostrzegano takich osobli
wych ubarw ień nieba w zależności od wy
buchów wulkanicznych. Otóż, w samćj 
rzeczy, zjaw iska takie nie poraź pierwszy 
w ystąpiły obecnie. Obserwowano je  już 
niejednokrotnie, a mianowicie w roku 1755 
po wybuchu w ulkanu K otlugia w Islandyi 
widziano wieńce barw ne dokoła słońca 
i księżyca, ukazywała się mgła i niebo m ia
ło często wejrzenie dziwaczne; w r. 1783, 
podczas strasznego w ybuchu Asamy w J a 
ponii i Skaptar-Jokull w Islandyi, miały 
również miejsce zmierzchy czerwone, słoń
ce zabarwione, mgła niekiedy bardzo gęsta 
i woni nieprzyjem nej.

Podobnież w r. 1815 po wybuchu Tom- 
boro; w r. 1818 po wybuchu Genoing w Ba
ta  wii; w r. 1831, gdy wspólnie praw ie dzia
łalność swą objawiły wyspa G rahau, W ezu- 
wijusz, E tna, wyspy Babujan i Pichincha, 
w całój Europie, w Afryce, w Idyjach wi
dziano mgłę suchą, zmierzchy kolorowe, 
zabarwienie słońca i księżyca. W  ogólności, 
z zestawienia p. Kussell okazuje się, że 
w przeciągu czasu od r. 1750 do 1860 r. by
ło la t 90, w których miały miejsce wybuchy 
wulkaniczne, w tymże okresie w 26 latach 
występowało zabarwienie nieba przy zacho
dzie, a z tych 26 lat jeden  tylko rok  nie 
mieści się w wykazie powyższych 90 la t 
wybuchów. W  wielu nawet razach można 
było oznaczyć przeciąg czasu, jak i upłynął 
od chwili wybuchu aż do ukazania się zja
wisk optycznych w danćj miejscowości,— 
przeciąg ten czasu zgadza się w ogólności 
dosyć dobrze z tem, co wiemy o przenosze
niu się obłoku w ulkanicznego w r. 1883. 
Nadmienić też można, że i w r. 1680, pod
czas dawniejszego wybuchu K rakatoa, ta
kież same objawy ze znacznem natężeniem 
wystąpiły w Danii, ku wielkiemu przeraże
niu ludności. Lubo więc nie każdy wybuch 
wulkaniczny sprowadza objawy podobne, 
ja k  w r. 1883, niemniśj zestawienie powyż
sze ustala dosyć dobrze zależność obu sze
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regów faktów, zwłaszcza, że oczywiście tylko 
wybuchy szczególnego natężenia wyrzucić 
mogą, w powietrze dostateczną ilość pyłu.

W iadomo jednak, że objawy optyczne 
z r. 1883 i lat następnych tłumaczono też 
w inny sposób; jedn i przypisywali ich źródło 
chmurom z igiełek lodowych złożonym, in 
ni odwoływali się wprost do znacznej obfi
tości pary wodnćj w powietrzu, inni wre
szcie przypuszczali, że pył rosproszony 
w atmosferze był pochodzenia pozaziem
skiego, kosmicznego. D la czegóż jednak  
zjawiska te wystąpiły w bespośredniem są
siedztwie wybuchu i nazajutrz po nim? 
M ówiono też, że wulkan nie mógł dostar
czyć ilości pyłu dostatecznej do wywołania 
objawów optycznych na tak  rozległej prze
strzeni, na jakiój je  obserwowano. Nikt 
wszakże ilości tój ocenić nie zdoła, a skoro 
w bespośredniem sąsiedztwie wulkanu ano- 
malije meteorologiczne przypiszem y jego 
wybuchowi, nie można zależności tój za
przeczać w miejscowościach bardziój odda
lonych i w czasie nieco późniejszym.

Ciągłość zaś tych zjaw isk wskazuje, że 
źródło ich trw ało statecznie, czyli że pył 
utrzym ywać się mógł przez dwa la ta  zawie
szony w atmosferze.

O statnia wreszcie, bardzo krótka część 
sprawozdania, opracowana przez p. W hipple, 
zajmuje się z j a w is k a m i  m a g n e t o -  e le k -  
t r y c z n e m i ,  o czem wszakże tyle tylko po
wiedzieć można, że m agnetom etry k ilku sta
cyj europejskich i azyjatyckich okazały per- 
turbacyje magnetyzmu ziemskiego. Zabu
rzenie magnetyczne przebiegło ziemię z szyb
kością 1396 km  na godzinę, prędzój jednak 
ku wschodowi, aniżeli ku zachodowi. Na stan 
elektryczności atmosferycznej wybuch K ra 
katoa wyraźnie nie oddziałał.

