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ANALOGIJA
W  K SZ T A Ł C IE  I  R O ZM IESZCZEN IU LĄDÓW

podług

A. Karpińskiego.

Kw estyja prawidłowości w rozmieszcze
niu, kształcie i budowie lądów, będąca 
w nauce postulatem  aprioristycznym, odda- 
wna zajmowała wybitniejsze umysły, próby 
jednak  w tym kierunku, jakkolw iek nieraz 
bardzo dowcipnie obmyślane (Elie de Beau- 
m ont,G reen iin .) ,n ie  doprowadziły dotych
czas do żadnego pozytywnego rezultatu. 
Analogije pojedyńczych części lądów ude
rzają  każdego na pierwszy rzu t oka, wszy
stkie próby jednakże sprowadzenia obja
wów tych do wspólnych przyczyn za
wiodły.

Obecnie mamy do zaznaczenia nową, tym 
razem bardzo udatną próbę w tym kierun
ku, tem udatniejszą, że ja k  wszystkie praw
dziwie trafne pomysły, opiera się na bardzo 
prostych kombinaeyjach. Autorem  teoryi

o której mówić zamierzam, jest znany gieo- 
log petersburski, profesor insty tutu  górni
czego i członek akademii nauk, Karpiński, 
(Gornyj żurnał, 1888, N r 2). W  pracy za
cytowanej zwraca on przedewszystkiem 
uwagę na to, że wszystkie dotychczasowo 
próby w tym kierunku nie doprowadziły 
do celu dlatego jedynie, że z zasadniczo fał
szywego wychodziły założenia, mianowicie 
brano za podstawę wszelkich kombinacyj 
normalną sieć gieograficzną, oczywiście 
w przypuszczeniu niezmienności biegunów. 
Tymczasem jednak co do stałości kierunku 
osi ziemskićj, zwłaszcza w najnowszych 
okresach gieologicznych, bardzo poważne 
podniesiono wątpliwości ze strony tak po
ważnej, jak  np. astronom szwedzki, Gyl- 
den.

Jeżeli zaś raz uznamy zmienność położe
nia biegunów w różnych okresach gieologi
cznych, to, samo się przez się rozumie, że 
płaszczyzny symetryi, według których 
kształtowała się ziemia, mogą wcale przez 
biegun nie przechodzić i przecinać kulę 
ziemską w kierunku skośnym zarówno do 
południków jak  i równoleżników.

Zamiast więc w sztucznej sieci gieografi- 
cznej, wyrażającej jedynie stan dzisiejszy
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naszćj planety, musimy szukać punktów  
oparcia w stalszych elementach ziemskićj 
powierzchni, a temi są. z jednaj strony— 
niezm ienny w ogólnych zarysach kształt 
mas lądowych, ograniczonych nie przez 
obecną, ich liniją. brzegową, lecz przez g ra 
nice, ja k  wiadomo, bardzo wyraźnie wokoło 
lądów zarysowanych głębi oceanicznych; 
z drugiój zaś •—- linije gieotektoniczne, na 
których widzimy 
wypisane dzieje 
wszystkich okre
sów ziemi od naj
d a w n i e j  s z y c h  
czasów do dni 
naszych.

Płaszczyzna 
sym etryi, jeżeli 
ona istnieje i nie 
jes t rów noległą 
ani do południ
ków ani do rów- 
n o l e ż n i k ó w ,
przetnie powierz
chnię kuli ziem
skićj według li
nii koła, k tó re
go pojedyncze 
w y c i n k i  będą 
m iały względem 
stron św iata po
łożenia najroz
maitsze, jak k o l
wiek niezaprze- 
czenie kierunek 
całego obwodu 
koła je s t wzglę
dem środka zie
mi stałym .

Koło to bę
dzie stanowiło 
na powierzchni
linij ą sym etryi w tem znaczeniu, że wszel
kie inne linije tektoniczne będą się łączy
ły z tem kołem podług pewnych praw ideł 
ogólnych. Nie będzie to zatem  lin ija  sy m e
try i w ścisłem znaczeniu, lecz główna linija 
tektoniczna, na którój w szelkie zjawiska 
pozostające w zw iązku z w nętrzem  ziemi, 
kurczeniem  jćj ją d ra  i marszczeniem skoru
py najsilnićj i najw yraźnićj się zaznaczają 
i z którą wszelkie inne objaw y sił gó ro 

twórczych pozostaje w związku bespośre- 
dnim.

L in iją  taką, zdaniem prof. Karpińskiego, 
przedstaw iają wybrzeża oceanu Spokojnego, 
okolone znanym oddawna w nauce n ieprzer
wanym  pierścieniem wulkanicznym.

Ażeby uprzytom nić sobie w jakim  linija 
ta pozostaje stosunku do kształtu lądów 
i jak  się te ostatnie obok nićj grupują, m u

simy mapę kuli 
ziemskićj odry- 
sować w sposób 
o d m i e n n y  od  
zwykle używ a
nych rzutów, tak 
mianowicie, aże
by wybrzeża oce
anu Spokojnego 
przedstawiały łi- 
niją mnićj wię- 
cćj do p r o s t ć j  
zbliżoną.

R ezultat ten 
otrzymamy, o- 
bracając globus 
w kierunku od 
cieśniny Magiel- 
lańskićj p r z e z  
K aliforniją do 
K am czatki i da- 
lćj i rysując lą
dy, ja k  to wi
dzimy na załą- 
czonćj fig. 1, w 
tym p o r z ą d k u  
i położeniu, w j a 
kim się wówczas 
oczom naszym na
suwają, zachowu
jąc  przy tem o ile 
możności n a tu ra l
ne ich kształty.

