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OLBROTOWIEC
CZYLI

FOTFISZ
( F b y s e t e r  m a c r o c e p lia ln s  ' ) •

Buffon jeszcze w ykrył prawo odnoszące 
się rozmieszczenia istot żyjących, że ro z
m iary zw ierząt stosują się do rosciągłości 
lądu, k tóry  zamieszkują.

P raw o to Buffona stosuje się także do 
oceanu, mającego większą od lądów rozle
głość i zamieszkałego przez zwierzęta wię
ksze od zw ierząt lądowych. Takiem i ol
brzymami są wieloryb i olbrotowiec, zw any 
także potfiszem, kaszalotem  lub wielkogło- 
wem, wobec których słoń jest tak  małem 
zwierzęciem, jak  szczur wobec łososia. Ża
dna ryba morska nie dorówna wielkością 
tym olbrzymim ssącym, których krew  czer
wona i ciepła płynie w naczyniach tak g ru 
bych ja k  ru ry  wodociągowe, a do oddycha
nia m ają płuca, rodzą żywe m ałe, k tóre 
m atka swojem mlekiem w ykarm ia i otacza 
troskliwą opieką wobec niebespieczeństwa.

W ieloryby dzielą zwykle na dwa działy: 
do pierwszego należą wieloryby właściwe, 
mające pasy fiszbinowe w paszczy; w d ru 
gim dziale mieszczą się wieloryby, których 
szczęki są uzbrojone zębami, a mianowicie: 
delfin, jednorożec, olbrotowiec, k tóry  jest 
wśród tego działu olbrzymem. Dawniej 
sądzono, że istnieje kilka gatunków  olbro- 
towców czyli potfiszów, ale pokazało się, 
że mniemane różnice gatunkowe były tylko 
różnicami osobnikowemi; nie wiedziano 
przy tem, że samica jest praw ie o jednę trze
cią od samca mniejsza.

W ieloryby mało się oddalają od bieguna, 
olbrotowce czyli potfisze przeciwnie, rzad 
ko się ku biegunom  zapędzają; wyjątkowo 
spotykano zabłąkane kolo cieśniny Behrin- 
ga i na morzach północnych, lub koło p rzy
lądka Dobrćj Nadziei. Są one przeważnie 
mieszkańcami mórz zw rotnikow ych. Z da
leka poznają je  m arynarze po olbrzymiej 
głowie, stanowiącej czw artą część ciała,

')  G. Pouchet, Le cachałot. Revue des deux 
mondes. 1 Grudnia, 1888.

uzbrojonej licznemi zębami, osadzonemi 
tylko w szczęce dolnej. Otwór nozdrzy 
zbacza mocno na lewo.

Potfisze czyli olbrotowce żyją gromadnie, 
po kilka, aż do paruset sztuk i zdaleka wi
dać obroty takiej gromady.; wysuwają gło
wy z wody lub podskakują, aby zaraz 
w wodę się zanurzyć. Samce prow adzą 
taką gromadę, a samice i młode wydają się 
im uległemi. Bardzo stare samce żyją sa
motnie. Potfisze, gdy się do lądu zbliżają, 
szukają wód głębokich. Samice rodzą j e 
dno małe, które ssie kątem paszczy, z po
wodu spiczastej szczęki, którą się te stwo
rzenia odznaczają. Potfisze nie są tak  łago
dne ja k  wieloi^yby i nieraz stare samce dru
zgoczą łódki i zagrażają większym statkom .

Zabity  potfisz unosi się na powierzchni 
wody z powodu masy tłuszczu, k tóry  za
wiera. Potfisz wychudzony i zdychający 
z choroby idzie na dno, ale potem znowu 
wypływa, z powodu gazów gnilnych, jak ie  
się w nim tworzą; z czasem ptaki i ryby 
morskie otw ierają przejścia tym gazom 
i olbrzymie cielsko wraca do przepaści m or
skich. Często morze wyrzuca na brzegi 
potfisze skaleczone przez harpuny lub osła
bione przez chorobę. Nieraz żyjące potfi
sze mają wielkie blizny, inne m ają wrosłe 
ułam ane końce harpuna lub ostrze, którem 
je s t zakończony pysk ryby zwanej piłą.

Do ostatnich czasów bardzo mało znano 
organizacyją potfisza, okazy bowiem przez 
morze wyrzucane są zwykle w tak złym 
stanie, że trudno je  badać, a świeżo zabite 
z trudnością mogą badacza w całości docze
kać. Badanie cielska, które zaczyna się 
roskładać, jes t niemożliwem i wstrętnem. 
W yobrażenie o tem może mieć ten tylko, 
kto brodząc we krw i i w tłuszczu po ko
lana, badał te masy, wśród których obrócić 
się trudno, a które tylko zapomocą koni 
można przew racać przy badaniu. Ci, k tó 
rzy zajm ują się ich połowem, niewiele naukę 
wzbogacić mogli; złowiony bowiem potfisz 
jest wspólną zdobyczą całej załogi i nie
użyteczny szkielet bywa rzucany do morza. 
Zaledwie w ostatnich czasach połowy ina
czej zaczęły się odbywać, tak, że i do m u
zeum paryskiego ciekawe okazy się dostały.

Potfisz czyli olbrotowiec dosięga 26 m e
trów  długości, a 17 metrów obwodu. K o
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niec głowy posiada niezupełnie symetiycz- J 
ny, co stanowi charakter wspólny grupie 
wielorybnych opatrzonych zębami, u potfi- 
sza zaś je s t najwybitniejszy i ujawniający 
się naw et na kościach czaszki. N auka nie 
może wytłumaczyć tśj anomalii, która się 
nie spotyka u ssących, ptaków lub płazów, 
a tylko u niektórych ryb; u wspomnianych 
zaś wielorybnych występuje ona jako zbo
czenie otworu nosowego ku lewej stronie.

Oczy potfisza są bardzo małe, mniej niż 
dwa razy większe od wołowych. Gałka 
oczna może, zapomocą silnych i długich 
muskułów, cofać się w głąb jam y ocznej, 
co się zawsze po śmierci potfisza zdarza 
i oko wydaje się pozbawionem gałki pod 
spuszczoną powieką; stąd urosło dawne 
mniemanie, że potfisz jest ślepy. Potfisz 
ma rogówkę trochę wypukłą, źle więc za
pewne widzi i trudno pojąć jak  może ła 
pać głowonogie, stanowiące jego główne 
pożywienie, które znowu mają stosunkowo 
bardzo duże oczy. Za okiem potfisza znaj
duje się ledwo widzialny otwór ucha. Mózg 
jes t największy ze znanych, większy nawet 
od mózgu wieloryba właściwego. A jednak 
ten mózg nie zaważy tyle co pięć mózgów 
ludzkich, a rdzeń pacierzowy również nie 
ma grubości odpowiedniej do wielkości. 
Przekonywam y się więc, że odrębna jest 
budowa tych wielkich ssących, a naw et zna
jomość innych zw ierząt mało nam pomaga 
do poznania organizacyi potfisza. Dodamy 
tu, że dolna jego szczęka posiada do 54 zę
bów, a górna wydrążenia, odpowiadające 
zębom. G rzbiet potfisza jest czarny lub 
czarnozielony, brzuch białawy, a skóra 
g ładka i delikatna ja k  jedwab.

Łowią potfisza dla tłuszczu, olbrotu (sper
macetu) i am bry szarej. Tłuszcz się wydo
bywa, jak  u wielorybów , z grubej warstwy 
tkanki, znajdującej się pod całą skórą zwie
rzęcia. Pochodzenie olbrotu niedawno po
znano, am biy zaś dotąd je s t mało zbadane. 
W  IX  wieku wspominają już autorowie 
arabscy o ambrze, k tórą ocean Indyjski na 
brzegi wyrzuca i dziwne o niej bajki p ra
wią. W  X II I  wieku M arek Polo twierdzi, 
że am bra znajduje się w potfiszu, a chiń
czycy i japończycy wiedzieli już, że się ona 
w jego kiszkach tworzy, że jest wytworem 
chorobliwym, co potwierdza ten fakt, że nie

wszystkie potfisze dają ambrę. Praw ie wszy
stkie te, które w A tlantyku znajdują się, 
nie wydają ambry, chociaż kawałki ambry 
można znaleść na brzegach Brazylii, a w prze
szłym wieku znajdowano je  na brzegach 
zatoki Gaskońskiej. Istnieją kawałki am
bry sławne przez swoje rozmiary: kompa- 
nija holenderska kupiła za 11 000 talarów 
kawałek, ważący 182 funty. W  roku 1755 
kompanija indyjska sprzedała za 52000 
franków kawał, ważący 225 funtów. Przed 
dwoma laty złowiono niedaleko wybrzeży 
A m eryki potfisza i znaleziono w nim kawał 
ambry, ważący 107 funtów, który sprzeda
no za 44000 dolarów. Wszelako podobne 
wypadki są nader rzadkie.

Co do olbrotu, wiadomo oddawna, że się 
znajduje w głowie olbrotowca czyli potfisza: 
na kościach czaszki znajduje się zagłębienie 
zawierające tłuszcz, którego tkanka nie jest 
tak spójna jak w słoninie, są to komory 
błoniaste zawierające olbrot płynny. W  ce
lu wydostania olbrotu wyrzynają na wierz
chu głowy otwór i czerpią olej wiadrem, 
jak  z cysterny. Gdy się wyczerpie, czło
wiek włazi do otworu i nogami więcej oleju 
wyciska. Tłuszcz ten jest nader czysty 
i przy zastyganiu tw orzy piękne kryształy 
białe i to jest olbrot. Tkanka podskórna 
czyli słonina i inne części zawierają podo
bny tłuszcz, ale w daleko ściślejszej tkance, 
tak, że ją  trzeba wygotowywać, przez co 
tłuszcz mniej jest dobry; gdy zaś naturalnie 
wypływa i na powietrzu zastyga, tworzy 
też białe kryształy. Tłuszcz wielorybów 
różni się od tłuszczu potfiszów zupełnie in 
nym składem chemicznym.

Od dwustu lat zaczęto łowić potfisze; 
dowiedzionem jest, że koloniści w Now6j 
Anglii i na Bermudach w X V II wieku nie 
łowili potfisza, choć łowili wieloryby. H i- 
storyja połowu potfisza we Francyi jest po
łączona z historyją wyspy Nantucket, poło
żonej u wybrzeża stanu Massachusets; na 
tej wyspie osiedli i utworzyli kolonije kwa- 
krowie, szukając ciszy zdała od lądu stałe
go i oddali się połowowi wielorybów. 
W zdłuż wybrzeża prąd m orski zimny, p ły
nący z północy na południe prowadzi wie
loryby; w przeciwnym kierunku płynący, 
w pewnej odległości prąd  Zatokowy (Golf- 
Strom), ma wodę ciepłą, w której się trzy
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mają. potfisze, a czasem zbliżają, się do brze
gów; wyspa była więc wyborną, stacyją dla 
połowu. Kwakrowie łowili więc naprzód 
wieloryby, ale gdy morze wyrzuciło nieży
wego potfisza, zrobiło to przew rót w spo
łeczeństwie kwakrów, bo każdy rościł do 
niego prawo. AY kilka lat potem około 
1712 roku rybak z Nantucket, C hristopher 
Hussey, zabił pierwszy raz potfisza i dał po
czątek nowemu przem ysłowi. Zaraz się zna
leźli naśladowcy, tem bardziój, że było mniój 
wielorybów. Łowiono więc potfisze na peł- 
nem morzu i wyprawiano się na kilka ty 
godni; gdy łodzie napełniały  się tłuszczem 
(sadłem), wracano wytapiać go na brzegach 
w piecach ad hoc urządzonych, a połowy 
dobrze się opłacały. Na zimę w racali wszy
scy do domów, a łodzie na brzeg wyciągnię
te, czekały wiosny. Z czasem rybacy za
puszczali się aż do rów nika i ci kwakrowie 
stali się pierwszymi rybakam i w świecie, 
z powodu przestrzegania ścisłego obowiąz
ków, wstrzemięźliwości i czystości niezw y
kłej. W yspa N antucket była w owym cza
sie rodzajem A rkadyi, gdzie panow ały p ra 
ca i sprawiedliwość; wszyscy zajm ują się 
połowem wielorybów; panują cnoty a wy
stępki i namiętności są nieznane, według 
opowiadań współczesnych. Koloniści i po
tomkowie dawnych panów tćj ziemi, t. j. 
indyjanie, żyją w zgodzie i wspólnie zajm u
ją  się połowem. W ojna o niepodległość 
zakłóciła te zajęcia, k tóre się potem wzno
wiły, ale amerykanie znaleźli już  w angli
kach potężnych współzawodników i oba 
narody spierają się o zaszczyt zabicia p ier
wszego potfisza, około 1787 r., poza p rzy
lądkiem  H orn. T rudno też wiedzieć, który 
z tych narodów był pierwszym na miejscach 
połowu na wodach Chińskich, Japońskich 
i u wybrzeży A rabii.