A.

Korespondencja Wszechświata,
Słońca boczne.

P. A. Hyżycki ze Staszowa donosi nam  co na
stępuje:

„W  d. 15 Stycznia r. b. około godziny 4 ej po 
południu, wjeżdżając do wsi Ułanowice (gub. Ra

domska, pow. Sandomierski, w odległości 4 wiorst 
od osady KlimoDtów), spostrzegłem świetne zjawi
sko słońc bocznych, które trwało do zachodu słoń
ca. Z powodu braku term om etru tem peratury 
dokładnie oznaczyć nie mogłem, w każdym razie 
mróz był dość silny i powietrze zupełnie spo- 
kojne“.

Bardziej szczegółowy opis, pomieszczony przez 
p. Hyżyckiego w tej korespondencyi pokazuje, że 
zjawisko nie należało ani do rzadkich, ani też do 
bardzo świetnych; całość zjawiska była słabo roz
winięta.

P. J. Grzesiński z Sokołówki (gub. Podolska), 
podobnież donosi o obserwowanych przez niego 
zjawiskach, a mianowicie:

„W  d. 16 Lutego 1887 r., przy mrozie -—17,4° C 
i niebie pogodnem, od wschodu słońca wystąpiły 
słońca boczne trwające godzinę. W d. 18 Stycz
nia 1888 roku dało się widzieć zjawisko słupów 
bocznych o kolorach tęczowych po obu stronach 
księżyca.

W całej okazałości przedstawiło się zjawisko 
słońc bocznych w d. 30 Grudnia r. z. przy wscho
dzie słońca i mrozie —24,1° C. Słońca boczne 
dość prędko niknąć zaczęły; pozostały tylko słu
py. W dniu 12 Stycznia r. b. o godzinie 3-ej po 
południu okazały się po obu stronach słońca słu
py boczne; słońca boczne były bardzo słabe. N ie
bo było zamglone, tem peratura —14° C; zjawisko 
trw ało godzinę11.

P o s i e d z e n i e  t r z e c i e  K o m i s y i  te o 
r y i  o g r o d n i c t w a  i n a u k  p r z y r o d n i c z y c h  
p o m o c n i c z y c h  odbyło się dnia 7 Lutego 1889 
roku, o godzinie 8 wieczorem, w lokalu Towarzy
stwa, Chmielna N r 14.

1. Protokuł posiedzenia poprzedniego został od
czytany i przyjęty.

2 . Dr O. Bujwid odczytał „Kilka uwag o postę
pach wiedzy o drobnoustrojach1'. Dr B. skreślił 
rys rozwoju nauki o pasorzytach mikroskopowych, 
wykazując trzy  okresy dość wybitne: 1 ) okres ba
dań wstępnych czyli okres chemiczny, 2 ) okres

| morfologiczny, 3) okres najnowszy, nad  którym  
dłużej się zatrzym ał i pokrótce streścił wyniki 
najnowszych badań różnych uczonych. Na zakoń
czenie swego wykładu d r O. B. pokazywał bakte- 
ry je świecące (Bacillus fosforescens), wyhodowane 
w ciągu trzech dni, na  galarecie zawierającej dwa 
procenty soli kuchennej. Jedne z tych  bakteryj 
były umieszczane w probówkach (rurkach), inne 
były wyhodowane na tafelkach szklanych, powle
czonych galaretą zawierającą dwuprocentowy ros- 
tw ór soli i naśladowały gwieździste niebo, jako też 
^um inow ały imię i nazwisko czcigodnego prof. Ty
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tusa Chałubińskiego. Wykład dra B. będzie dru
kowany w jednym z numerów Wszechświata.

3. 1’. Eug. Dziewulski mówił „O zatruciach tle n 
kiem  węgla"; przemówienie p. D. było uzupełnie
niem  artykułu drukowanego w N-rze 6 W szech
świata.

Na tem posiedzenie ukończone zostało.

K E G N i K A  N A U K O W A *

FIZYKA.