D la lepszego uwydatnienia analogij w b u 
dowie lądów, na załączonćj rycinie szeregi 
wysp, przedzielonych płytkiem  morzem po
między A zyją i A ustraliją, oraz Korea z wy
spami Japońskiem i, są okolone wspólną ob
wódką.

Otrzymam y w ten sposób trzy  ku górze 
coraz większe masy lądowe: A m erykę połu
dniową, Am erykę północną i ląd stary  wraz 
z A ustraliją. A m eryka południowa do pół-
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nocnćj niezbyt jes t z kształtu swego podo
bną, jednakże, ja k  dalój zobaczymy, posiada 
liczne cechy wspólne. Podobieństwo obu 
lądów znacznie się zwiększa, jeżeli porów
namy ich kształty  podczas okresu trzecio
rzędowego (fig. 2).

Część A m eryki pd wystająca na prawo 
odpowiada Labradorow i z New-Foundlan- 
dem i przyległem! doń wyspami w Ameryce 
północnej.

Na lądzie starym  (A ustralo-E urazyja) od
powiada tój czę
ści lądu Arabija.
We wszystkich 
t r z e c h  lądach 
półwysep ten m a  
rozmiary praw ie 
jednakowe.

Natomiast cy
pel wystający po 
lewój stronie wr 
górnćj części lą 
dów powiększa 
się stale ku gó
rze, a mianowi
cie: w Ameryce 
południowój od
powiada mu mię
dzymorze Pa- 
namskie wraz z 
częścią rzeczy- 
pospolitych środ- 
kowo-amery kań
skich; w Am ery
ce północnój da
wne posiadłości 
rossyjskie z A la
ską i wyspami 
Ałeuckiemi; na 
lądzie s t a r y m
cała A ustralija  wraz z archipelagiem 
Sondzkim.

Pomiędzy A m eryką południową i półno
cną leży pasmo wysp Antylskich, z których 
większe leżą bliżój lądu górnego, t. j . Ame
ryki północnój; pomiędzy Am eryką półno
cną a E urazyją znacznie większa Grenlan- 
dyja, położona bliżćj lądu dolnego, t. j. 
A m eryki północnój; wreszcie najwyżój — 
odpowiada położeniem swojem Grenlan- 
dyi — jeszcze większa od niój Afryka, 
przylegająca ju ż  bespośrednio do E u r a -  j

zyi i oddzielona od niój w niedawnym 
okresie.

Pomiędzy Grenlandyją i północnem wy
brzeżem Am eryki leży archipelag arktycz- 
ny, łączący oba lądy niemal w jednę całość. 
Pomiędzy Indyjam i i A fryką archipelagu 
podobnego wprawdzie niema, lecz z wielu 
względów prawdopodobnem jest, że istniał 
tam dawniój dziś zatopiony ląd Indo-A fry- 
kański, po którym jedynie drobne pozostały 
wysepki.

Prof. K arpiń
ski nazywa Ame
rykę południową 
i północną, oraz 
Australo - E ura
zyją lądami głó- 
wnemi, zaś Gren
landyją. wraz z 
a r c h i p  elagiem  
arktycznym, A f
rykę i wyspy 
Antylskie — lą
dami dodatko- 
wemi.

Na fig. 1 pun
kty trzech lądów 
głównych odpo
wiadające sobie 
wzajemnie zaró
wno pod wzglę
dem kształtu i 
położenia swego 
względem głów- 
nój linii pierście
nia wulkanicz- 
nego nad ocea- 

j nem Spokojnym,
^  jak  i pod wzglę

dem b u d o w y  
gieologicznój, są połączone linijami krop- 
kowanemi, części zaś lądów morzem zala
ne — oznaczone linijami pełnemi.

Pierścień wulkaniczny oceanu Spokojne
go opasuje kulę ziemską nieprzerwanem  
prawie, z y g z a k o watem nieco pasmem, w k tó 
re wchodzą również i olbrzymie wulkany 
lądu antarktycznego. Pierścień ten prze
cina wszakże ziemię nie według lin ii koła 
wielkiego, lecz koła, odpowiadającego linii 
a — a na f i g .  1 .

Wszystkie pasma górskie leżą bądź ró 

■ą. Himalaya
b. Kuen-Lung
c. Tian Szan
d. Ałtaj
e- Sajan-Stanowoj 
f. Ural 
g Cincinati

Ł uk i górskie pomiędzy 
lądami głównemi i bocz- 
nemi 

M. Malajski 
T. Tauro-dynaryjski
N. Północno-afrykański
A. Antylski 
F. Falklandzki
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wnolegle do wybrzeża i pierścienia w ulka
nicznego, bądź też tworzą, łuki, zwrócone 
w ypukłą stroną na lewo, t. j . ku oceanowi 
Spokojnemu i roschodzące się od głównego 
pnia w kształcie gałęzi.

Jedynie, w miejscach, gdzie się zbiega 
lub rozgałęzia k ilka fałd oddzielnych, od re 
guły powyższej bywają wyjątki, np. w B ir
mami.

Szczegóły widzieć można na załączonej 
fig. 2.

O d strony A tlan tyku  pasemka górskie są 
znacznie mniejsze, aniżeli od strony oceanu 
Spokojnego, k ierunek 
sfałdow ania idzie je 
dnak również na lewo, 
t. j. siła w ypiętrza-  ̂
jące te góry działała ^  
w głąb lądu od strony 
A tlan tyku; do tćj g ru 
py należące: góry B ra
zylijskie, A llegany  i 
Skandynaw ija są zbu
dowane podług jed n e
go typu, z granitów  
i skał paleozoicznych.