N iektóre zw ierzęta, podobnie ja k  domo
we, miały pewne znaczenie w historyi od
kryć i cywilizacyi. K ły  morsa spowodo
wały badanie Azyi północnój, podobnie ja k  
złoto M eksyku i P eru  przyspieszyło pozna
nie A m eryki. P rzy  połowie fok i wielory
bów, holendrzy odkryli ziemie bieguna 
północnego; podobnie dzieje połowu potfi- 
szów wiążą się z h istoryją oceanu Spokoj
nego i przez długi czas były łącznikiem je 
dynym  między kolonijami a Europą. Statki,

które tym połowem się zajmowały, torowa
ły  wszędzie drogi i one były pjonierami 
cywilizacyi na oceanio Spokojnym. Miesz
kańcy wyspy N antucket wynaleźli dwie 
drogi między E uropą i Ameryką i zazna
czyli bieg prądu Zatokowego aż do połu
dnia wielkiśj ławicy Newfoundlandu, tu 
dzież jego kierunek na wschód, począwszy 
od przylądka H atteras; po porozumieniu 
się z nimi, F ranklin  zrobił sławną swoję 
kartę  gieograficzną, na którćj prąd  Zatoko
wy pierwszy raz się przedstawia, jakby rze
ka płynąca przez A tlantyk i sięgająca aż 
do starego lądu.

F rancy ja  długi czas była poza ruchem 
wywołanym przez łowienie potfiszów, ale 
z czasem i ona do tego przem ysłu się wzię
ła  i to znowu dzięki inicyjatywie wyspy 
N antucket. W  r. 1785 dwu kwakrów za
proponowało królowi francuskiemu L u 
dwikowi X V I, przeniesienie swego prze
mysłu do Dunkerque, gdzieby swoję kolo- 
niją, założyli. Po wojnie o niepodległość, 
anglicy robili bowiem różne utrudnienia 
łowcom amerykańskim, nie uwzględniali 
ich próśb o ustępstwa i zwlekali z w yda
niem pozwolenia na założenie kolonij łow 
ców w Anglii: stądzw rot do Ludw ika X V I. 
Żądali oni od niego zupełnój swobody reli
gijnej dla swój sekty, tudzież uwolnienia 
od służby wojskowej; oba żądania zostały 
uwzględnione i ugoda została zawarta. Gdy 
delegaci wracali przez A ngliją do Am ery
ki, P itt  chciał z nimi żądaną poprzednio 
umowę do skutku doprowadzić, lecz oni się 
już  nie zgodzili, a w następnym roku ko- 
lonija kwakrów osiadła w D unkerąue. 
W  1790 r. 40 statków pod flagą francuską 
zajmowało się połowem potfiszów, a w r. 
1792 było ich 25 na jednych morzach Po
łudniowych. W ojna z A ngliją ruch ten 
wstrzymała i po wielu stratach kolonija 
z N antucket wróciła do Ameryki.

Dziś F rancy ja nie ma ani jednego statku 
zajmującego się połowem olbrotowców czy
li potfiszów lub wielorybów. Upłynęło 
40 la t ja k  ostatni statek został w H awrze 
rozbrojony i tylko muzeum miejskie chowa 
harpuny na pamiątkę wygasłego na zawsze 
przemysłu. Rozbroiła swoje statki i wyspa 
Nantucket i stała się uprzywilejowanem 
miejscem kąpieli morskich dla mieszkań-
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ców Cincinnati i Chicago. I  kwak rów już 
tam niema i tylko w muzeum miejscowem ; 
zachowały się pamiątki dawnego przemy
słu. Najciekawszym okazem je s t olbrzymia 
szczęka potfisza, prawdopodobnie najwię
ksza znana na świecie. Przem ysł ten prze
niósł się potem do New-Bedford, miasta 
na stałym lądzie i do lat ostatnich tam się 
trzymał. To miasto liczy dziś 40000 miesz
kańców. P rzez pól w ieku prawie był tu | 
punkt środkowy dla przem ysłu połowu pot- 
iiszów i tu była pierwsza fabryka świec 
spermacetowych. Dziś główną stacyją wiel
kiego połowu jest San Francisco, ale dach 
tego przemysłu, jeśli tak się wyrazić można, 
pozostał w New-Bedford, gdzie wychodzi 
specyjalne pismo peryjodyczne dla łowców, 
gdzie w yrabiają udoskonalone harpuny 
i nowe przyrządy z prochem, które zdaleka  ̂
potfisza zabijają, tak, że teraz nie trzeba 
się zbliżać do zwierzęcia. W idok portu 
je s t ciekawy. Na brzegu stoją beczki z ole
jem , okryte ziemią, aby się nie rozgrzewały 
i czekają na coraz mniój prawdopodobny 
wzrost ceny. T u widać piec do topienia 
tłuszczu, tam wielkie rozbrojone statki, m a
jące na samym końcu masztów dwie obrę
cze żelazne; w czasie połowu cały dzień 
w tych obręczach zawieszeni byli m ajtko
wie, opierając nogi o odpowiednio urządzo
ną deskę i krzykiem  oznajmiali, że widzą 
olbrotowca; w nagrodę, m ajtek dostawał 
koszulę z fłaneli czerwonej, za każdego do
strzeżonego potfisza. S tatki te, choć wysłu
żone, są jeszcze wyborne i zczasem zastąpią 
te, które są używane na oceanie Spokojnym.

Obecnie tylko na oceanie Spokojnym 
odbywa się wielki połów olbrotowców czy
li potfiszów, a przemysł skupia się w San 
Francisco. A tlantyk zaś praw ie opuszczo
ny i tylko małe statki tam pracują, ponie
waż uzbrojenie wielkich nie opłaca się, 
z powodu, że nafta zastępuje coraz bardziej 
tłuszcz potfiszów. Połów  na A tlantyku 
odbywa się więc podług dawnego systemu 
mieszkańców wyspy Nantucket. Na wys
pach Azorskich jes t 20 stacyj połowu. 
W śród nich wymienimy Lagens na wyspie 
Pico. Do miasteczka tego nie prowadzi 
żadna droga, tylko ścieżki przez muły wy
deptane. Miasteczko posiada trzy towa
rzystwa, zajmujące się połowem; każdy

członek składa kilka tysięcy franków; łodzie 
i wszystkie przybory kupują się w Bostonie 
lub New Bedford. Załogi statków są pła
tne rocznie, lecz mają i udział w zdobyczy. 
Na każdej łodzi jest oficer i rzucający har
puny, którzy też nadzór mają nad utrzy
maniem łodzi. Trzy towarzystwa miaste
czka mają straż wspólną na brzegu; sko
ro strażnik dostrzeże potfisza w oddaleniu 
na pełuem morzu, wywiesza flagę i rzuca 
petardę. Na ten znak każdy opuszcza swe 
zajęcie i spieszy na morze, bo każdy będzie 
miał udział w zdobyczy. W edług powsze
chnego prawidła, potfisz należy do tego, 
kto pierwszy harpun w jego cielsko utopi.

| Oficer bierze na statek pierwszych, którzy 
j  na brzeg przybyli, bo każdy zna robotę, 
! każdy wie jak  uniknąć liny, którą z szalo

ną szybkością ciągnie za sobą zwierzę zra
nione i kiedy uciec od śmiertelnych kon- 
wulsyj olbrzyma. Członkowie towarzystw 
ze strażnicy pilnują obrotów swoich łodzi 
i niekiedy dają znak, aby wszystkie łodzie 
wspólnie działały, a wtedy zdobycz do je 
dnego tylko towarzystwa należy, do tego, 
którego statki zwyciężyły. W  porcie każ
de stowarzyszenie ma swoje warsztaty: j e 
dynym warsztatem je s t skała wyrównana 
spadzisto ku morzu; p łatają zwierzę w wy
drążeniu tój skały, aby nie tracić tłuszczu. 
Piec do topienia tłuszczu jes t obok. P o t
fisz wczoraj zabity leży jeszcze na brzegu; 
wczorajsi wioślarze przynoszą puste beczki, 
rospalają pod kotłem ogień, który potem 
utrzymywać będą skwarkam i, pozostałemi 
od topienia tłuszczu. Do płatania mają 
nóż ostry ja k  brzytw a, szeroki jak  dłoń, 
osadzony na trzonie 2 m etry długim. Od- 
rzynają głowę potfisza, k rają tłuszcz w dro
bne kawałki według odwiecznych praw i
deł. Nożownik na miejscu ciągle ostrzy 
noże i ledwo może podołać robocie, oficer 
z łodzi całością roboty kieruje, a przy t.ćj 
pospiesznej robocie dla zysku, niema miej
sca dla nauki. Anatom, który chciałby zba
dać potfisza niema co tu robić i nawet czło
nek towarzystwa nie mógłby z czemś podo- 
bnem wystąpić, wobec całego zgrom adze
nia, wktórćm każdy, będąc w sprawie p ła ta 
nia interesowanym, ma prawo głos zabrać.

Olbrot z głowy mieszają z resztą tłusz
czu, który zaraz do kupca wysyłają, a gdy
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kupiec wym ierzył ilość, towarzystwo zysk [ 
swój dopiero wtedy pozna; oficerowie, zało
ga, robotnicy, wszyscy pewien procent 
otrzym ują od całej masy. Liczne są, tow a
rzystw a połowu na wyspach Azorskich, ale 
powinny one być dobrze organizowane. Są, 
takie, które sprow adzały przybory z Ame
ryki i przed opłaceniem należności za nie 
tyle zyskały, że koszty pokryć mogły, bo 
jeden wielki i stary  olbrotowiec dać może 
zyski nieobliczone, wobec których bez zna
czenia jest potem dwuletnie nawet niepowo
dzenie w połowie.

Pytanie, jak ą  jes t przyszłość dla takiego 
połowu na wyspach Azorskich? Potfisz 
ma zawsze wielką wartość, choćby naw et 
dla jednej ambry, k tó ra się używa w perfu- 
meryi, a koszty takiego połowu są nieznacz
ne, tak, że jeszcze przez wiele lat przem ysł 
ten może pomyślnie się rozw ijać, byleby 
tylko ilość towarzystAV była w norm alnym  
stosunku do średniej ilości potfiszów, nawie
dzających wyspy Azorskie. Teraz praw do
podobieństwo jest zatem, że się one coraz 
bardzićj mnożyć będą. W praw dzie od trzech 
wieków zm niejszyła się ilość wielkich ssą
cych mieszkańców m orza,ale z drugiej s tro 
ny* g^y chodzi zwłaszcza o potfisza, połów 
na wielką skalę staje się coraz mniej korzy
stnym, tak, że w przyszłości rów now aga po
winna nastąpić w mnożeniu się tych zwie
rząt. Ogólnie będzie ich może m niej, ale 
mniej będą tępione niż dawniej. Trzeba 
pomyśleć o przestrzeni, k tórą one zamiesz
kują, a im dalej od brzegów, tem bespiecz- 
niej jes t dla tych istot. G atunek więc będzie 
dążył do swej dawnej równowagi i choć jej 
nie odzyszcze w zupełności, z powodu postę
pu cywilizacyi, utrzym a się tak, ja k  wiele 
dzikich zw ierząt z lądu stałego,dawniej nader 
pospolitych, a dziś rzadszych, z powodu j  

coraz to lepszego uzbrojenia myśliwych.
Można o potfiszu powiedzieć to samo, co 

o innych zwierzętach: gdyby nawet wszyst
kie wybrzeża oceanu pokryte były czynnemi 
stacyjami połowu, pole ich działalności będzie 
bardzo nieznacznem w porównaniu do prze
strzeni mórz, w których,po człowieku, potfisz 
jest panem '). S treściła M. Twardowska.

')  Jąko  uzupełnienie tego artykułu , podajemy 
wiadomość o olbrocie, według dzieła W agnera:

SMARY 
ROŚLINNE I MINERALNE.

Gdyby przemysł dziwnym jakim ś sposo
bem został naraz pozbawiony materyjałów , 
którem i posługujem y się przy każdej bez 
wyjątku maszynie w celu zmniejszenia wza
jem nego tarcia różnych jój części jedna 
o drugą, to wypadek ten miałby ogromne, 
trudne do przedstawienia następstwa. Ruch 
pociągów na kolei żelaznej musiałby ustać 
zupełnie, statki parowe nie miałyby racyi 
dalszego istnienia, wogóle, wszelkie maszy
ny parowe, któremi tak słusznie chlubimy 
się, podnosząc cywilizacyjne znaczenie na
szego wieku, nie mogłyby spełniać swego 
zadania, a toż samo stosuje się i do wszyst
kich innych maszyn, dostarczających na po
trzeby człowieka energii w jakiejkolw iek

,,Podręcznik technologii chemicznej", tłumaczył 
Ju ljan  Grabowski. Warszawa, r. 1879.