—  Fotografija pozaczcrwonej części widma słonecz
nego. Niejednokrotnie wypowiadano dom niem a
nie, że pozaczerwone prom ienie  widma będą, mo
gły byó uchwycone na płycie fotograficznej przez 
zabarw ienie p ły ty  odpowiedniem i barw nikam i. 
Otóż J. C. Burbank zastosował w tym  celu eyja- 
ninę jako barw nik  i przy pewnych środkach ostroż
ności otrzym ał fotografij ą widma od lin ii A aż do 
długości fali 9900. Z otrzym anego przez siebie 
obrazu wnosi autor, że dotychczasowe rysunki tej 
części w idm a nie były dokładne. W  granicach 
długości fal 7100 i 80 dostrzegł B urbank 52 linij. 
W  smudze A fotografije wykazały 17 linij. (Na- 
turw . Rundschau z Philosoph. Magązine).

M. FI.

—  Ciężar ciała w różnych wysokościach. Dr Thies- 
sen przedstaw ił tow arzystw u fizycznemu w B erli
nie rezu lta ty  swych badań nad zależnością cięża
ru  od wysokości. Posługiw ał się nieco zm ienioną 
m etodą prof. Jollego, t. j. używał wagi, której je 
den talerzyk zawieszony by ł tuż pod belką, drugi 
znacznie niżej, odległość pionowa obu ta lerzy  wy
nosiła bowiem 11,5 m. Na każdym  z nich  um ie
szczano masę 1 kg. Z powodu bliższego sąsiedz
tw a z ziemią masa na talerzyku niższym okazy
w ała się cięższą, a dla zrównoważenia trzeba by 
ło ua talerzyk górny dokładać drobny ciężarek. 
Przy każdem  nadto doświadczeniu masy porówny
wane zmieniano między sobą Da obu talerzykach, 
ezem rugowano wpływ tem peratury  i niedokła
dność wagi. Z 24 oznaczeń okazało się, że masa 
jednego kilogram a waży o 2,8 mg więcej na ta le 
rzu dolnym aniżeli na górnym . Po uwzględnieniu 
niezbędnych poprawek wnosi p . Thiessen z tych 
doświadczeń, że ciężar masy kilogram a słabnie 
o 0,28 mg n a  każdy m e tr wzniesienia w górę.— 
Potw ierdza to  obserwacyje, dokonane w biurze 
m iędzynarodowem m iar i w ag w roku 1886 przez 
p. Foerstera , który  podał, że wystarcza podniesie
nie środka ciężkości masy kilogram a o 1 cm, aby 
ciężar jego zmniejszył się o 0,003 mg. Z liczb 
tych wypada, że masa kilogram a, k tóra  na pozio
mie morza waży 1000 g, na szczycie M ontblanc 
w wysokości 4 800 m waży już tylko 999,656 <7.—

W idzimy z tego, ja k  konieczną jest rzeczą wyróż
nianie pojęć masy i ciężaru.

S. K .

CHEMIJA.

—  Działanie gazu chlorowodornego na pewne metale.
Rozumowania teoretyczne doprowadziły J. B. Co
hena do przypuszczenia, że chlorowodór doskona
le suchy nie powinien wywierać działania na n ie
k tóre m etale. Chcąc sprawdzić to przypuszcze
nie doświadczalnie, autor wydzielał chlorowodór 
z chlorku sodu i stężonego kwa.su siarczanego, gaz 
ten przepuszczał naprzód przez dwa naczynia ze 
stężonym kwasem siarczanym , następnie przez sze
reg jedynastu kul szklanych również stężonym 
kwasem siarczanym  wypełnionych, wreszcie przez 
d ługą na 26 cali rurę z bezwodnikiem kwasu fos- 
fornego. W ten sposób osuszony gaz działał na 
metaliczny sód w oddzielnem naczyniu rurkowa- 
tem . Okazało się, że przez bardzo długi czas chlo
row odór pozostawał bez wpływu na sód, ten osta
tn i bowiem nie trac ił swego metalicznego poły
sku; po kilku dopiero m iesiącach sód stał się fijo- 
letowym, a w drugiem  doświadczeniu sczerniał. 
Utworzona na sodzie czarna warstwa jes t praw 
dopodobnie niższym chlorkiem sodu. Próby do
konane % glinem  m etalicznym  wykazały, że nie 
zmienia się on pod wpływem suchego chlorowo
doru, wiadomo zaś, że w stanie wilgotnym gaz 
ten  sprowadza szybko zmatowanie powierzchni 
glinu, a w kwasie solnym glin zupełnie się rospu- 
szcza. W dalszym ciągu autor bada działanie HC1 
gazowego na inne m etale. (Naturw. Rundschau).