Jeden  tylko U ra l 
zdaje się stanowić z ja
wisko odosobnione, j e 
żeli mu nie odpowiada 
wyniosłość w Cinci- 
n a tti , przedzielająca 
dwa rozległe pola nie- 
w ypiętrzonych utw o
rów  osadowych.

W yspy Falklandz- 
kie, pasmo małych A n- 
tyllów i góry pomię
dzy E uropą i A fryką odpow iadają sobie 
najzupełniej pod względem położenia i p rze
ważnie wulkanicznej natury .

O d kształtów  orograficznych przecho- 
dziemy wreszcie do budowy gieologicznej 
lądów.

L abrador, B razylija północna i A rab ija  
są złożone w przeważnej części z mas g ra 
nitowych, w A rabii tylko przykry tych  w no
wszych okresach gieologicznych przez m or
skie osady kredy i trzeciorzędu.

W  środkowej części A m eryki północnej 
widzimy olbrzymie przestrzenie poziomo 
uw arstw ow anych skał paleozoicznych, zlek-

ka tylko wypiętrzone w płaskiem wzniesie
niu Cincinatti.

W  odpowiedniej części E urazyi widzimy 
toż samo w masie niewypiętrzonych utwo
rów osadowych Rossyi europejskiej i Sybe- 
ryi zachodniej,przedzielonych przez grzbiet 
U ralski.

Toż samo wreszcie zjawisko widzimy 
w Am eryce południowej w miejscu odpo- 
wiedniem pomiędzy K ordylijeram i i górami 
Brazylijskiemu

Podobieństwo wszystkich płaszczyzn po
wyżej wymienionych staje się jeszcze więk- 

szem przez to, że w 
skład ich wchodzą u- 
twory wszystkich for
macyj paleozoicznych 
bez wyjątku.

W  Ameryce połu
dniowej widzimy da
lej, że w epoce trz e 
ciorzędowej m o r z e  
wrzyna się w postaci 
głębokiej zatoki od 
PdZ  wgłąb lądu A r
gentyny; taką samą 
zatokę przedstawia ba
sen trzeciorzędowy 
Mississipi w Ameryce 
północnej, oraz zatoka 
mioceńska w Syberyi 
zachodniej, w rzynają
ca się od strony morza 
lodowatego (fig. 3).

Naj wybitniejszy ato
li przykład analogicz
nych zmian poziomu 
w trzech lądach głów

nych przedstaw ia obraz t. z w. transgresyi 
kredow ej, czyli obniżenia pewnej części lą
dów w okresie górnokredowym, której k ie
runek  główny, przecinający w postaci cie
śniny całą masę lądów w k ierunku podłuż
nym  od A rabii i Indyj wschodnich przez 
Syberyją, zachodnią, Stany Zjednoczone 
i zachodnią część A m eryki południowej aż 
do cieśniny M agellana, widzimy na fig. 3.

Reasum ując wszystko cośmy powyżej po
wiedzieli wynika, że:

1) W szystkie lądy główne: antarktyczny, 
A m eryka południowa, A m eryka pójnocna 
i A ustralo-E urazyja mają kształt trójkątny



zbliżając się lub dotykając odpowiedniemi 
kątam i (dolnym i lewym górnym).

2) Podobieństwo lądów objawia się rów
nież w szczegółach, przyczem każdy z lądów 
posiada kształt pośredni pomiędzy swoim 
górnym i dolnym sąsiadem.

3) K ierunek wszystkich trzech lądów jest 
jednakow y.

4) G ranica lądów od oceanu Spokojnego 
zachowuje na całśj kuli ziemskiej kierunek 
stały (zmienny tylko w stosunku do stron 
świata), odpowiadający obwodowi nieco zde
formowanego koła, skośnie leżącego do po
łudników i nieprzechodzącego przez środek 
ziemi.

5) W szystkie lądy główne pod względem 
orogienicznym są do siebie podobne, jakko l
wiek systemy górskie są tem zawilsze im ląd 
je s t większy.

6) A nalogija powyższa objawia się nie
tylko w k ierunku  pasem, lecz również 
i w kierunku działania sił górotwórczych.

7) U  górnśj granicy każdego lądu głów
nego znajduje się ląd dodatkowy czyli bo
czny, tem większy im większym jest ląd 
przyległy.

8) Pasmo lądów przedziela wody kuli 
ziemskićj na dwa oceany główne: Spokojny 
i A tlantycki.

9) Odpowiadające sobie z kształtu  i poło
żenia gieograficznego części lądów posiada
ją  podobną, niekiedy zupełnie jednakową 
budowę gieologiczną.

Jeżeli dodamy jeszcze, że ugrupowanie 
lądów w jeden wielki pas, dzielący wody 
planety na dwa oceany odpowiada w zupeł
ności rozmieszczeniu lądów na starszym 
i symetryczniejszym od ziemi Marsie, po
glądy prof. Karpińskiego śmiało uważać 
można za trw ałą podstaw ę do nowych, a sku
teczniejszych aniżeli dawniśj badań w kie
runku  tak ważnym dla gieografii i gieologii 
dynamicznśj.

W  końcu dodać jeszcze należy, że zmiana 
kierunku osi ziemskićj, k tóra podług obli
czeń astronomów' nastąpiła stosunkowo nie
dawno, musiała oczywiście w płynąćnazm ia- 
ny powierzchni ziemi, zakłócając w wielu 
miejscach sym etryją, dawnićj znacznie wy
raźniejszą aniżeli dzisiaj. F ak t ten widzimy 
np. w Ameryce północnój i południowej.—• 
W pływ  biegunów na klinowate zakonczeme

Nr 12.

lądów ku południowi (Indyje, Grenlandyja 
i t. d.) zaprzeczyć się nie daje, atoli dzisiej
sze linije brzegowe tych lądów uważać na
leży, z punktu  widzenia gieologicznego, za 
względnie bardzo młode.