O lbrot jest to szczególny stały tłuszcz, znajdu
jący się w ciele wielu zwierząt wielorybowatych, 
a m ianowicie w ciele wieloryba potfisza (Physeter 
m acrocephalus), W  ciele zwierzęcia, działaniem  
ciepła zwierzęcego, je s t rospuszczony w drugim 
tłuszczu, t. j. w oleju olbrotowym. Po śmierci 
zwierzęcia ten  rostwór, czyli płynny olbrot, krze
pnie z powodu ścinania sig stałego olbrotu. W te
dy stały olbrot oddziela się od oleju olbrotowe- 
go zapomocą prasowania w prasach hydraulicz
nych na gorąco. Następnie wyjęte wytłoki wygo
tow ują się dosyć mocnym ługiem sody żrącej, dla 
oddalenia resztek oleju olbrotowego, a otrzym ana 
tym  sposobem bezbarw na ciecz oleista za oziębie
niem tw ardnieje na białą  krystaliczną masę. 
Z jednego  potfisza m ają  otrzymywać 100 cen tna
rów oleju olbrotowego i 30—00 centnarów olbrotu. 
O lbrot handlow y przedstawia się pod postacią 
masy białej, blasku perłowej macicy, przeźroczy
stej, w dotknięciu śliskiej i tłustej, cięż. wł. 
0,943, punkt topliwości 45°; przy 360° daje się 
po większej części bez zmiany dystylować; rospusz- 
cza się mniej więcej w 30 oz. wrącego alkoholu, 
na pow ietrzu żółknieje i z łatwością daje się pro
szkować. Olbrotu używają w Anglii w bardzo 
znacznej ilości do wyrobu świec zbytkowych, 
w prawdzie najpiękniejszych, tak  co do swej pię
knej. olśniewająco białej barwy, jak  niemniej pra
wie alabastrowej wpółprzezroczystości, lecz zara
zem i najdroższych ze wszystkich świec. Aby 

| osłabić dążność olbrotu do krystalizowania, dodaje 
się 5 —10 procentów białego wosku, lub kilka 

! procentów para finy ..
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jój postaci. Ludzkość cofnęłaby się do tój 
pierwotnej fazy swojego rozwoju, kiedy je- 
dynemi motorami były mięśnie człowieka 
lub zwierzęcia. Nic dziwnego przeto, że tak 
zwanym smarom przemysł dzisiejszy po
święca wiele uwagi i wprowadza w użycie 
coraz nowe ich gatunki.

Ażeby pewne ciało mogło być użyte jako 
m ateryjał smarowy, musi odpowiadać pew
nym wymaganiom zarówno mechanicznej, 
ja k  i chemicznój natury. Zdarza się też czę
sto, że nieznajomość własności smaru odbi
ja  się w sposób dotkliw y na sprawności ma
szyny, a więc na doskonałości i kosztach 
roboty. Rzecz jednak  godna uwagi: prze
mysłowiec, który już dzisiaj coraz rzadziej 
kieruje się samą jedynie rutyną,, a przeci- 
Avnie, wszelkie m ateryjały,którem i i na któ
rych pracuje, stara się poddawać badaniom 
bardzo ścisłym, nieraz połączonym z wiel
kim wydatkiem dowcipu i trudu, przemy
słowiec dotychczas w wyborze materyjałów 
smarowych nie posiada trwałych i kiero
wniczych wskazówek naukowych.

Kaukaz, jak  wiadomo, posiada niesłycha
ne bogactwo źródeł oleju skalnego, z któ
rego w ostatnich czasach wydobywać za
częto rozmaite produkty, a pomiędzy niemi 
znalazły się też i ciała, bardzo odpowiednie 
do zastosowania jako  m ateryjały smarowe. 
W obec ważności tych produktów  Cesarsko- 
rossyjskie Tow arzystw o techniczne w P e
tersburgu postanowiło poddać jenaukow ym  
badaniom.

Przed  kilkoma laty  znany i u nas były 
profesor tutejszego uniwersytetu, p.Łam ań- 
ski, zajął się badaniem rozmaitych m atery
jałów  smarowych. P rzy  tój sposobności 
poddał krytyce różne sposoby, jakiem i po
sługują się technicy w celu określenia prak
tycznej wartości smarów i w sprawozda
niu, złożonem Towarzystwu technicznemu 
zebrał i opisał niektóre z tych metod, mia
nowicie odnoszące się do badania własno
ści fizycznych smarów.

W edług wspomnianego sprawozdania, ma
tery ja ł smarowy powinien zadosyć czynić 
następującym wymaganiom:

1. Powinien posiadać pewną konsysten- 
cyją, t. j . jego własności m olekularne po
winny zapewniać jego zatrzymywanie się 
między trącemi się powierzchniami nawet

w tym razie, kiedy na owe powierzchnie 
działa silne ciśnienie.

2. Współcześnie jednak cząsteczki mate- 
ry jału  smarowego powinny być dostatecz
nie ruchliwe, czyli, innemi słowy, przycią
ganie się ich wzajemne nie powinno prze
kraczać pewnej wielkości.

3. Głównym warunkiem dobroci smaru 
jest żeby współczynnik tarcia był jak n a j- 
mniejszy.

4. M ateryjał smarowy powinien o ile 
można jaknajlepiój pochłaniać i przepro
wadzać ciepło.

5. M ateryjał smarowy nie powinien ros- 
kładać się, lub wogóle zmieniać chemicznie 
pod wpływem powietrza.

6. Nie powinien zawierać w swym skła
dzie części szkodliwie działających na metale.

7. P rzy  ogrzewaniu nie powinien u lat
niać się ani roskładać, a przy oziębieniu— 
zamarzać.

Jeszcze przed kilkunasty laty smarami 
były wyłącznie tłuszcze roślinnego lub 
zwierzęcego pochodzenia i w nader rzad
kich tylko wypadkach, dla osłabienia tarcia 
używano miałkich proszków niektórych 
ciał, jak  np. grafitu i sadzy. Dopiero szyb
ki w ostatnich czasach rozwój przemysłu 
naftowego wprowadził zmianę w tym stanie 
rzeczy, kiedy spostrzeżono, że trudno lotne 
i bardzo trudno palące się ciemnym dymią
cym płomieniem części surowej nafty, prze
chodzące przy dystylacyi już po odpędze
niu właściwej nafty czyli kerosyny, mogą 
być z korzyścią użyte do smarowania ma
szyn. Takich trudno lotnych części naj
dawniej znana nafta amerykańska zawiera 
stosunkowo niewiele, bo mniej więcej oko
ło 20°/o. W  oleju skalnym galicyjskim 
ilości ich są dość zmienne i (według Ju l. 
Grabowskiego) wahają się pomiędzy 20 
a 55 procentami. Za to olej skalny kau
kaski zawiera je stale w ilościach znacznych, 
tak, że gotowego produktu handlowego, zw a
nego olejem maszynowym otrzym uje się 
z niego około 30%. Otóż, kiedy eksploa- 
tacyja oleju skalnego kaukaskiego uzyska
ła racyjonalny kierunek, do handlu zaczęto 
wprowadzać coraz to nowe otrzymane z ni ćj 
produkty smarowe, znane pod ogólną na
zwą smarów mineralnych.



Spomiędzy wyliczonych powyżej siedmiu 
w arunków , orzekających o wartości m atery- 
ja łu  smarowego, cztery pierwsze odnoszą się 
do własności fizycznych, a tx-zy pozostałe— 
do chemicznych. Tłuszcze roślinne i zwierzęce 
wogóle posiadają własności fizyczne bardzo 
odpowiednie do użycia ich na sm ary. P rzy  
badaniach porównawczych profesora Ła- 
mańskiego, np. co do współczynnika tarcia, 
Okazywało się, że praw ie wszystkie te tłu 
szcze przewyższają w równych w arunkach 
próbowane sm ary mineralne. Jedyną w tym 
względzie ujem ną własnością jes t skłonność 
tłuszczów organicznych do krzepnięcia przy 
niższej tem peraturze, przyczem, rzecz p ro 
sta, wszystkie ich cechy fizyczne ulegają 
ogromnćj zmianie na  niekorzyść. — Zupeł
nie jednak co innego rozumieć należy
0 chemicznej stronie rozbieranej kwestyi. 
Tłuszcze organiczne, ja k  wiadomo, są wszy
stkie bez wyjątku związkami, łatw o ulega- 
jącem i rospadnięciu się na dwie części skła
dowe, z których jedna jes t gliceryną, 
ze wszelkich tłuszczów jednakow ą, druga 
zaś kwasem organicznym, najczęściej stea
rynowym, palm itynow ym  lub olejowym, 
Otóż ta druga część składowa, wydzielająca 
się z tłuszczu ju ż  pod wpływem dłuższego 
pozostawania na pow ietrzu i powodująca 
jego jełczenie, a szczególnie łatwo wydzie
lająca się w wyższej tem peraturze pod dzia
łaniem gorącej pary  wodnej, — stanowi 
m ateryją bardzo niebespieczną dla powierz
chni metalicznych poddaw anych sm arow a
niu. W  przeciwieństwie do tłuszczów or
ganicznych, sm ary m ineralne są ciałami, 
których natura chemiczna je s t zupełnie takaż 
sama, ja k  nafty, używanej do oświetlania. 
K iedy tłuszcze organiczno obok węgla i w o
doru zawsze w swym składzie zaw ierają 
tlen i jełczeją wszystkie bez w yjątku, sma
ry m ineralne składają się tylko z wodoru
1 węgla i nie ulegają żadnej zmianie nietyl- 
ko pod wpływem powietrza, ale nawet 
i przy działaniu większości daleko energicz
niejszych jeszcze czynników chemicznych.— 
Jeżeli dodamy jeszcze, że produkcyja tłusz
czów roślinnych jest ograniczona z koniecz
ności przez samą przyrodę, podczas, gdy za
pasy olejów skalnych w ziemi, przynaj
mniej na teraz, zdaje się, że są niew yczer
pane, to zrozumiemy, że na korzyść sma

J 1 3 6

rów m ineralnych przemawiać muszą także 
i względy ekonomiczne. Stąd użycie sma
rów m ineralnych rospowszechnia się coraz 
bardziej w przemyśle.

Jako objaśnienie tego, co wyżój powie
działem o chemicznych własnościach tłusz
czów, dodam z własnój praktyki historyją 
następującą. P rzed pewnym czasem jedna 
z największych w W arszawie instalacyj pu 
blicznych ustawiła u siebie dwie duże ma
szyny parowe, wyrobione w Anglii i we 
wszelkich szczegółach wyglądające wzoro
wo. Po bardzo krótkim , paromiesięcznym 
podobno okresie ich działania, maszyny te 
zaczęły okazywać zastraszające niepraw i
dłowości w swój pracy. Rewizyja wykaza
ła  zm iany godne zastanowienia: W nętrze
cylindrów  parowych, powierzchnie tłoków, 
pokrywy, znaleziono w wielu miejscach po- 
kry te  grubą warstwą osadu, w którym  roz
biór chemiczny wykazał około 70°/0 rdzy 
żelaznój. W  częściach maszyn spostrzeżo
no zagłębienia i wygryzienia, czasami do
chodzące do paru  centym etrów głębokości. 
W obec takiego stanu rzeczy zrodziło się 
przypuszczenie, że do maszyn tajemną wi
dać drogą dostają się jakieś ciała chemiczne 
obce, w najostrzejszy sposób działające na 
metal. Najskrupulatniejsze badanie che
miczne nie wykryło jednak w żadnym zma- 
teryjałów, k tóre stykały się z maszyną, 
obecności jakichkolw iek ciał obcych i za
częto ju ż  podejrzywaó, że przyczyną złego 
jes t jakiś szczególny stan cząsteczkowy że
laza. Współcześnie jednak  rozbiór używa
nych przy  tych maszynach w nadmiernej 
obfitości smarów organicznych skierował 
uwagę zainteresowanych w stronę właści
wą. Okazało się bowiem, że t. zw. oliwa 
malaga już w stanie świeżym zawiera zna- 

| czną ilość wolnych kwasów organicznych, 
a ilość ta, po przejściu przez maszynę i zw ła
szcza przy powtórnem użyciu tój samej o li
wy, k tóra już  raz przeszła przez maszynę, 
wzrasta aż do przeszło 8 procentów ciał kw a
śnych. Nic dziwnego, że m ateryjał taki, 
w wysokiej zwłaszcza tem peraturze, panu
jącej w cylindrach maszyn, działać musiał 
chemicznie na metal i powodować groźne 
w następstwach objawy. K iedy zdecydo
wano się smary roślinne zastąpić przez mi
neralne, maszyny zaczęły działać normalnie
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i tworzenie się wspominanych obfitych osa
dów ustąpiło zupełnie.

Zn.

R U G O W A N IE  S A T U R A L S E  
W ROZW OJU ISTOT.