M. FI.

GIEOLOGIJA.

— Chronologija ziemi. Osady tworzące się w je 
ziorze Genewskiem nastręczyły prof. Forel dane 
do odcyfrowania długości najnowszego okresu dzie
jów ziemi. Objętość jeziora genewskiego ocenia 
się na  90 bilijonów (t. j. 90.10°) metrów sześcien
nych; przecięciowa zaś ilość wody doprowadzonej 
przez R odan pozwala wnosić, że gdyby jezioro to 
wyschło, już po latach 14 lub 16 byłoby przez 
dopływ ającą rzekę do dzisiejszego swego stanu 
znów zapełnione. W raz z wodą wszakże prowa
dzi też R odan znaczną ilość zawieszonych w niej 
cząstek stałych, k tó rą  ocenia p. Forel conajmniej 
na dwa m ilijony m etrów sześć, rocznie. Przez 
osadzanie się przeto tych części stałych jezioro, 
mające 90 bilijonów m3, zostałoby całkiem w ypeł
nione w ciągu 45 tysięcy lat. Wykazać zaś moż
na, że od okresu lodowego część jeziora Genew
skiego została już osadami zapełnioną, co wywo
łało zwężenie jeziora przy jego początku, tak, że 
straciło ono między St. M aurice a Villeneuve 150 
m etrów kw adratow ych powierzchni. Ponieważ zaś 
obecna pow ierzchnia jeziora wynosi 578 m2 i  by
łaby całkiem  zapełnioną przez 45000 lat, przeto 
od okresu lodowego, gdy zapełniło się już 150 m2, 
upłynąć nie mogło więcej nad jakie kilkanaście
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tysigcy lat. Oczywiście wszakże i ten chronom etr 
ziemi nie jes t pewniejszym od innych wskazówek, 
które służyły dotąd do oceny jej wieku (ob. Chro- 
nologija ziemi, Wszechś. z r. z. str. 308, 327, 346). 
P raca  prof. Forela mieści sig w „Bulletin de la 
Societe Vaudoise des Sciences N aturelles“ za rok 
1888. S. K,

—  Wybrzeże Puzzuoli i świątynia Serapisa. W no-
wem piśmie „Himmel und E rde“, które jest orga
nem  stowarzyszenia astronom icznego U rania w Ber
linie, zamieścił prof. Brauna z Halli oryginalny 
pogląd na ru iny  tak  zwanej świątyni Serapisa (Ju
piter Serapis), znajdujące się pod Puzzuoli nad 
brzegiem morskim, które tak  żywo zajmowały gieo- 
logów. Z ru in  tych  mianowicie przechowały się 
dotąd najlepiej trzy  słupy, stojące na podstawie 
z bruku mozaikowego, które w wysokości od 3 do 
6>/2 metrów ponad tym  brukiem  okazują liczne 
otw orki, wywiercone przez mięczaki Lithodomus 
lithophagus, żyjące w m or2 u Śródziemnem w b a r
dzo nieznacznej głębokości pod powierzchnią mo
rza  i w sąsiedztwie brzegów. Otworki te  oczywi
ście musiały być wywiercone już po wzniesieniu 
gmachu, co mogło mieć miejsce w pierwszem lub 
drugiem  stuleciu przed Chr.; wniesiono stąd  zatem, 
że od schyłku czasów rzym skich słupy te  zwolna 
zapadać się m usiały poniżej poziomu morza, a na
stępnie, począwszy od r. 1000 albo później, a naj
dalej od roku 1500, znów z wody się wynurzały. 
Osobliwy ten ruch słupów uważano tedy za do
wód, że otaczający g run t nadmorski, w ciągu osta
tn ich  stuleci ulegał silnemu kołysaniu, obniżając 
się pierw otnie a następnie podnosząc, na uspra
wiedliwienie zaś możliwości tego ruchu przytacza
no wulkaniczną naturę gruntu.