D r Józef Siemiradzki.
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ACACIA LOPHANTA

1 MIMOSA PUDICA. 
Stnflyjum bijologiczae,

(Ciąg dalszy).

Czułek usypia i rozbudza się tak samo jak  
lofanta, z tą tylko różnicą, że tu  nietylko 
w samych listeczkach liści, lecz i w stawie 
wachlarzowym oraz nasadowym zachodzą 
poruszenia, albowiem przy usypianiu, współ
cześnie ze składającemi się listeczkami iszy- 
pułki drugorzędne zsuwają się wachlarzo- 
wato i szypułka pierwszorzędna prostopa
dle opada, a przy rozbudzaniu liść się znów 
rossuwa i do góry podnosi (p. fig. 3 w N r 11). 
W szystko to dokonywa się powoli i niezna
cznie według porządku, jak i je s t porusze
niom rosprężnym właściwy, lecz niezależnie 
od nich wstawiają się tu poruszenia innego 
jeszcze rodzaju, doraźne i rozległe, bardzo 
do odruchów zwierzęcych zbliżone, które 
niemal konwulsyjnie, w dzień i przy najzu- 
pełniejszem oświetleniu do skutku przycho
dzą, tak, że roślina podrażniona czy to przez 
dotknięcie, czy innym jakim  sposobem, od- 
razu taki sam wygląd przybiera, jakgdy- 
by nagle usnęła, a potem dopiero zwolna 
w przeciągu kilku minut znowu się jakby 
zmartwychwstała przebudza '). Nagły po
wiew w iatru, wstrząśnienie doniczki, tu rkot 
brukowy, wystrzał z pistoletu w pobliżu 
i t. p. działają na nią i to natychm iast w ten 
sposób, że wygląda jakby  um arła ze zwie- 
szonemi liśćmi i stulonemi owiędłemi swemi 
listeczkami, lecz dosyć j^j już kilku minut

>) Fig. 2 przedstawia czułka przed podrażnie” 
niem , a fig. 3 po podrażnieniu.

WSZECHŚWIAT.
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ażeby ożyła. Jeżeli przeciwnie dotykam y 
lekko jednego jój listeczka to ten się zaraz 
podnosi sam jeden, ale jeżeli pobudzenie 
będzie odrobinę silniejsze lub mimoza nieco 
więcej niż zwykle drażliw a, to poruszy się 
się współcześnie przeciw legły listeczek i p a r
ka się złoży. P rzy  takich delikatnych po
drażnieniach przekonywam y się jeszcze, że 
dolna pow ierzchnia listeczka, a mianowicie 
szypułki listeczkowćj jes t nierów nie pobu- 
dliwszą od górnćj. Jeżeli nieco silniej po 
budzim y jeden z listeczków w ierzchołko
wych, to poruszenia nie ograniczą, się na je 
dnej parce, ale w jaką. sekundę później stuli 
się zaraz po niej parka poniższa, a potem 
w takich samych odstępach czasu parka na
stępna trzecia, potem czwarta i tak  dalej 
aż do nasady szypułki drugorzędnej p rzy  
stawie wachlarzowym. Tutaj ruch, po
wstrzymawszy się na chwilę, przechodzi po 
tem na sąsiednią, drugorzędną szypułkę, po
czyna się od jój nasady i idzie potem po
rządkiem  od parki do parki ku w ierzchoł
kowi, a gdy się to na wszystkich czterech 
szypułkach drugorzędnych dokona, to zsu
w ają się one wachlarzowato, ze sobą a zaraz 
potem albo nawet współcześnie szypułka głó
wna w stawie nasadowym  opada i cały liść 
się zwiesza. Na tem jednakże jeszcze nie 
koniec, gdyż jeże li czułelc jes t więcój niż 
zw ykle drażliwy, to pobudzenie to ros- 
chodzi się już  po pniu na dół i do góry, co 
spraw ia, że liście powyższe i poniższe zw ie
szają się zarówno, a listeczki stu lają się ale 
ju ż  bezładnie. P o  k ilku  m inutach spoczyn
ku znów wszystko do siebie przychodzi, 
szypułka główna zwolna się podnosi, d ru 
gorzędne zwolna się rossuw ają i listeczki 
roskładają się i czułek tak  się przedstaw ia, 
jakgdyby w nim nic nie było zaszło. D o
tykanie stawów i szypułek wywołuje takie 
same ruchy lecz wtedy są bezładne, nieje
dnostajne i pomięszane.

Najwidoczniej daje się to spostrzegać na 
samym nasadowym  stawie, w którym  doty
kanie górnej części często bez skutku zo
stanie, a dotykanie dolnej nigdy nie zaw o
dzi. Zauważałem także, że opadanie liścia 
w tym  staw ie nie je s t li tylko skutkiem  
czynnego działania, ale, że i ciężar liścia nie 
mało do niego pomaga, jeżeli bowiem prze
wrócimy doniczkę do góry dnem, to p odra