W  ostatnich czasach zwrócono uwagę na 
pewne trudności, z którem i ma jeszcze do 
walczenia teoryja powstawania gatunków 
przez dobór naturalny, co daje podnietę do 
dalszego uzupełnienia i udoskonalenia tego 
działu wiedzy. Między innemi, przedsta
wił niedawno p. C. L loyd M organ towarzy
stwu przyrodniczemu w Brystolu potrzebę 
wprowadzenia nowego term inu „rugow a
nia naturalnego*4 i treść swego odczytu 
ogłosił w „Naturze**. Pog ląd  swój uspra
wiedliwia w następny sposób:

W yrażenie D arw ina „dobór naturalny 
(natural selection) odnosi się do takich obja
wów, od działania człowieka niezależnych, 
których następstwem w przyrodzie jes t pozo
stawanie przy życiu istot najdzielniejszych. 
Procesy te wszakże rospadają się na dwie 
grupy, które, według autora, niedostate
cznie wyróżnione zostały; dla pierwszej 
z tych grup zachowuje on nazwę doboru 
naturalnego, dla drugiej proponuje termin 
„rugowania** (elemination).

D obór naturalny wyszukuje zmiany naj
korzystniejsze i obdarzone niemi istoty za
chowuje do dalszego życia; w rugowaniu 
natomiast naturalnem  ulegają wytępieniu 
właściwości wadliwe lub stosunkowo wa
dliwe. P rzy  pierwszym z tych procesów 
stosuje przyroda świadome swe środki do 
górnego czyli wyższego końca szeregu; 
przy drugim działa przyroda świadomemi 
lub nieświadomemi środkami na dolnym 
czyli niższym końcu szeregu.

Przeobrażenie dokonywa się bezustan
nie, zmiana zaś być może bądź korzystną, 
bądź niekorzystną, bądź też obojętną. Do
bór naturalny wyszukuje zmian korzyst
nych, nie wywiera zaś wpływu na nieko
rzystne lub obojętne. Przez rugowanie 
nikną zmiany niekorzystne, gdy pozostają 
korzystne i obojętne. W  miarę, ja k  zmia

ny korzystne występują w nadmiarze, zmie
rza rasa do postępu; nie widzimy jednak 
powodu, dla któregoby zmiany obojętne 
miały być usuwane, chyba że w gwałto
wnej walce o byt stają się względnie nie- 
korzystuemi.

W  ważnój swój rosprawie o odosobnie
niu fizyjologicznem zwrócił p. G. J . Roma- 
nes uwagę, że cechy, jakiemi się gatunki 
jedne od drugich odróżniają, jako w ogól
ności dla nich bezużyteczne, stanowią jedńę 
z głównych trudności dla teoryi powstawa
nia gatunków przez dobór naturalny. Za
rzu t ten jest wszakże uzasadnionym tylko, 
gdy rozważamy jedynie właściwy dobór 
naturalny; gdy Ayszakże opieramy się na 
rugowaniu, które właśnie z obu tych czyn
ników wywiera działanie potężniejsze, nie 
znajdujemy powodu, dla którego miałyby 
być wytępiane cechy gatunkowe, nieprzed- 
stawiające znaczenia pożytecznego. Z bie
giem dopiero czasu odmiany pożyteczne 
osięgać mogą przewagę coraz silniejszą, 
gdyż, im dłuższą i potężniejszą jest walka, 
tem więcćj odmiany obojętne stawać się 
mogą względnie niekorzystnemi. W niosek 
ten jest zgodny z naukami bijologii, według 
bowiem uwagi p. Romanesa, wtedy dopie
ro, gdy do ważniejszych różnic między 
rodzajami, rodzinami i rzędami przechodzi
my, zaczynamy poznawać w każdym wiel
kim i ogólnym dziale znaczenie użytecz
ności.

Rugowanie naturalne wiąże się ściśle 
z walką o byt, którą w istocie rzeczy uw a
żać można jako  reakcyją świata organiczne
go, wywoływaną przez działanie rugowa
nia naturalnego. W alka o byt je s t wyni
kiem trojakiego procesu eliminacyi. P ierw 
szym jest rugowanie przez bespośrednie 
działanie warunków otaczających; drugim 
rugowanie przez nieprzyjaciół, zaliczając 
ju ż  tu i pasorzytów; trzecim wreszcie ru 
gowanie przez współzawodnictwo.

Dobór naturalny, w przyj ętem tu, ści- 
ślejszem znaczeniu, jes t procesem dalszym, 
rzadszym i ujawnia się wtedy dopiero, gdy 
na widowni życia występuje stanowczo in- 
teligencyja, albo przynajm niej element 
woli, możnaby bowiem zarzucić, że dobór 
w wielu razach je s t instynktow nym . Jeden 
z najlepszych przykładów doboru daje nam
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może wybór kwiatów i owoców przez owa
dy i zw ierzęta owocożerne; ale i tu, p rzy
najm niej co do kwiatów, proces rugow ania 
również swą. rolę odegrywa; odwiedzanie 
bowiem kwiatów przez owady zawiera 
w sobie zapładnianie krzyżowe, którego ko
rzyści Darwin tak wybornie wykazał. Zacho
dzi tu  więc proces dwojaki, najpiękniejsze 
bowiem kwiaty są. przez owady wyszuki
wane, rośliny zaś, które nie zdołały podo
bnych kwiatów wydać, ulegają rugow aniu, 
jak o  stosunkowo nieodpowiednie.

Jeżeli zwrócimy się do objawów, k tó 
re  D arw in nazwał „doborem płciowym“, to 
i tu  także napotykam y działania zarówno 
doboru ja k  i rugowania naturalnego. P rzez 
praw o walki ulegają wyrugowaniu słabsze 
i mniej odważne samce, o ile idzie o u trzy
manie dalszego bytu  ich gatunku; przez 
indyw idualny zaś w ybór samic zostają wy
szukiw ani zalotnicy okazalsi, odważniejsi, 
piękniejsi lub bardziej m uzykalni. Uwagi 
powyższe znajdują zastosowanie i w rozwo
j u  człowieka, tu jednak  zasada rugow ania 
doznaje znacznej modyfikacyi przez zasadę 
doboru. Nietylko słabsi zostają w yrugo
wani przez nieubłagany ucisk współzawo
dnictwa, ale nadto sami wybieramy indy
widua szczęśliwsze i obdarzamy je  oznaka
mi naszój pi-zychylności. To także umo- 
żebnia nam łagodzenie grozy ślepego p ra 
wa; pełną bowiem surowość rugow ania przez 
współzawodnictwo zwracam y na niego
dnych, leniwych i występnych, gdy wzglę
dem zasłużonych ale nieszczęśliwych suro.- 
wość tę łagodzimy.

Poglądy więc nasze na rozwój istot ży
jących, sądzi autor, zyskują na jasności, gdy 
rozdzielamy oba te procesy, które mają na 
celu utrzym anie przy  życiu istot najodpo
wiedniejszych; czy zaś wprowadzenie term i
nu „rugow ania naturalnego*' obok „doboru 
naturalnego*' może być użytecznem, oddaje 
to pod ocenę naturalistów .

A.

PRACE S E O flU n a ffi PRZEWALSKIEGO.
(Dokończenie).

W yżyna Tybetu okolona zewsząd pier- 
wszorzędnemi łańcucham i gór przedstaw ia

w zarysie nieprawidłowy trapez. K raina 
ta stanowi jedyną na ziemi tak rozległą 
wyżynę, wszędzie prawie wyniesioną do 
4000 m nad poz. morza. „A na tym potęż
nym piedestale piętrzą się wielkie łańcuchy 
gór, k tóre w prawdzie widziane z wyżyny 
nie rażą swą wysokością, ale po brzegach 
jej rożw ijają się w piękne formy alpejskie. 
Zda się, olbrzymy te strzegą tej niezmier
nej nadobłocznej wyżyny, niegościnnej dla 
człowieka zarówno przez swą przyrodę jak  
klim at, nieznanej prawie w nauce". Cały 
Tybet, według Przewalskiego, można po
dzielić na trzy części, odmienne zarówno 
pod względem układu topograficznego, jak  
państwa organicznego: południową, do k tó 
rej należą wysokie doliny źródłowisk I n 
dusu, Setledżu i B ram aputry; północną, 
przedstawiającą jednolity  płaskowyż kształ
tu stołu; wreszcie wschodnią, zawierającą 
kraj alpejski, którego przejściowe tarasy 
sięgają daleko w głąb Chin właściwych. 
Przew alskiem u udało się zbadać tylko pół
nocną część Tybetu (do innych części nie 
mógł się dostać dla wyżój wzmiankowanych 
powodów). W edług jego pomiarów ta część 
Tybetu wszędzie ma nie mniej niż 4000 m 
nad poz. morza; najwyższem tutaj pasmem 
są góry Tan-ła; w górach tych Przew alski 
w idział źródła m ineralne goi-ące.

K lim at Tybetu północnego cechuje prze
dewszystkiem niska tem peratura przez cały 
rok, pomimo, że leży on w niskich szero
kościach gieograficznych. Również charak- 
terystycznemi dla Tybetu są silne burze, j a 
kie tutaj panują, szczególnie na wiosnę; 
wreszcie nadzwyczajna suchość atmosfery 
podczas jesieni, zimy i wiosny, natomiast 
obfitość wilgoci w lecie.

Główną przyczyną niskiej tem peratury 
jest znaczne wyniesienie kraju  nad poziom 
morza. N awet doliny Tybetu niewiele ustę
pują pod względem wysokości szczytowi 
góry Białej (Mont-Blanc). Niektóre grzbie
ty wyżynowe pokrywa wieczny śnieg, co ró
wnież musi wpływać na oziębienie ogólne 
k raju . Nadto Tybet leży pośrodku obszer
nego lądu, zdała od łagodzących wpływów 
oceanu, od południowych ciepłych wiatrów 
zakryty potężnemi Himalayami. Wszelako 
Przewalski jest zdania, że klim at kra ju  te
go nie jes t przerażającym, ja k  go nazywają
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indusi i chińczycy, przyzwyczajeni do cie
płego klim atu swojej ojczyzny. Z jego spo
strzeżeń, poczynionych późną, jesienią i w zi
mie wynika, że w Październiku i Listopa
dzie jes t tu dość naw et ciepło, szczególniej 
podczas pogodnych dni (w Październiku 
+ 8 °  C w cieniu, w Listopadzie + 6 °  C 
w cieniu); noce podczas obu tych miesięcy 
mają, być mroźnemi (w pierwszym miesiącu 
—23° C, w drugim  —30° C). A le niechaj 
tylko zerwie się burza, gdy jeszcze grunt 
dostatecznie się nie ogrzał, wnet dzień, na
wet pogodny i ciepły, zamienia się w mroźny.

K lim at wiosny i lata odznacza się ra- 
ptownemi zmianami tem peratury, na które 
niemały wpływ okazują burze tybetańskie. 
Zmiany takie wydarzają się po kilka razy 
na dzień. N iewielkie mrozy trw ają tutaj 
przez całe lato podczas jasnych pogodnych 
nocy, mrozy te na wiosnę zwiększają się. 
Jesień jes t w tej części Tybetu najpiękniej
szą porą roku, pogodną i wolną od burz. 
Zadziwiającem zjawiskiem w Tybecie są 
wspomniane burze. Częstszemi są one na 
wiosnę; kierunek ich jes t wyłącznie zacho
dni; powstają zwykle około południa, a n a 
wet później, kończą się ku zachodowi słoń
ca. Siła ich jes t straszna: w oka mgnieniu 
powietrze napełnia się piaskiem, chmurami 
kurzu, nawet drobnemi kamykami. Dzia
łanie gieologiczne tych burz jes t wyraźne: 
z biegiem czasu niszczą one strome wynio
słości górskich stoków i po upływie wieków 
mogą zupełnie zmienić ukształtowanie kra
ju . Dodajmy, że takiem u działaniu burz 
sprzyjają i inne czynniki atmosferyczne— 
w zimie mróz, w lecie deszcze. Na wiosnę 
bui-ze dochodzą do zdumiewającego napię
cia. S tały zachodni kierunek tych burz 
dowodzi istnienia stałej przyczyny, działa
jącej w tym kierunku. Powstawanie burz 
inożna do pewnego stopnia wyjaśnić różni
cą tem peratur, jak a  wynika z bardzo pręd
kiego ogrzewania wszystkich wyniesionych 
punktów kraju , jakoto wzgórz i gór, przez 
wschodzące słońce. „Częstokroć mieliśmy, 
mówi Przew alski, po jednej, słonecznej, 
stronie ju rty  +16,3° C, podczas, gdy po 
drugiej, pozostającej w cieniu, termometr 
wskazywał —8° C ”. Inna znowu przyczy
na burz polega na jaskraw ej różnicy mię
dzy tem peraturą całej wyżyny tybetańskiej

i tem peratury sąsiednich ciepłych krajów. 
Różnica ta potęguje się jeszcze na wiosnę 
i w zimie; wtedy to pojawiają się, nawet 
podczas wielkich mrozów, trąby powie
trzne.