Otóż prof. Brauns odrzuca takie rozumowanie 
całego tego zjawiska. Powołując się na dowody 
archeologiczne, wykazuje, że ruiny nie przedsta
wiają charakteru  św iątyni, że była to budowa zu
pełnie świecka, a mianowicie było to sztuczne zbio
rowisko wody morskiej w celu przechowywania 
ryb , tak  jak  w innych miejscach rzymianie po
siadali podobne zbiorowiska wody słodkiej, pisci- 
nae. W  sztucznej tej sadzawce morskiej żyć m o
gły w pobliżu powierzchni wody owe mięczaki, 
a że poziom wody zapewne na jednej wysokości 
był stale utrzym yw any, przeto zostawiły one śla
dy niszczących swych działań tylko w pewnej, 
oznaczonej części słupów. W ten  sposób usuwa 
prof. Brauns potrzebę przypuszczania tak  potęż
nych i nagłych ruchów lądu, jak ich  gdzieindziej 
na ziemi nie dostrzegam y. O ile tak stanowcza 
kry tyka  dotychczasowych poglądów jest uzasa
dniona wykaże to  dyskusyja, jaką  niewątpliwie 
rospraw a prof. Braunsa wywoła.

T. R.

M1NERALOGIJA.

—  Sperrylit, nowy minerał. Na posiedzeniu pary 
skiej akadem ii nank d. 14 Stycznia r. b., p. des 
Cloizeaux przedstawił kilka kryształków nowego

m inerału (arsenku platyny) przesłanych mu przez 
p. W ellsa z New-Haven w Connecticut. Ciekawy 
ten  związek, składa PtAs-2, występuje w bardzo 
drobnych kryształkach barw y ciemnej, cynowo- 
szarej, przedstaw iających kombinacyją ścianek 
ośmiościanu foremnego i sześcianu, rzadziej dwu- 
nastościanów rom bowych lub pięciokątnych (piry- 
toedrów). C. wł. 10,6. Skład chemiczny: As—40,9S, 
Sb—0,50, P t—52,57, R h -0 ,7 2 , P d—ślad, F e-0 ,07 , 
Sn02—4,62 (w procentach). Pod dmuchawką wy
daje trzeszczenie słabe, w rurce otw artej wydzie
la nalot bezwodnika arsenawego, prażony wolno 
nie topi się, kiedy szybko ogrzewany ulega sto
pieniu tracąc  część swego arsenu. W oda królew 
ska na proszek jego działa słabo. P. Wells, któ
rem u udało się odtworzyć go sztucznie, przepusz
czając nad  platyną rozgrzaną do czerwoności pa
rę arsenu w strumieniu wodoru, nazwał związek 
ten rodzim y sperrylitem , na cześć p. Sperry, któ
ry  go odkrył w Październiku 1888 r. w kopalni 
Vermillion, otw artej w r. 1887 w okręgu Algona, 
w prowincyi kanadyjskiej Ontario, gdzie m inerał 
ten  rossiany jest w kwarcu złotonośnym, wraz 
z pirytem  miedzianym, żelaznym magnetycznym 
i dwutlenkiem cyny. (Kev. Scient., 1889).

K. J.

WIADOMOŚCI BIEŻN E.

— Żegluga elektryczna zaprowadzona została na 
Tamizie. W  Październiku r. z. spuszczony został 
na rzekę statek  ekektryczuy, dosyć znacznych 
rozmiarów, pierwszy z podobnej flotyli przezna
czonej do komunikacyi rzecznej. Ma on 20 me
trów długości przy 30 m szerokości i służyć może 
dla 80 podróżnych. Posiadać ma prędkość 6 mil 
ang. na godzinę. Cały mechanizm umieszczony 
jest w przedniej i tylnej części statku, wpośrodku 
znajduje się kajuta. Elektryczność nagromadzona 
jest w 200 akum ulatorach i za pośrednictwem 
dwu przyrządów, każdy o sile 7 '|.2 koni parowych, 
przetwarza się w siłę poruszającą, wprawiającą 
w obrót dwie szruby systemu Thornycrofta. S ta
tek  zrobiony jest z drzewa tek  i z mahoniu. (Rev. 
Scient.). T. R.

USTelrrolog-ija.

W  Styczniu r. b. zmarł w wieku la t 67, znany 
zoolog A leksander I*agenstecher, długoletni pro
fesor w Heidelbergu, a ostatnio dyrektor muzeum 
historyi naturalnej w Hamburgu.
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ODPOWIEDZI REDAKCYI.

WP. L. D. w Żmerynce. Ponieważ dowiedziono, że 
rozwiązanie zadania o podziale dokładnym  jak ie 
gokolwiek kąta na trzy  części równe je s t niem o
żliwe wykreśleniem  używanem w gieom etryi ele
m entarnej (t. j. przez użycie linijafu i cyrk la), 
przeto żadne tow arzystw o naukowe i żadna aka- 
demija ani nie podaje do rozw iązania tego zada
nia jako  tem at konkursowy, ani też nie przyjm uje 
rospraw  odnoszących się do tego przedm iotu.