żnienie wywoła wszystkie inne ruchy, z wy
jątk iem  podniesienia się liścia do góry, ja- 
kieby wtedy zdarzać się musiało. P o rzą
dek regularności i rytmiczności ruchów da
je  się spostrzegać najlepiej, jeżeli, zamiast 
jakim bądź ciałem wywierać mechaniczne 
podrażnienie, skierujem y ognisko mocnej 
soczewki skupiającej światło na jeden z li
steczków wierzchołkowej parki j a k i e j  bądź 
szypułki drugorzędnej. Nadzwyczaj szy
kownie przedstawi nam się w tedy całe do
świadczenie. Szybkie oziębienie miejscowe 
zapomocą lodu lub kropli eteru takie same 
wywołuje ruchy. P rąd  elektryczny słaby 
w yw iera takie same następstwa, silny zaś 
i przeryw any zabija roślinę (Dodel Port). 
Jeżeli zaś czułka podrażniać będziemy i to 
raz po razie ja k  tylko za każdym razem 
przyjdzie do siebie, to przy cierpliwości 
p rzekonam y się niebawem, że coraz leni
wiej oddziaływać będzie. D utrochet już 
osięgał ten sam skutek obwożąc doniczkę 
z czułkiem trzęsącym pojazdem po nierów
nym bruku. Roślinka trzym ała się ciągle 
w stanie oklapłym, lecz naostatek liście jój 
podniosły się na poziom, listeczki się rozło
żyły, lecz wtedy za nowem podrażnieniem 
do pewnego czasu niepodobna już  było wy
wołać żadnego ruchu. Pod  dzwonem m a
chiny pneumatycznej i przy owiędnięciu 
w braku wilgoci, czułek zarówno swe ruchy 
utraca, lecz odzyskuje je  znowuż ale po 
dłuższym wypoczynku dopiero. W ystaw io
ny pod dzwonem na działanie eteru lub 
chloroformu zachowuje się tak zupełnie jak  
zwierzę, przestaje się poruszać, drętw ieje 
i dopiero później się budzi. W  ostatnich cza
sach zauważono, że kokaina i morfina para
liżuje ruchy (K rutycki), W szystko to p rze
mawia wyraźnie za poczynającą się już  roz
wijać nerwowością na tle roślinnego życia 
i zasługuje bardzo na głębszą uwagę.

E nerg ija  ruchów dotykowych jest u czuł
ka w rodzona i daje się już  stw ierdzać na 
pierwszych jego listeczkach zaledwie wy- 
szłych z ziemi, później zaś objawia się w sto
sunku prostym jego żywotności, najdziel
niej w tem peraturze między 15° a 35° C 
przy wyższem zaś ociepleniu mimoza d rę t
wieje równie jak  i przy oświetleniu zanadto 
jaskraw em . Nie wszystkie też jój stawy 
są zarówno wrażliwe, wachlarzowaty od-
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działywa leniwo, nieraz pomimo ruchów 
całego liścia pozostaje spokojnie i tylko 
przy wyższych stopniach pobudliwości lub 
przy silniejszem podrażnieniu czynny bie
rze udział. Jego poruszenia można obser
wować bardzo dokładnie, jeżeli się ognisko 
skupiającej soczewki utrzym uje na nim sa
mym przez parę minut.

Zdaje się, że dosyć sobie przywieść na 
pamięć to co powiedziano, ażeby rozeznać 
ogromną różnicę ruchów przez podrażnie
nia u czułka wywoływanych od tych, jakie 
mu turgescencyja dać może. Przedew szy
stkiem uderza powolność tych pierwszych 
wobec natychmiastowości ostatnich, a n a
stępnie stanowi różnicę przenoszenie się sa
modzielne poruszeń z miejsca na miejsce, 
oraz uderzający w nich porządek i usyste
matyzowanie, nadto wyczerpywanie się ru 
chliwości przez nadużycie ruchów i powrót 
ich po wypoczynku, a nakoniec wpływ na 
roślinę środków znieczulających, zupełnie 
taki sam jak  w wyższych piętrach organi- 
zacyi życiowój. W szystko to nosi na sobie 
właściwe, jak b y  zwierzęce piętno, a sama 
forma ruchu je s t jaknąjw yraźniejszym  od
ruchem.

Przeciwko takiemu orzeczeniu wiele wpra
wdzie przemawia względów, a ten m iano
wicie, że nie przyjm ujem y odruchu bez 
udziału nerwów ujętych we właściwą im 
m ateryjalną budowę; lecz czyż obserwacyja 
jaknajoczywistsza nie odsłania nam błę
dności takiego pojęcia. W szakże zai-ódź 
jes t źródłem tak  dobrze roślinnej ja k  i zwie
rzęcej organizacyi, wszakże nerw jest tylko 
przejawem wyższego jój rozwoju. P rze
cież czułość i ruchliwość są jój artykułami 
objawiającemi się ju ż  w jój najpierw otniej
szych formach np. w plasmodyjach. W szak
że roślina od zwierzęcia rozróżnia się jedy
nie stopniem organizacyi, dlaczegoby więc 
w roślinie tak  wysoko uorganizowanój,jaką 
jes t czułek, nie miały się znajdować pierw
sze ślady tych samych czynności życiowych, 
jakie u zwierząt wyższych w pełnym wy
stępują b la sk u ?__________

Nie sądzę ażebym się zadaleko posuwał 
tw ierdząc, że drażliwość jest przyrodzoną 
energiją materyi i że w niej tkwi wszelkie 
odbieranie wrażeń i oddziaływanie na nie. |

1 8 3 ____

W szystko, co jest w przyrodzie, jest drażli- 
wem, bo gdyby niem nie było, to nie byłoby 
żadnych zmian w naturze, a życie w niój 
byłoby niemożliwością. W rażliwem jest 
bardzo ciało niebieskie, jeżeli się daje przy
ciągać i samo przyciąga inne; wrażliwym 
je s t metal, gdy się pod wpływem ciepła 
rosszerza; wrażliwem jest również każde 
ziemskie ciało, jeżeli parte powinowactwem 
drugiego zmienia swój układ chemiczny, 
swoję budowę i cały swój sposób działania 
na zewnątrz. I  jakaż tu co do wrażliwości 
różnica między ową zależną istotą prze
dłużającą się w ogrzaniu a słonecznikiem 
np. idącym ze słońcem? Ogólne wszelako 
mniemanie przyznaje drażliwość tylko ży
jącym  istotom, odgraniczenie ich bowiem 
od żywych stało się przyrodniczą zasadą 
utrzym ującą się w pełni, pomimo, że mu jój 
cały naukowy postęp zaprzecza.