Co się tyczy opadów atmosferycznych, to 
w jesieni, na wiosnę i w zimie panuje tu 
nadzwyczajna susza; chociaż ilość dni śnież
nych, przeciętnie biorąc, jest dość wielka, 
jednakże śnieg ten pada w małych ilościach 
i najczęściej nazajutrz ju ż  znika pod wpły
wem działań wiatru i słońca; tylko na bar
dzo wysokich górach śnieg się gdzienie
gdzie utrwala. Doliny i stoki Tybetu pół
nocnego są zawsze wolne od śniegu. O p a 
nującej tu suchości powietrza podczas je 
sieni i zimy najlepiej świadczą obszerne 
biota, wyschłe wtedy najzupełniej, podczas 
gdy latem niewątpliwie pełne są wody. 
Traw a, rosnąca na tej wyżynie, w zimie tak 
wysycba, że przy najmniejszym nacisku 
zamienia się w pył, tak, że zwierzęta, np. 
jaki, zmuszone są nie cbwytać, ale zlizywać 
ten nędzny pokarm. W  lecie zato padają 
tu obfite deszcze prawie codzień; wszędzie 
też istnieją wyraźne ślady wylewów rzek 
podczas pory letniej; kraj wtedy posiada 
mnóstwo jezior, rzek, rzeczułek, źródeł 
i błot. Przewalski zauważył naw et u źró
deł rzeki Żółtej, oraz nad jeziorem  Kuku- 
noor ślady peryjodycznych deszczów let- 

| nich, przynoszonych tutaj przez południo
wo-zachodnie wiatry z Tybetu. Zjawisko 

j  to tłumaczy on w ten sposób, że cały ten 
kraj znajduje się pod wpływem południowo- 
zachodniego musonu indyjskiego, który, po 
przejściu Himalayów, przenika w głąb 
Azyi i w miarę wznoszenia się w wyższe 
szerokości przyjm uje co raz to bardziej za
chodni kierunek. Na Himalayach indyjski 
ten muson pozostawia znaczną część swojej 
wilgoci, ale resztę jej przynosi do Tybetu. 
Jako dowód najlepszy możemy przytoczyć 

J  fakt obserwowany przez podróżnika nad 
i Kuku-noorem: w dole przy samej ziemi dął 
j  wiatr wschodni, gdy tymczasem w górze 

pędziły chmury deszczowe z zachodu.
Góry wschodniego Nan - szanu wilgoć 

i swoję otrzymują ze wschodu, od musonu 
płynącego z niziny chińskiej. Jednakże 
wpływ obu tych musonów zupełnie nie do
chodzi już do zachodniego Nan-szanu i sto



ków A łtyn  - tagu; stąd pochodzi suchość 
atmosferyczna, w obu pasmach przez cały 
rok i brak wody, ubóstwo w państwie orga- 
nicznem. Okolice te zasługują przez swój 
charakter na miano pustyni.

Co się tyczy flory i fauny T ybetu, to 
Przew alski zrobił nader ciekawe spostrze
żenie: podczas gdy pierwsza z nich w zu 
pełności może być nazw ana ubogą, druga 
odznacza się szczególnem bogactwem. Z ro 
ślin napotkanych przez niego można zano
tować H ippophag sp., P o ten tilla  sp., zw ana 
herbatą  K urylską, R eaum uria sp., rośliny 
alpejskie z rodzaju  Saussurea, Allium, 
P rzew alskia tangutioa; na wysokości 5 000 
metrów napotykał P rzew alsk i pokrzyw ę 
(U rtica sp.) i gatunek bylicy (Artem isia). 
Na północnych stokach Tybetu, na wysoko
ści przeszło 5000 m, znajduje się szczególna 
roślina zw ana Kobresia thibetica, wysoka 
na y2—1 stopy, a tw arda niezm iernie; na
około jój korzeni zazwyczaj tw orzą się ob
szerne pagórkowate błota, k tóre mongoło- 
wie nazywają moto-szyryk, czyli d rew nia
ne, pokryw a je  bowiem traw a także dziwnój 
twardości, o k tórą naw et w ytrzym ały wiel
błąd kaleczy gębę a naw et spodnią pow ierz
chnię łap swoich. W ątpliw em  je s t wogóle, 
czy wyżyna ta  nada się kiedykolw iek do 
hodowli roślin zbożowych; należy więc 
przypuszczać, że i ludność tutejsza nielicz
na musi wieść zawsze życie koczownicze ').

Dziw ny fakt notuje P rzew alsk i z chwili, 
gdy przebyw ał u źródeł rzeki Żółtej, a więc 
na skraju  wyżyny Tybetańskiej. Było to 
w końcu (23) Maja; dnie były ciepłe, pogo
dne, naraz nastąpił w nocy mróz — 12,5° C. 
Zdawało się, że rośliny, wówczas ju ż  po- 
rozwijane, muszą zw arzyć się i zginąć nie- 
powrotnie: irysy, naprzykład, za wzięciem 
do rąk, łam ały  się, ja k  szkło, tak  były 
skrzepłe. Jak ież  było zdziw ienie podróż
ników, gdy po wschodzie słońca i rozgrza
niu się gruntu, w szystkie rośliny przyszły 
do siebie i najpiękniej się rozw inęły — nie 
było śladu, że przedtem  w yglądały jak  
z warzone. Później n ieraz mogli oni to

*) Podobno pundyta  Nain-Sing, znany podróżnik 
po Tybecie, w idział na wyżynie tej k ilka osad 
trudn iących  sig upraw ą jęczm ienia na wysokości 
5000  m n. p. m.
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samo zjawisko obserwować. W idać, że ro 
śliny te, pod wpływem takich warunków 
klimatycznych, przystosowały się do nich 
najzupełniej. T eoryja D arw ina zyskała j e 
den dowód więcćj.

Postaraliśm y się w krótkich słowach dać 
wybrażenie o pracach gieograficznych P rze 
walskiego w Tybecie. Dodajmy, że po
dróżnik ten niemało zrobił dla zbadania 
pustyni Gobi. Zbadanie, mianowicie, dwu 
łańcuchów górskich na południo-wschodzie 
tej olbrzym iej pustyni, drugiej na ziemi, 
gór A łaszańskich i Inszańskich zawdzię
czamy głównie Przewalskiem u. Oznaczył 
on przeciętną wysokość pierwszego pasma 
na 3120 m  nad poz. morza, podczas gdy 
jego najwyższy w ierzchołek,Bajan-zum bur, 
ma 4 890m  wysokości bezwględnój. Co 
się tyczy drugiego pasma, Inszan, to rów
nież ma ono charak ter dziki alpejski; ale, 
w przeciwieństwie do tamtego, posiada ob 
fitość wód i lasów. Cechami tój pustyni 
są susza i surowy klim at, za wyłączeniem 
tylko południowej części. „Nawet w po
łudniowo-wschodniej M ongolii obserwowa
liśmy, powiada ten podróżnik, pod 42° 
szer. półn. na początku L istopada mróz 
—32,7° C, podczas gdy w północnej Gobi 
i w D zungaryi zdarzają się takie mrozy, że 
rtęć zam arza”. Silne nocne mrozy trw ają 
tutaj przez całą zimę, czasami i na wiosnę; 
w lecie zaś w tych samych miejscowościach 
następują gorąca równikowe + 3 6 ,6 °  C. 
W  Ałaszańskiój pustyni obserwował on 
+ 45° C; w Ordosie znalazł tem peraturę 
gliniastej pow ierzchni ziemi o 2-<śj popo
łudniu  +  70° C. W  lecie wogóle ziemia 
w tych stronach ogrzew a się od 50°—60° C, 
czasami i wyżój w zimie zaś oziębia się do 
—26,5° C. Cechą charakterystyczną pu 
styni Gobi są silne burze, wydarzające się 
najczęściej na wiosnę i w zimie, rzadziej 
w lecie i na jesieni. K ierunek ich jest wy
łącznie północno-zachodni, tylko nad Lob- 
noorem burze te nadchodzą od północo- 
wschodu, to jes t od śniegów Tian-szanu i od 
zim niejszych części środkowej Gobi. P o 
wód do tych burz Przew alski widzi znowu 
w tem, że powietrze cięższe z wyższój Gobi 
płynie do cieplejszych okolic Chin właści
wych; oprócz tego w różnicy między ogrza
ną, ku słońcu zwróconą, powierzchnią w y
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stających przedmiotów pustyni a ich stroną 
położoną w cieniu. D w a te czynniki naj
silniej dają się odczuwać na wiosnę, stąd 
też i burze wtedy są częstsze. Burze te 
poruszają istotne chmury piasku i kurzu, 
które, z biegiem czasu, osiadając w kotli
nach zamkniętych, tworzą pokłady lossu.

Z 1’oślin napotykanych tutaj na uwagę 
szczególną zasługują pewne rośliny przy
stosowane do w arunków miejscowych: są to 
saksaul (Haloxylon amodendron), charmyk 
(N itraria Schoberi), sulchir (Agriophyllum  
gobicum), Pugionium , tam aryszek i t. d. 
Rośliny te są niezm iernie suche, tak, że za 
dotknięciem iskry, w lot zapalają się. Jed y 
ne to drzewo opałowe pustyni, nielicząc 
nawozu wielbłądów i koni. Znaczenie tych 
roślin potęguje się jeszcze przez to, że swe- 
mi długiemi i gałęziastemi korzeniami 
u trw ala ją  piasek lotny pustyni. Pod wzglę
dem fauny pustynia Gobi jest bardzo 
uboga.

Z tej krótkiej charakterystyki działalno
ści gieograficznej Przew alskiego widać, j a 
kie znaczenie wyrobił on sobie w nauce- 
Długość dróg przebieżonych przezeń po 
Azyi środkowój, nielicząc podróży po k ra 
ju  U ssuryjskim ,razem  biorąc wynosi 29 585 
wiorst; pod tym względem niewielu tylko 
podróżników może się z nim porównać. B y
ła  to osobistość niezw ykle ruchliwa, zmarł 
w chwili, gdy zam ierzał wyruszyć w piątą 
podróż, k tóra m iała nareszcie doprowadzić 
go do upragnionej przez niego mety — 
Hlassy '). B ył to organizm  niezdolny do 
życia spokojnego przy ognisku domowem. 
Posłuchajm y, co sam o sobie mówi: „Dzi
wnie tęskne uczucie owłada mną zawsze, 
gdy wrócę do domu, gdy przejdzie pierwsze 
wrażenie radosne po powrocie do kraju. 
Im  dłużej znajduję się pośród warunków 
życia powszedniego, tem silniej tęsknota 
ta wzrasta..., czuję, że w pustyniach Azyi 
dalekiej pozostawiłem coś cennego, pam ię
tnego, czego nie znajdę w Europie. Tam 
w tych pustyniach znajduje się wyjątkowy 
dar natu ry  — wolność, choć dzika, ale zato

')  W  swoim czasie zawiadomiliśmy o tem  czy
telników  W szechświata (N r 43 z roku zeEztego), 
praw ie równocześnie otrzym ano wiadomość o jego 
śm ierci.

nieograniczona, bezwzględna. Podróżnik 
staje się tam  ucywilizowanym dzikim: ko
rzysta bowiem z najlepszych stron życia 
człowieka pierwotnego, z jego prostoty 
i wolności, oraz z nauki i wiedzy życia cy
wilizowanego... Później dzień i noc będzie 
widział w marzeniach obrazy szczęśliwej 
przeszłości, będą one go wabić: wtedy to 
gotów porzucić wygody i spokój sławionej 
cywilizacyi dla owego żywota twardego, 
a jednak  wolnego i obfitującego w przy
gody...” __ _____

Już po wydrukowaniu w poprzednim nu
merze Wszechświata pierwszej części n in iej
szego sprawozdania, dowiedzieliśmy się, że 
właśnie czwarta podróż Przewalskiego po 
Azyi Środkowój, wyszła z druku w P e te rs
burgu, nakładem rossyjskiego towarzystwa 
gieograficznego, pod tytułem  „C zw arta po
dróż Przewalskiego po Azyi Środkowej od 
Kiachty do źródłowisk rzeki Żółtej; zbada
nie północnej krawędzi Tybetu i podróż 
przez kraj Lob-nooru i kotlinę T arym u”. 
Ostatnia podróż Przewalskiego obfituje 
w tak ważne i ciekawe wyniki naukowe, że 
koniecznem jest bodaj nadmienić o nich 
tutaj.

W ytycznym  punktem  tój podróży jest do
kładne zbadanie źródłowisk rzeki H uan-he 
(Hoang-ho). Leżą one w dolinie Odontala 
na 70 wiorst długiej i mającej kierunek od 
P d W  ku PnZ; przeciętna szerokość tej do
liny wynosi 20 wiorst; jej bezwzględna wy
sokość 4 270 m  (wbrew liczbie przedtem  po
dawanej). Cała ta wyniosła dolina pokryta 
je s t niezliczonemi jeziorkami, źródłami 
i trzęsawiskami. D la położenia je j gieo
graficznego Przew alski wyznaczył 34°35'3" 
szer. płn. i 86°52' ws. dług. od Gr. Rzeka 
Huan-he o dwie wiorsty dalej na wschód 
wpada do dwu wielkich jezior, z których 
zachodnie na naszej mapie oznaczone jest 
nazwą Dzaring-noor, a wschodnie Noryn- 
noor. Przewalski każde z nich jeszcze ina
czej ochrzcił. Oba one leżą na wysokości 
4 270 m nad poz. morza; woda ich jes t zu
pełnie słodka. O ba jeziora, jakoteż rzeka 
Żółta w tem miejscu obfitują w ryby. Rze
ka Huan-he, po wyjściu ze wschodniego 
końca drugiego jeziora płynie najpierw  na 
wschód, a następnie ostrym skrętem  prze
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rzyna góry Kuen-lun, zwane w tem  m iejscu 
Amne-maczyn (na mapce góry te istnieją, 
ale bez nazwy); poczem rzeka płynie w prost 
ku  północy i w pobliżu K uku-nooru  zw raca 
się ku wschodowi.