WP. F. K. w Białej. M ateryjały  do flory krajowej 
mogą znaleść właściwe dla siebie miejsce w IX  
tom ie Pam iętnika Fizyjograficznego, którego druk 
rospocznie się niezadługo.

WP. Z. 0. w Dorohowie. Swatek, DaB Schlittschuh- 
laufen, W iedeń, 1874; W itham , Systeme of figur- 
skating , Londyn, 1874; A nderson, The a r t  of ska- 
ting , Londyn, 1876. Przewodnik gim nastyczny 
„Sokół“ , organ tow arzystw  gim nastycznych, wy
chodzi comiesiąc, kosztuje u nas 1 rb . 50 k. rocz
nie, adres redakcyi: Lwów, Ormijańska, 29.

SPR O STO W A N IE.
W N r 6 W szeóhświata na str. 82, szpalta 2 , 

wiersz 8, zamiast przędnie powinno być tylne, wiersz 
9 , zamiast piersiowe powinno być brzuszne, wiersz 16 , 
zam iast tylne i brzuszne, powinno być przednie i pier
siowe.

Posiedzenie 4-e Kom. stałćj Teoryi ogro
dnictwa i Nauk przyrodniczych pomo
cniczych odbędzie się we czw artek dnia 
21 Lutego 1889 roku, o godzinie 8 - ćj 
wieczorem, w lokalu Towarzystwa O gro
dniczego (Chmielna, 14).

Porządek  posiedzenia:
1. Odczytanie protokułu posiedzenia po

przedniego.
2. D r zool. J . Nusbaum „H istoryja roz

woju m aika (MeloS proscarabaeus)”.

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 6 do 12 Lutego 1889 r.

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

<v
Barom etr 

700 mm - f T em peratura  w st. C.
o* Kierunek w iatru

Suma
opadu

U w a g i .

Q 7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1  p. 9 w. Najw. Najn.

6 41,9 38,0 33,0 —5,8 - 2 ,4 - 1,8 - 1,6 - 7 , 0 85 SW.SW.W 0,6 W  poł. śn.,popoł. lek.zam .
7 31,0 31,0 32,2 —1 ,2 - 0 ,4 - 3 ,0 0,8 —4,0 91 W ,W ,W 2,4 W n .ir .  śn .izam ., w. śn. pr.
8 36,0 38,0 34,5 - 3 ,4 - 1,8 - 2 ,7 —0,8 —4.0 90 W,W,S 0,4 Śn. w n. i do poł. prusz.
9 24,8 24,4 23,7 - 1 ,4 0,6 - 1,8 1,0 - 3 , 2 92 S,SW,S 0,4 W  n. i r. śn. i zamieć

10 23.8 27,0 30,4 - 2,2 - 1 ,1 - 2 ,9 0,0 —3,8 93 w s ,w ,w 0,9 Wn. i r. śn. pr., zam., w. śn.
1 1 34,3 35,8 37,2 - 6,0 - 4 ,0 —6,6 —2,5 - 7 ,2 92 w ,w ,w 0,0 R .śn.,w .biał. kołonaok.ks.
12 40,5 44,2 48,9 - 9 ,8 - 6 ,4 - 7 ,1 - 4 ,2 -10,4 91 w ,w ,w 0,0 Mgła do poł.

Średnia 33,8 —3,5 91 4,7

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

T R E ść . Ignacy Domeyko, napisał K. Jurkiew icz. — K ilka słów o motylicy (Distomum hepaticum ), 
przez Augusta W rześniowskiego. — W ybuch K rakatoa i zjawiska przezeń wywołane, przez A. — Ko- 
respondencyja W szechświata. — Towarzystwo ogrodnicze. — Kronika naukowa. — W iadomości bieżą

ce. — Nekrologija. — Odpowiedzi R edakcyi. — Sprostowanie. — Buletyn meteorologiczny.

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

^ 0 3 B 0 i e H 0  I J e H 3 y p o i o .  B a p u i a B a ,  3  < J > e B p a M  1 8 8 9  r .  D r u k  E m i l a  S k i w s k i e g o ,  W a r s z a w a  C h m i e l n a , ^  2 6