To nie życie jest drażliwości pobudką, ale 
przeciwnie ona je  rodzi i powołuje do czy
nu. Zycie tylko zmienia i przeistacza for
my, doskonali je  stopniowo,'rozwija i coraz 
nowe w nich wywołuje czynności, lecz istoty 
rzeczy nie tworzy. T ak  też to właśnie 
dzieje się z drażliwością, która nam się do
piero na stanowisku protoplazmy przedsta
wia jako główny warunek tego co organi- 
cznem istnieniem przywykliśmy nazywać 
i dopiero się późniój w całym swym blasku 
jako nerwowość odsłania. W niój to czucie 
różniczkuje się od ruchów, a jedno i drugie 
późniój występują jak o  odosobnione czyn
niki i ucieleśniają się pod formą nerwu 
i mięśnia. Zanim to jednak nastąpi czucie 
i ruch samodzielny już się uwidoczniają jak 
tego dają nam przykład polipy, niesłycha
nie wrażliwe i ruchliwe zarazem, w k tó 
rych ani nerw ani mięsień nie wytworzył 
się jeszcze, a jednak nietylko w nich bardzo 
żywe występują odruchy, ale nadto poru
szenia umyślne i celowe, zdradzające pe
wien już stopień inteligencyi. Bardzo być 
może, że i w naszym czułku podobny za
chodzi stosunek, pomimo, że do roślinnego 
odnosi się świata, że tu ju ż  zaczynają się 
wytwarzać nerwowe kom órki i układać się 
w szykowny systemat wrażliwy odpowie
dnio do osięgnąć się mającego celu. I  tak 
jeżeli takie wrażliwe kom órki ułożą się sze
regami wedle długości szypułek, mianowicie
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na spodniej ich połowie, to pobudzenie pro- 
toplazm y zawartej np. w wierzchołkowym 
listku wywoła w niej pewną, zmianę m ole
kularną, a ponieważ kom órki te dotykają, 
do siebie# a praw dopodobnie naw et kom u
nikują ze sobą przez znajdujące się w ich 
ścianach otworki m olekularne, a więc zmia
na w protoplazm ie przechodzi szeregiem, 
pod postacią prądu. W szakże i w nerwach 
nie inaczej się dzieje i ta w nich tylko za
chodzi różnica, że się w nich drogi komuni
kacyjne przez rozwój udoskonaliły. Tym 
sposobem pobudzanie jednego z listeczków, 
może działać na jego organ ruchu w stawie 
zaw arty  i może rosszerzać się od stawu do 
stawu a nawet i dalćj z prędkością, w yno
szącą około 20 centym etrów  na m inutę, ja k  
o tem  łatw o przekonać się można. W praw 
dzie u wyższych zw ierząt prędkość ta wy
nosi około 30 stóp na m inutę, ale też czułka 
oddziela od nich cała przepaść nerwowej 
organizacyi, dokonanej przez długie wieki 
postępowego rozwoju.

K ażdą organizacyją żyw otną poprzedzać 
musi ruch cząsteczkowy, niedający się je sz 
cze poprzednio stwierdzić, k tóry  dopiero 
później układa się cieleśnie we właściwe 
formy i każdy tym sposobem przyrząd  za
w iera w sobie w irtualnie właściwy swój ro 
dzaj czynności, zanim  się jeszcze jego obja
w iła na zew nątrz forma.

Czułek posiada zatem w yraźnie pewien 
odcień przyrządu nerwowego, k tóry  daje 
nam to, co w wyższych sferach organicz
nych czuciem zowiemy, chociaż mu do ta 
kiego czucia, jak ie  przez wytwór p rzyrzą
dów pojęciowych u zw ierząt jes t oświado- 
mione, jeszcze nieskończenie daleko.

T eraz zachodzi pytanie, jak im  się to dzie
je  sposobem, że tak ie  czucie za dotknięciem 
pobudza ruchy i to jeszcze ruchy w yjątko
we co do swego charakteru  i obce roślin
nej naturze. N a to pytanie bespośrednio 
odpowiedzieć się nie da bez bliższego ros- 
patrzenia się w całym mechanizmie, zapo
mocą którego ruchy za dotknięciem  usku
teczniają się w naszym czułku. P rzykro  mi 
jeśli tutaj dalej jeszcze odejść muszę od 
swego przedm iotu, lecz tego wymaga ko
nieczność.

Dlaczego liść osadzony je s t na szypułce? 
oczywiście dlatego, ażeby się za porusze

niem w iatru poruszał. Odpowiada to o rga
nicznej potrzebie rośliny, której przyroda, 
nietylko przez samę gibkość gałęzi i gałązek 
czyni zadosyć. Liść, wiewając się w powie
trzu, coraz to inną się jego pokrywa w ar
stwą, czyści się od kurzu osiadającego na 
jego powierzchniach i obmywa się ze wszy
stkich stron na deszczu, a tego właśnie po
trzebuje wymiana w nim gazów. Powie
trze w ruchu, dm uchając po jego powierz
chni, działa prawdopodobnie tak na jego 
szparki, ja k  kiedy jego strum ień dmucha 
prostopadle na wylot rurk i, w którćj się 
ciecz podnosi i w drobniutkich rospryskuje 
kropelkach. A czyż ten sposób działania, 
jeśli rzeczywiście istnieje, nie dopomaga 
podnoszeniu się soków w roślinie?