W  następnej części swojej podróży P rze
walski dotknął okolic przed nim zupełnie 
nieznanych, np. jeziora Gass i przez A łtyn- 
tag do tarł do Lob nooru. W  paru  tylko 
miejscach m arszruta jego przecięta później 
została przez Careya. K otlina jezio ra  Gass 
leży na naszej mapce w północno-zacho
dnim kącie C ajdam u, w miejscu, gdzie A ł- 
tyn  tag, oraz jego przedgórze Czam en-tag 
przylega do K uen-lunu.

Niezmiernie szczęśliwą pod względem 
gieograficznym częścią podróży P rzew alskie
go była odbyta droga pomiędzy Lob-noo- 
rem a K ery ją. W  podróży tej udało się 
P rzew alskiem u odkryć k ilka nowych zupeł
nie łańcuchów górskich i sprostować poję
cia dotyczące K uen-lunu, W schodnia część 
tych gór, jakoto  B urchan-B udda, Szuga 
i góry M arka Polo opisane zostały przez 
Przew alskiego w poprzednich  podróżach. 
Do gór odkrytych podczas ostatniej podró
ży przedewszystkiem zaliczamy wyniosłą 
g rupę D zinri (6 OOOm), posiadającą liczne 
lodowce. Stanowi ona jak b y  dalszy ciąg 
gór M arka Polo.

Stąd posuwając się wciąż w kierunku 
północno-zachodnim, ku  Czam en-tagowi, 
Przew alski odkry ł inny łańcuch górski, na
zwany przezeń pasmem K olum ba. Na po
łudnie od tych gór, w oddali, podróżnik do
strzegł niebotyczne śniegiem okryte góry, 
k tóre on nazw ał Zagadkowem i, a k tó re to
warzystwo gieograficzne, uznając jego za
sługi, postanowiło nazwać łańcuchem  P rze 
walskiego. W  miejscu, gdzie góry K olum 
ba przy tykają do Czam en-tagu i środkow e
go K uen-lunu istnieje g rupa niezm iernie 
wysoka, której P rzew alski nadał nazwę gór 
Moskiewskich z głów nym  szczytem K rem l 
(6 OOOm). Pom iędzy środkow ym  K uen-lu- 
nem, którego część przy legającą do wspo
m nianych gór P rzew alski nazyw a Tokus- 
dabanem  i A łtyn-tagiem , doliną płynie rze
ka Czerczen; po w ydarciu się z gór, zw raca 
się ona ku Tarym ow i w k ierunku  południo
wo-zachodnim i stanowi jego dopływ. Bieg 
C zerczenu (na naszćj mapce, jak o  dom nie

many, kropkam i jest oznaczony), na znacz
nej przestrzeni zbadany został przez P rze
walskiego i wykreślony zupełnie dokładnie.

Położenie jeziora Lob-noor P rzew alski 
tym razem  jeszcze troskliw iej określił, gdyż 
daje mu szerokość północną 39°31'2" i d łu
gość wschodnią od Greenwich 88°59'8", wy
niesienie nad poziom morza ocenia on na 
790m. T eraz już stanowczo wiemy, że je 
zioro to je s tto  poprostu m okradło trzciną 
zarosłe, o niewielkiej głębokości tu  i owdzie 
1—2 stopy, a już  najwyżej po dołach 15 
stóp. W m okradle tem Tarym  przestaje 
być rzeką, chociaż po wschodniej stronie 
Lob-nooru zjaw ia się jeszcze w ąziutka s tru 
ga wody, mogąca być przedłużeniem potęż
nej rzeki. Jeszcze raz Przew alski miał 
sposobność sprawdzić, że woda w L ob-noo- 
rze je s t słodką, chociaż stepy okoliczne 
przesycone są solą; tylko gdzieniegdzie przy 
brzegach woda byw a słonawą. W  ryby 
Lob-noor obfituje; stanowią one główny 
praw ie pokarm  kilkudziesięciu rodzin mon
golskich, jedynych mieszkańców niegościn
nych tych okolic—przytem , sądząc z rycin 
zamieszczonych w dziele, rzadkiej brzydoty 
i, ja k  mówi Przew alski, dzikości. Oaza 
Czerczen, k tórą zw iedził Przew alski, przed
stawia się malowniczo. Rozmaite owoco- 
dajne drzewa, krzewy pożyteczne, tytuń, 
winorośl, zboża czynią z niój ponętną wy
sepkę pośród piasków pustyni Gobi.

Z Czerczenu do K eryi Przew alski obrał 
drogę wzdłuż północnej krawędzi K uen-lu
nu. T u znowu na osi K uen-lunu odkrył 
on wyniosły trzon górski, którem u nadał 
miano gór Rosyjskich z wierzchołkiem na 
6 000m wysokim, nazwanym  przez niego 
górą cesarza A leksandra II. Z gór tych 
biegną ku Tarym owi, lecz najczęściej giną 
w piaskach liczne potoki górskie. W zdłuż 
nich ciągną się niewielkie, lecz niezwykle 
żyzne oazy, obfitujące we wszelkie dary 
przyrody: brzoskwinie, morele, winogrona, 
jab łka, gruszki, śliwki, granaty  i orzechy 
włoskie rodzą się tu  obficie, rośnie też mnó
stwo kwiatów.

Inna miejscowość—K eryja, nad rzeką tój 
nazwy, spływającą z wysokich gór, nazwa
nych przez Przew alskiego górami K eryja, 
stanowi ważny punkt handlow y w tych 
stronach. Głównym przedmiotem handlu
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jest złoto i nefryt; wogóle Kuen-lun posiada 
niezmierną ilość złota, które eksploatują 
głównie chińczycy. U  tych ostatnich ró 
wnież szczególnie poszukiwanym towarem  
je s t nefryt, którego tu odróżniają aż trzy 
gatunki: jeden zielony, jeden  biały jak  mle
ko i jeszcze jeden koloru śmietanki, który 
ma być najcenniejszym. Innym  punktem  
handlowym, dość ważnym jest Chotan. Na 
ostatniój przestrzeni między K ery ją i Cho- 
tanem Przew alski mógł zauważyć, że lato 
tamtejsze je s t dziwnie dżdżyste i deszcze 
padały bez przerw y praw ie przez ciąg 
Czerwca i L ipca. Podobno jes t to zwykła 
cecha tój okolicy. Przez ten czas barom etr 
nietylko nie opadał, ale naw et się podnosił. 
Jedynem  możliwem nateraz wyjaśnieniem 
tego zjawiska jest to, że dochodzą tu  jeszcze 
wpływy indyjskiego musonu południowo- 
zachodniego.

Stefan Stetkiewicz.

P o s i e d z e n i e  c z w a r t e  K o m i s y i  teo- 
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 21 Lutego 1880 
roku, o godzinie 8 wieczorem, w lokalu Towarzy
stwa, Chmielna N r 14.

1. Protokuł posiedzenia poprzedniego został od
czytany i przyjęty.

2 . Na wniosek przewodniczącego, Komisyja po
stanowiła przedstaw ić Zarządow i Tow. potrzebę 
zaprenum erow ania „Zoologischer A nzeiger“ jako 
dalszego ciągu ofiarowanych dla biblijoteki Tow. 
dziesięciu pierwszych tomów tego pisma.

3. D r zool. J. Nusbaum mówił „O rozwoju mai- 
ka (Meloe proscarabeus)”. Rospoczął od ogól
nych uwag, o m iejscu znajdow ania maika w oko
licach W arszawy, sposobie składania ja jek  w na
turze, wylęganiu się gąsięnic, przenoszeniu się 
tychże do gniazd pszczołowatych owadów i prze
m ianach w poczw arkę i dorosły owad. Następnie 
p. N. skreślił w krótkich  słowach sposób składa
n ia  ja je k  przez Meloe w te rra ry ju m  nadto doda
tn ie przym ioty ja jek  ze względu na badania 
embryjologiczne. W dalszym ciągu p. N. wyja
śnił powody, k tóre skłoniły prelegenta, do zajęcia 
się bliższem zbadaniem rozwoju listków zarodko
wych, a następnie organów u Meloe; przytaczając 
wyniki p rac  różnych badaczów nad  rozwojem 
listków zarodkowych u owadów, jak  prof. Kowa
lewskiego, H eidera, Brusse, z jednej strony, Gra- 
bera  zaś, Tichomirowa i innych z drugiej strony. 
Przeszedł potem  p. N. do treściwego opisu włas

nych badań, a  mianowicie do metody przechowy
wania m ateryjału , barw ienia skrawków, a dalej 
do zmian, jak ie  w jajku, kolejno badając skrawki, 
zauważył w ciągu 16-dniowego rozwoju. Zwrócił 
bliższą uwagę na powstawanie blastoderm y i od
dzielanie sig od n ie j komórek a dalej na  tworze
nie się głównych listków zarodkowych, oraz k a 
nału pokarmowego. W końcu swego przemówie
n ia  p. N. porównał tw orzenie się listków zarodko
wych u kręgowców (Amphioxus) z powstawaniem 
tych listków u owadów, wykazując podobieństwo 
pewnej grupy komórek, wytwarzającej się przy po
wstawaniu entoderm y i mesodermy u owadów, ze 
struną grzbietową (chorda dorsalis) kręgowców.

Na tem posiedzenie ukończone zostało.

K B G H f K A  HAE1KGWA*
ASTRONOMIJA.

Paralaksa słońca. Rachunki tyczące się do
strzeżeń, zebranych podczas dwu ostatnich przejść 
W enery, zwolna się wykończają. Obecnie p. Obrecht 
przedstaw ił rezultaty  pomiarów przeprowadzo
nych na p łytach fotograficznych zdjętych przez 
w yprawy francuskie na wyspie Św. Pawła, w Nu- 
mei, Nangasaki i w Pekinie w 1872; z prac tych 
okazuje się wielkość paralaksy słonecznej 8,80H 
z błędem praw dopodobnym  d h  0,06''.

S  K
FIZYKA KULI ZIEMSKIEJ.

Głębokości oceanu. W edług doniesienia „Ar- 
my and Navy G azette" korw eta angielska Egie- 
ry ja  wysłana na ocean Spokojny dla zbadania głę. 
bi oceanu na południe wysp Przyjacielskich, wy
sondowała dwie znaczne głębokości, 7176 i 6958 
metrów; miejsce pierwsze przypada pod 24°37 szer. 
płd. i 175° dług. zach. względem Greenwich, drugie 
o 12  mil ang. dalej na południe. Zapuszczanie son
dy w otchłań głębszą trwało 3 godziny; na dnie, 
z którego wydobyto próby, tem peratura wynosiła 
33,7° F  czyli niespełna 1 ° C. Głębokości te są zna
cznie większe, aniżeli wszystkie inne, dotąd na 
półkuli południowej poznane; na półkuli jednak 
północnej znamy trzy punkty  głębsze; jeden na 
północno-wschodniej stronie Japonii, odkryty przez 
okręt Tuscarora, 7 541 m; drugi, odkryty  przez 
okręt Challenger na południe wysp Rozbójniczych, 
7 230 m i trzeci, na północy Porto Rico, odkryty  
przez okręt Blake, 7389 m.

T. R.
BAKTERYJOLOGIJA.

— Bakteryja lodnikowa. P. L. Schmelck z Chry- 
styjanii, badając wodę z lodnika Jostedałsbrae, po
łożonego w zachodniej stronie Norwegii, w wyso
kości 1600 do 2000 metrów nad powierzchnią mo
rza, odkrył w niej w znacznej obfitości pewien 
rodzaj bakteryj, który podczas swego rozwoju wy
twarza zielony, fluoryzujący barwnik. Bakteryje 
tc mają postać drobnych, ruchliwych pręcików,.



144 WSZECHŚWIAT. Nr 9.

które pod względem swego rozwoju zbliżone są do 
gatunku  Bacillus fluoreseens liquefaciens, w ystę
pującego często w substancyjach gnijących i w wo
dzie nieczystej. Tęż samę bak tery ją  lodnikową na
potkał następnie p. S. w wodach innych lodników, 
a stąd  sądzi, że jes t ona przyczyną charak terysty 
cznej zielonej barw y wód pochodzących z lodni
ków. Szczególniej obficie występuje bak te ry ja  ta  
w czasie topienia śniegów. (N aturw . Rundschau).