Sama gibkość szypułek liściowych, oraz 
gałązek, na których są osadzone, zdaje się, 
że nie wystarcza jeszcze do osięgnięcia celu, 
gdyż przy bliższem rospatrzeniu się w rze
czach widzimy, że każda szypułka opatrzo
na jes t przy swrojej nasadzie na łodydze 
albo gałęzi stawem, mniej lub więcej roz
winiętym, dopomagającym wyraźnie do swo
body ruchów. Liść ze swoją szypułką z je 
dnej strony, a roślina z drugiej ujęte są 
w jednę organiczną jedność, co jednak  nie 
przeszkadza wcale, ażeby liść nie m iał po
siadać pewnego rodzaju odrębnej indyw i
dualności. Żyje on ze swoją macierzystą 
rośliną pospołu, dopóki zobopólna potrze
ba tego wymaga, potem oddziela się, odpa
da, a roślina nie szkoduje na tem. Każdy 
liść jak b y  oddzielny osobnik powstaje i roz
w ija się z osobnego zalążka roślinnego 
(punctum  vegetationis), zjawiającego się pod 
korą pośród komórkowo naczyniowego mią- 
szu, k tóry  jej podścielisko na łodydze lub 
gałęzi stanowi; z tego dopiero punktu roz
w ija się współcześnie w dwu kierunkach, do 
góry w kształcie szypułki i p łatka i do dołu 
w kształcie wiązki naczyniowej, k tó ra wśród 
owego miąszu na łodydze spływa i z jój 
naczyniowym się łączy pokładem, jakby  ko 
rzonki kiełkującego zarodka wrastające 
w ziemię. Jest to więc do pewnego stopnia 
osobne życie i osobny organizm na macie
rzystym się rozwijający. Roślina dostarcza 
liściowi soków, on jój zaś dostarcza wyro
bów powietrznych; usługi są wzajemne jak 
by w symbiozie, a miejscem zetknięcia się
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tych dwu odrębności jes t właśnie staw przy 
nasadzie szypułki, zgóry już na zniszczenie 
przygotowany, kiedy przyjdzie czas na od
padnięcie za nadejściem zimy.

Zobaczmy teraz, ja k  ten staw wygląda 
i ja k  się przez rozwój postępowy u różnych 
liści szypułkowych kształci i doskonali. 
W  tym celu weźmy gałązkę jakiej bądź ro
śliny liściastej o długich szypułkach np. 
kasztana, orzecha, akacyi, lipy, bzu lub g ru 
szy, odetnijm y ją  powyżćj i poniżćj liścia, 
oraz odetnijmy połowę szypułki a potem 
przedzielm y ją. na dwoje w ten sposób, aże
by cięcie przechodziło przez gałązkę i przez 
pozostały ogonek liściowy (fig. 4). Okaże 
się wtedy, że ru rka  rdzenna idzie jednym  
ciągiem przez całą gałązkę i że od rurki 
rdzennój szypułki zupełnie jest oddzielona 
(w) grubym  zwitkiem  m iazdry komórko-

Fig. 4. F ig. 5.

wój (d), wpośród którego przebiegają od 
szypułki do gałązki pasemka włókien i na
czyń (c') widocznych na przekroju poprze
cznym pod postacią promieni z pod kory 
szypułki opuszczających się na łodygę. Kto 
chce sobie połączenie szypułki z gałązką 
uwyraźnić niechaj swój preparat, złożo
ny z dwu połówek, zostawi na parę godzin 
w suchem powietrzu; ja k  zawiędnie, to włó
kna wśród zwiędłego miąszu wyjdą lepiój 
na wierzch, a poruszając wtedy szypułkę 
w różne strony zobaczymy, jak ie  to ruchy 
w stawie się dokonywają. Ów miazdrowo- 
komórkowy zwitek (d) pomiędzy obiema 
rdzennemi rurkam i posiada tu względnie 
do ruchów takie samo znaczenie, jakie ma 
chrząstka łącząca dwie kości u zwierząt 
wyższych (np. w klatce piersiowćj), jedno

czy je  silnie ze sobą, a jednak dozwala im 
się poruszać. W prawdzie sama gibkość ga
łązek i gałęzi, oraz bujanie się łodygi po- 
winnyby już  dostatecznie zadosyć czynić 
zadaniu, ale przyroda nic nigdy przez poło
wę nie robi, przy nasadzie szypułek umie
szcza staw jako udoskonalenie i pozwala 
liściowi opadać i podnosić się, nachylać na 
strony lub obracać się wedle osi szypułki, 
jak  to np. widzimy przy heliotropizmie.

Badając bliżój budowę stawu nasadowego 
na wyższym stopniu jego rozwoju, np .w na- 
szćj fasoli ogrodowój, znajdujemy, że owe 
wiązki naczyń i włókien zstępując z szy
pułki ku gałązce i przebiegając przez zwitek 
skupiają się ze sobą w środku i stanowią 
jakoby sznurek osiowy, w przedłużeniu szy
pułki (fig. 5) sznurek, który się znowu na 
gałęzi aż wśród jój podkorowego miąszu ros- 
pierzcha. Cała masa miazdrowo-komórko- 
wego zwitka jest tym sposobem ja k  paciorek 
przebita przez sznurek i stanowi naokoło 
niego grubą obrączkę podkorową (f  h), s te r
czącą często na zewnątrz swojem guzowa
tem zgrubieniem. Bywa ona nieraz tak tęga 
i twarda, chociaż zawsze bardzo soczysta, 
że więcej do umocowania szypułki na swój 
gałązce, aniżeli do jój uruchomienia służyć 
się zdaje, niekiedy znów jest wiotka i po
datna, a wtedy dopiero tężeje, gdy się pod 
napływem soków bardziój rospręży.