A.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— Szkoła wyższych studyjów (Ecole des hautes etu- 
des) w Paryżu uzyskała obecnie pracownię psy
chologii fizyjologicznej, oddaną pod zarząd  pana 
Beaunis z Nancy. Można się spodziewać, że p ra 
cownia ta  okaże się użyteczną dla rozwoju psy
chologii doświadczalnej.

3STels:r olo gaj a,.

Dr O. J . H roch, m atem atyk norweski, zm arł 
dnia 5 Lutego r. b. w Seyres, w wieku la t 71.

Uczeń Abla i Cauchyego, był prof. m atem atyki 
w Chrystyjanii, ostatnio zaś, przeniósł zy się do 
Francyi, b y ł dyrektorem  b iura międzynarodowe
go m iar i wag. Ogłosił znaczną liczbę rospraw 
m atem atycznych, w szczególności zaś gorliwie kie
row ał pracam i biura m iar i wag, o których nie
dawno mieliśm y sposobność wzmiankowania (Nr 4 
z r. b.)

Posiedzenie 5-e Kom. stałej Teoryi ogro* 
dnictwa i Nauk przyrodniczych pomo
cniczych odbędzie się we czw artek dnia 
7 M arca 1889 roku, o godzinie 8 - ój 
wieczorem, w lokalu Towarzystwa O gro
dniczego (Chmielna, 14).

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie protokułu  posiedzenia po
przedniego.

2. P . S. Grosglik „O chemizmie asyrni- 
lacy i”.

3. P . J .  Steinhaus „O nowym pasorzycie 
K aryophagus Salam andrae“.

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

za tydzień od 20 do 26 Lutego 1889 r.

(ze spostrzeżeń na stacy i meteorologicznej przy Muzeum Przem ysłu i Rolnictwa w W arszawie).

■0©
Q

B arom etr 
700 mm -j- T em peratu ra  w st. C.
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K ierunek w iatru
Suma
opadu

U w a g i .

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

20 39.2 38,5 36,4 0,8 1,6 —0,0 2,8 —0,5 82 W,WN,W 0,0 Popoł. śn. polat. chwilowo
21 35,4 37,3 39,0 —1.6 L I - 2 ,5 3,0 —2,5 90 W, W, W 1," Sn. w nocy padał
22 40,3 38,8 36,1 - 6,2 —2,4 —2 ,1 —1,0 —7,2 91 W ,W ,N 3,1 Sn. z n. cały dz., r. m gła
23 34.6 35,9 40,8 — 1,4 0,1 —4.0 1,4 - 4 ,0 94 N,N,SW 5,7 Śn. i zam. cały dz., w. wich.
24 47.5 49,9 49,8 - 9 ,2 —5,2 -",1 - 3 , 8 —9,8 90 S,SE,K 0,3 Śn. w nocy
25 44,1 41,7 40,6 - 4 ,2 - 2 ,0 - 3 ,5 0,0 —7,1 97 NW,WN,WS 11,6 Całą noc i dz. gęsty śn.
26 43,1 43,7 43,4 - 5 ,4 - 2 , 4 - 4 ,7 - 1,8 —6,0 95 SW,S,S 3,6 Śn. w nocy

Średnia 40,8 Ł. —3,1 92 26,0

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

TREŚĆ. Olbrotowiec czyli potfisz (Physeter m acrocephalus), streściła M. Twardowska. — Sm ary rcślinne 
i m ineralne, przez Zn. — Rugowanie naturalne w rozwoju istot, podał A. — Prace gieograficzne Przew al
skiego, przez Stefana Stetkiew icza. — Towarzystwo ogrodnicze. — Kronika naukowa. — W iadomcści 

bieżące. — Nekrologija. — Buletyn m eteorologiczny.

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

^ 0S B 0J i e H 0 I J e H 3 y p o K > .  B a p i n a B a ,  1 7  3 > e i s 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 ,  JV5 2 6 .
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POŚW IĘCONY NAUKOM PRZYRODNICZYM.
PROSTE DOŚWIADCZENIA NAUKOWE.

Siła odśrodkowa.

Do wykonywania doświadczeń odnoszą
cych się do objawów siły odśrodkowej służy 
maszyna odśrodkowa, zapomocą którój stoso
wne przyrządy w szyb
ki obrót wprawiane 
być mogą. Działania 
jednak  tój siły uw i
docznić można i uży
ciem prostszych spo
sobów. Jeżeli m iano
wicie obracamy szyb
ko szklankę napełnio
ną wodą, to woda z niej 
nie wypłynie, chociaż 
przy obrocie szklanka 
zw raca się otworem 
ku dołowi. Bezpie
czne wykonanie tego 
doświadczenia wyma
ga jedynie takiego 
umocowania szklanki 
do sznurków, aby ona 
sama na zewnątrz od
rzucona nie została; 
w tym  celu naj właści
wiej j est szklankę usta
wić na krążku tek tu 
rowym  albo lepiej na 
drewnianym , w któ
rym  wywiercono trzy  
otworki i zapomocą 
sznui-ków przywiązać 
go silnie do szklanki,
ja k  wskazuje rycina. Zamiast wodą, można 
szklankę wypełniać piaskiem lub umieścić 
w niej kulkę albo piłkę. G dy szklanka jest 
na zew nątrz zwilgocona, przy obrocie szyb
ko wysycha, przylegające bowiem do niej 
cząstki wody, zostają działaniem siły od

środkowej na zewnątrz odrzucone; objaśnia 
to zastosowanie odśrodkowców czyli cen
tryfug do wydobywania soku z buraków 
przy fabrykacyi cukru i do suszenia bie
lizny. Z mniejszym jeszcze zachodem, lubo 

i z mniejszym też efe
ktem, do podobnegoż 
celu posłużyć może 
kosz wypełniony ja b ł
kami lub kartoflami, 
które się nie rozsypują 
przy szybkim obrocie 
kosza.

P rzy  tej sposobności 
zwrócić nam wypada 
uwagę, że uczący się 
często błędnie rozu
mieją działanie siły 
odśrodkowej, uważa
jąc  ją  za odrębną, trze
cią siłę, k tóra przy ru 
chu obrotowym wystę
puje obok siły stycznej 
i siły dośrodkowej. 
Kamień uwiązany na 
sznurku zmuszony jes t 
do obiegania okręgu 
koła; gdyby był zu
pełnie swobodny, to 
wprawiony w ruch 
przez siłę rzu tu  posu
w ałby się wskutek 
bezwładności po linii 
prostćj. Tem u swobo
dnem u działaniu siły 

rzutu  opiera się siła" dośrodkowa, którą tu  
przedstaw ia wytrzymałość sznurka, a do
piero, gdy sznurek z ręki wypuścimy, ka
mień odbiega w k ierunku  stycznym do okrę
gu koła, po którym  biegł dotąd. K ażda siła 
jednak, ja k  dajm y siła ciężkości, działanie
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swe ujaw nia ciśnieniem lub ruchem; tak sa
mo ł w rozważanym tu  przypadku siła r z u 
tu , k tóra tu w ystępuje jako  "siła styczna, 
piowoduje ruch swobodny po wypuszczeniu 
sznurka z ręki, dopóki zaś sznurek trzym a
my, wywołuje ona ciśnienie, k tó re  się w y 
kazuje w w yprężeniu sznurka, w ciągłej 
dążności kam ienia do utrzym yw ania się na 
lin ii stycznej. S iła więc odśrodkow a nie 
jes t siłą odrębną, ale stanowi tylko objaw 
siły stycznej, wywołanej przez rzu t kam ie
nia uwiązanego na sznurku i ją s t tu  ona n a
stępstwem ogólnej zasady bezwładności ciał. 
R uch obrotowy tłum aczy się działaniem  ty l
ko dwu, a nie trzech sił współcześnie w y
stępujących.

S. K .

Chemija doświadczalna to pokoju.

Krystalizacyja.

J a k  wiadomo, bardzo znaczna liczba ciał 
stałych ma własność przyjm ow ania postaci 
krystalicznój, jeżeli ze stanu płynnego albo 
lotnego przechodzi do stałego. A żeby Otrzy
mać oddzielne, duże i dobrze w ykształcone 
kryształy , należy starać się przedew szyst
kiem  o to, żeby tw orzyły  się one w zupeł
nym  spokoju i o ile można najpow olniźj. 
Zw ykły sposób krystalizow ania z rośtw orów  
polega na tem, że z danego ciała stałego 
przygotow ujem y rostw ór nasycony p rzy  
zwykłej tem peraturze pokojowej i pozw a
lam y w tejże samej tem peraturze zwolna 
parow ać cieczy użytej za rospuszczalnik. 
Jeżeli mamy gotowy już, choćby niewielki, 
byle dobrze wyform owany kryształek , to, 
zawieszając go na włosie w parującym  ros- 
tworze, doprow adzam y do tego, że w ydzie
lające się ciało stałe osiada przew ażnie na 
zawieszonym kryszta łku , pow iększając go 
coraz bardziej. T rzeba tylko pamiętać, żeby 
on wisiał swobodnie, niedotykając ścianek 
szklanki, w  której krystalizacyja się odby
wa, ani niew ystając nad pow ierzchnię ros- 
tw oru . W szystkie ałuny, rospuszczalne 
chrom iany, większa część siarczanów i wo
góle mnóstwo ciał m ineralnych i niektóre 
organiczne można tą  drogą otrzym ać w po
staci pięknych kryształów , a poświęcając 
takiej „hodowli” nieco czasu i wiele c ierp li
wości, można po pew nym  czasie dojść do 
ślicznego zbioru różnobarw nych sztucznych 
klejnotów, utw orzonych z przetw orów  b a r
dzo pospolitych i tanich. K orzystając z ró- 
wnokształtności pew nych ciał, można tóż 
w ytw arzać prawdziwe lusus naturae. T ak  
np. zawieszając na w łosku k rysz ta łek  ałunu  
chromowego, zabarwionego ja k  g ranat cze
ski, w nasyconym roztw orze zw ykłego a łu 
nu glinowo-potasowego, otrzym am y na p ie r

wszym powłokę drugiego. P rzy  znaczniej
szych zwłaszcza rozmiarach, takie kryształy 
podwójne wyglądają bardzo zajm ująco i ła 
dnie.

Jeżeli pewne ciało ‘ przy  wyższej tem pe
ra tu rze rozpuszcza się znacznie obficiej 
w wodzie lub innej cieczy, aniżeli w cieple 
pokój,owem, tó można otrzymywać jego k ry 
ształy sposobem następującym: P rzygoto
wujem y rostw ór nasycony przy tem peratu
rze wyższej np. przy wrzeniu i rostwór ten,

, dopóki jpszcze nie zaczął stygnąć, umie
szczamy w szklaińce ze wśzystkich stron oto
czonej grubą w arstw ą waty oraz przykrytej 
pokryw ką, na k tó re j' znowu leży wata. 
W  takiśj szklance stygnięcie odbywa się 
bardzo powoli, a z niem razem i w ydziela
nie nadm iaru ciała stałego, które też ma m o
żność tworzenia prawidłowych kryształów . 
P rzy  wprawie i ostrożności można też 
w rostworach, stygnących w podany spo
sób, zawieszać na włosach gotowe k ry 
ształki. Tą drogą udaje się niekiedy, p rzy  
użyciu odpowiednich ilości m ateryjału i n a 
czyń dostatecznie obszernych, otrzymywać 
w krótkim  czasie oddzielne, dobrze wyfor- 
moWane kryształy, ważące po kilka funtów.

Przygotow anie kryształów , zwłaszcza od
dzielnych, zapomocą stopienia oraz subli- 
macyi czyli ochładzania pary, należy do za
dań daleko trudniejszych i udaje się tylko 
przy wielkiśj wprawie w m anipulacyjach 
chemicznych.

Zn.

Kalendarzyk astronomiczny
M aizec.

W  porów naniu z miesiącem ubiegłym 
ogólny widok nieba wieczornego nie ulega 
jeszcze istotnej zmianie, chociaż cechujące 
niebo zimowe wspaniałe gwiazdozbiory po
łudniowo-zachodniej okolicy nieba wcze
śniej znacznie zachodzą. Z gwiazd zwie
rzyńcowych konstelacyja Ryb, do której 
zbliża się słońce w pozornym swym biegu 
rocznym, je s t ju ż  wczesnym wieczorem b ar
dzo blisko poziomu, podobnie jak  nieco pó
źniej zachodzący Baran, gdy na stronie 
wschodniej w ynurza się nad poziom Panna, 
k tó ra w ubiegłym  miesiącu później się do
piero ukazywała. Z p lanet w ielkich W enus 
i M ars są gwiazdami wieczornemi, M erkury 
i Jowisz rannem i, Saturn  tylko przez całą 
noc jest widzialny.
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P L A N E T  Y.

3>ńia W schód . Zachód Trzejście przez
p o łu d n ik  W  k o n s te la cy l

g. m. g. TO. g. m.

Merkury.
3 .1 5  w, 10  .2 8 w. Koziorożca

4 * ; S :  . 8 : 8
Wenus.

10.39 w. 2 .52 w.
10. 39 „ 2 . 4 0  „
1 0 .3 6  „ 2 . 1 9  „

10 5 .41  r.
20 5 .3 1  „ 
80 5 . 2 0 , ,

10 7 . 1 5  r.
20 6 .4 1 ,,
30 6 .  2 „

> Barana

10 7 .11  r.
20 6 . 4 4 , ,
30 6 . 1 6  „

10 3 . 1 9  r.
20 2 . 4 5  „
30 2 .  9 „

10 2 .1 4  w.
20 1 .3 2  „
30 0 . 5 0  „

10 8 .  43 w.
20 8 . 1  „ 
30 7 . 1 9  „

10 8 .51  r. 
20 8.12 „
30 7 . 33 ,,

39 „
36 „

Mars.
8 . 21  w. 1 .  46 w. 1 
8 . 2 6  „ 1 . 35
8 . 3 0  „ 1 .2 3  ’Wiel.—Bar.

10
10

9

Jowisz.
. 59  r. 
.25 „ 
.51 „

7 .  9 
6.35 
6 . 0 „ )

r. )
,, >Strzelca
<< i

Saturn.
5 . 3 9  r. 9 . 5 6  w.)

f l i s  v4 . 5 8 , ,  
4 . 1 8  „

9 . 1 5  ,
8 . 3 4  „ 1

Lwa

Uran.
7 .29 r. 2 .  6 r.
6 . 49  
6 .  9 ;,

1 . 2 5 , ,  [ Panny 
0 . 4 4  „

Neptun.
0 . 27 r. 4 . 39 w. )

11.48  „ 4 . 0 , ,  [Byka
11. 9 „ 3.21 „

D nia 21 M arca słońce przechodzi przez 
rów nik  na półkulę północną, sprowadza
ją c  nain początek wiosny astronomicznej. 
W  gwiazdy spadające M arzec nie obfituje.

PRZEBIEG ZJAWISK

METEOROLOGI CZNYCH
w  E u r o p ie  ś r o i o w e j ,

w ciągu miesięcy Listopada i Grudnia 1888 roku.

Listopad 1888 r. w pierwszej połowie był 
zimny, przeważnie pogodny i bez wiatrów; 
w drugiój pochm urny, dżdżysty i ciepły. 
T em peratura średnia całego miesiąca była 
zbliżona do norm alnej praw ie w całej E u 
ropie środkowej. Na zaznaczenie zasługują 
burze, które się rozwinęły pod koniec mie
siąca mianowicie d. 24 na wybrzeżach nie
mieckich a także niezw ykłe w tej porze zi
m na w czasie od d. 4 do 17.

Ciepło, od którego zaczął się miesiąc, nie 
trw ało  długo. Od czwartego nad całą E u 

ropą północną ustanowiło się mąximum ba- 
rom etryczne trw ające do d. 17,. bardzo roz
ległe, a w tym samym czasie na zachodzie 
wysp brytańskich tw orzyły się depresyje, 
przesuwające się ku południo-wschodowi. 
W takim stanie rzeczy na całą Europę środ
kową zostały sprowadzone, w iatry północne 
i wschodnie, słabego wprawdzie natężenia, 
ale, stałe, pod których wpływem aż do P o 
dola tem peratura wszędzie spadla znacznie 
niżej od norm alnej. Najzimniejszym był 
dzień 7-my. W dniu tym  w cale} Europie 
notowano niezwykłe o tej porze zimna. 
W  W arszawie było — 15" C, w P łońsku 
i Lublinie •—16° C, w Oryszewie — 17° C. 
Temperat.u ry niskie utrzym ywały się na ca
łym tym obszarze aż do 17-go i 18-go. 
W  tym samym czasie zachód i  południo- 
zaehód Europy miały czas pochmurny, tem
peraturę dosyć wysoką i mianowicie w por 
łudniowych cżę.ściach, liczne i obfite deszcze. 
T ak  np. d. 6 w Nizży spadło 64 mm  a d. 8 
25 mm  deszczu.

Od d. 17 z ustąpieniem z nad E uropy 
środkowej wysokiego ciśnienia, a nadej- 

; ściem depresyi barometrycznej, wystąpiły 
w iatry południowo-zachodnie, pod w pły
wem których tem peratura się podniosła, 
niebo się zachmurzyło i deszcze obfite za
częły padać; Z powodu bardzo wielkich 
różnic w rozkładzie ciśnień barom etry- 
cznych nad Europą, czego rażący przykład 
przedstaw iał mianowicie dzień 20-ty, w k tó 
rym  najniższe ciśnienie w Finlandyi wyno
siło 715 mm, a najwyższe przeszło 760 mm  
na południu Europy, w iatry wiejące wystą
piły  z niezw ykłą siłą. Burze, k tóre szcze
gólniej nawiedziły wybrzeża niemieckie, 
trw ały  przez kilka dni;—d. 24 w H am burgu 
wicher dosięgnął bardzo rzadkiej prędkości 
35 m na sekundę; w W arszawie tegoż dnia 
wieczorem obserwowano prędkość wiatru 
dochodzącą do 20 m na sekundę. W  nocy 
z d. 20 na 21 w wielu miejscach Niemiec 
m iały miejsce burze z wyładowaniami ele- 
ktrycznemi; d.24 notują takież burze w K ra- 
sińcu i Mińsku. Spokojniejsze powietrze 
dopiero zaczęło się od d. 28.

Na naszych stacyjach najwyższą tem pe
ra tu rę  +  14,°8 C obserwowano d. 1 w Ząb
kowicach, najniższą —17°.5 C, d. 7 w Su
chej. Najwięcej wody z deszczu i śniegu 
spadło w ciągu miesiąca 59,3 mm w Suchej; 
w ciągu jednej doby: w Częstocicach 26,1 mm  
d. 25, w Żytyniu 22,5 mm d. 4, w Lublinie 
21,4 mm  d. 3 i w Suchej 17,0 m m  d. 24.

W  W arszawie najwyższy stan barom etru 
766,9 mm  notowano dnia 15, najniższy 
736,0 mm d. 20, stan średni barom etru wy
nosił 750,7 mm. Najwyższa tem peratura 
+10°,4 C była d. 2, najniższa — 14°,5 C d. 7, 
średnia tem peratura miesiąca + 1 0,2 C. Wo-
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dy z deszczu i śniegu spadło 20,4 mm, n a j
więcej w ciągu jednaj doby 4,3 mm d. 23.

Grudzień 1888 r. odznaczał się pochm ur- 
nem niebem, częstemi mgłami, słabym  r u 
chem powietrza i małemi opadami. T em 
peratura w północnej części E uropy  środ
kowej była, przecięciowo biorąc, wyższą od 
norm alnej, w południowej zaś części niższą. 
P o d  koniec miesiąca we W schodniej E u ro 
pie w ystąpiły niezw ykłe zimna.

Od d. 1 do 3 przeciągała od W łoch pół
nocnych przez A ustry ją  na W schód depre- 
syja barometryczna, pod wpływem której 
znaczne ilości deszczu spadły. Np. d. 1 spa
dło w W iedniu 25 m m , d. 2 we Lwowie 
38 mm deszczu. Deszcze te i na naszych 
południow ych stacyjach dały się odczuć: 
d. 2 w Czehrynie spadło 23 mm, w Silniczce 
22 mm, w Ząbkowicach 21 mm, w  Zytyniu
20 mm, w Niem ierczu 19 m m  w ody z de
szczu. Nie mniej obfite deszcze spadły na 
zachodnich wybrzeżach Norwegii i w W iel
kiej B rytanii.

M aximum barometryczne, przewyższające 
770 mm  ustanowiło się od d. 10 nad śi^odko- 
wą E uropą i trw ało do środka m iesiąca. 
P o d  jeg o  wpływem tem peratury  wszędzie 
się zniżyły znacznie; długie trw anie wyso
kiego ciśnienia na północo-wschodzie E u ro 
py nie pozwalało na przystęp pow ietrza 
oceanowego do środka E uropy  i na ocieple
nie powietrza. Na zaznaczenie zasługuje 
minimum barom etryczne 730 mm, k tóre d.
21 i 22 znajdowało się nad zachodniemi wy
brzeżami wysp B rytańskich i sprowadziło 
tam  gwałtowne burze, podczas gdy na lądzie 
stałym  europejskim powietrze pozostało spo
kojne.

Od d. 25 wskutek nowego rozkładu ci
śnienia barometrycznego ciepłe w iatry  po
łudniowe i południowo-zachodnie podniosły 
tem peraturę pow ietrza E uropy  środkowój. 
Na W schodzie wszakże E uropy  zimna ciągle 
trw ały; d. 26 było: w Kijowie —23° C, w P e
tersburgu — 24° C, w Czehrynie —25° C, 
w Arcliangelsku — 28° C, w Moskwie — 31° C. 
Nasze stacyje przedstaw iały w tej epoce 
przejście od jednego stanu tem peratury do 
drugiego; w m iarę posuwania się na wschód 
tem peratura dość szybko spadała.

Najwyższą tem peraturę na naszych s ta 
cyjach obserwowano d. 1; w dniu tym było 
+ 1 0 °  C w Żytyniu, 9° C w Lublinie i Ząb
kowicach. Najniższą — 27° C d. 31 w U la- 
dówce i —25° C d. 26 w Czehryniu. N aj
więcej wody z deszczu i śniegu w ciągu 
m iesiąca 47,2 mm spadło w Uladówce. N aj
więcej w ciągu jednej doby 22,4 mm  w Sil
niczce.

W  W arszaw ie najwyższy stan barom etru 
769,7 mm notowano d. 13, najniższy 743,0 m m  
d. 10, średni stan barom etru z całego m ie
siąca wynosił 754,1 mm. Najwyższa tem
peratu ra  +7°,3  C była obserwowaną d. 1, 
najniższa —13°,5 C d. 13; tem peratura śre 
dnia miesięczna —1°,2 C. W ody z deszczu 
i śniegu spadło 21,9 mm; najw ięcej w ciągu 
jednej doby 4,7 mm  spadło d. 17.

W. K.

K S IĘ G A R N IA  I  SK ŁA D  N U T

E. W e n d e  i S p ó łk i
(Krakowskie-Przedmieście N r  9) 

otrzym ała na skład główny:

MECHANIKĘ TEORETYCZNĄ,
przez Jana Nep. Franke.

Cena 3 rs.
Dzieło to  stanowi T. X Seryi IV „Biblioteki m ate
matyczno-fizycznej,” wydawanej z zapomogi Kasy 

im ienia J . Mianowskiego.

Do nabycia w e w szyslticH  teięsarniacli:
J. Conheim. Odczyty z patologii ogólnej, 3 tomy,, 

rs. 5.
S. Jaccoud. W ykład patologii szczegółowej, 3 to

m y, rs. 13.
Birch-Hirschfeld. W ykład anatom ii patologicznej. 

Część ogólna. Przekład d-ra W. Mayzla, kop. 30.
H. Haeser. H istoryja Medycyny. Tom drugi. Prze

k ład  d-ra H. Luczkiewicza, rs. 5.
A. K. Celsa. 0  lecznictw ie ksiąg ośmioro. P rze

kład  d-ra H. Luczkiewicza, rs. 2.
I. D. Everett. Jednostki i stałe fizyczne. Przekład 

J . J . Boguskiego, kop. 30.
T. X. Huxley. W ykład bijologii praktycznej. Prze

kład  A. W rześniowskiego, kop. 30.
W. F. Szokalski. Początek i rozwój nmysłowości 

w przyrodzie, kop. 60.
K. Filipowicz. W iadomości początkowe z botaniki. 

Kartonow ane, kop. 25.
W. K. M apa hydrograficzna dawnej Słowiańszczy

zny, kop. 10. Tekst objaśniający, kop. 10.
E. Strasburger. Krótki przew odnik do zajęć pra

ktycznych z  botaniki m ikroskopowej, rs. 2 .
H. Mohn. Zasady meteorologii, rs. 2.

Z zapomogi Kasy pomocy dla osób pracujących na 
polu naukowem im ienia D-ra Med. Józefa Mianow

skiego, wyszło z druku dzieło
(A. (Komelijusza /Celsa

0  LEC ZN IC TW IE KSIĄG OŚMIORO
(A. Corn. Celsi: De medicina lib ri octo) z najle
pszych wydań Almeloveena, Krausego i T argi na 

język polski przełożył 
w kom entarze Caesarinsa, Constantina, Scaligera, 
Casaubona, Morgagniego, Krausego, Targi, Schel
lera, w ary jan ty  różnych wydawców, objaśnienia sta
rożytnych autorów  i w przypisk i własne zaopatrzył, 
spisem ważniejszych wydań dzieła, wspominanych 
w niem Lekarzy, opisanych przez autora operacyj 
chirurgicznych i słownikiem wyrazów Celsowych 

uzupełnił
D -r med. i  chir. H enryk Łuczkiewicz. 

Cena 2 rs., z przesyłką 2  rs. 40 k.
Skład główny w księgarni Gebethnera i Wolffa.
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