Taką budowę przedstawia nam staw na
sadowy u roślin o wydłużonych szypułkach 
liściowych, gdzie ruchy liścia powodowane 
bywają wpływem wiatru lub światła, gdzie 
zaś ruchy dokonywają się samodzielnie, 
przy usypianiu lub rozbudzaniu się lub za 
mechanicznem pobudzeniem, jak  np. uczuł- 
ka, tam budowa odpowiadając celowi, staje 
się stopniowo coraz kunsztowniejszą. Tam 
w owym parenchimatycznym pierścieniu 
zaczynają się wytwarzać organy ruchu i s ta 
ją  względem siebie w przeciwieństwie dzia
łania. Powstaje widoczny antagonizm mię
dzy górną (e h) i dolną ( / )  połową pierście
nia, tak, że w nich turgeacencyja i zawiąd 
przypadają naprzemian, przez co szypułka 
naprzemian albo opada albo się do góry 
podnosi, w miarę czy górna czy dolna poło
wa sztywnieje. Oba te przyrządy ruchowe 
przedstawiają nam zupełnie jednaką budo
wę i przemienne ich zesztywnianie daje się
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poczęści tylko usprawiedliw ić przez d z ia ła 
nie podniet zewnętrznych i odnosi się g łó 
wnie do wrodzonego usposobienia rośliny.

Ażeby się wyraźnićj jeszcze w powyż
szych stosunkach anatom icznych rospatrzyć 
poszukajmy sobie objaśnienia,idąc za w ska
zówkami Sachsa, u  rośliny nader pospolitój 
u nas, k tóra także usypia i rozbudza się, 
z tą  tylko różnicą., że w pierwszym razie 
szypułki jój liści podnoszą się, w drugim  
zaś opadają. Roślina ta jes t to nasza fasola 
ogrodowa (Phaseolus multiflorus). P rzy  n a 
sadach jój liści znajdują się stawy opatrzo
ne organam i ruchowemi, doskonale rozwi- 
niętemi, a zdradzające się na zew nątrz pod 
postacią grubój obrączki (fig. 6 a). Otóż, 
jeżeli całą tę obrączkę odetniem y z jednój 
strony od łodygi, a z drugiój przy samym 
początku wychodzącój z zagłębienia szy p u ł

ki, to otrzymamy wałeczek, k tóry  ogołoci
my z nabłonka i wzdłuż rospołow im y od
dzielając górną ezęść od dolnój. Z każdej 
połówki w ytnijm y sobie beleczkę i włóżmy 
ją  w wodę, to po chwili zobaczymy, że obie 
się przedłużą i że dolna zakrzywi się ku gó
rze a górna na dół. M amy więc wyraźnie 
dwie siły rozw ijające się pod wpływem pę
cznienia, z których jedna usiłuje podnieść 
szypułkę do góry, a druga zepchnąć ją  na 
dół, siły ciągle walczące ze sobą, z których 
to jedna to druga naprzem ian otrzym uje 
przewagę. N iezaprzeczenie cały staw na
sadowy posiada swoję stałą rosprężność ży
ciową, a ruchy zależą tylko od jó j przewagi 
na górze lub dole. I  tak, jeżeli w dzień p o 
godny pod wpływem światła i ciepła funk- 
cyje żyw otne w p łatku liściowym, się spotę
gują i wabią ku sobie większy dopływ  so
ków, a te dopływają w stawie przeważnie

dolnem korytem, to się liść podniesie i po
wiemy że czuwa, a jeżeli przeciwnie w no
cy soki z liścia ustępują i płynąc górnem 
korytem  w górnój połowie stawu turgescen- 
cyją podwyższą, to liść opada i usypia.

Tym sposobem lofanta i mimoza dokony
wa swych dziennych i nocnych poruszeń, 
wdraża się do nich i wykonywa również ru 
chy, które samodzielnemi nazwałem, ale to 
wszystko nie tłumaczą nam jeszcze poruszeń 
ostatniój, dokonywających się za podrażnie
niem. Ich natychmiastowe pojawianie się,ich 
regularność, ich systematyczne po sobie na
stępstwo, ich roschodzenie się od jednej 
części liścia do drugiój, zbliża je  wyraźnie 
do odruchów zwierzęcych; a mianowicie do 
tych, które się odbywają pod wpływem ner
wu sympatycznego. Lecz czy odruchy (re- 
flexa) mogą się odbywać bez mięśnia? W e
dług obecnego stanu naszych wiadomości 
na to pytanie dałoby się jedynie odpowie
dzieć przecząco, ale czyż i tutaj w roślinno- 
organicznym  porządku nie mogłoby już  
przychodzić na drodze postępowego rozwo
ju  do wytworzenia ściągliwćj tkaniny jako  
równow ażnika mięśniowego, — bo czyż po
dobna ażeby ściągliwość tkanki miała w y
stąpić odrazu jako  deus ex machina dopiero 
w porządku zwierzęcym. Czyż podobna 
przypuszczać, ażeby rosprężność była wy
łącznym u roślin, a skurczliwość wyłącznym 
u zw ierząt motorem, kiedy ruchy np. rzę
sko wate u sporów roślinnych przez turge- 
scencyją wytłumaczyć się nie dają, ani też 
ruchy w protoplazmie samój, która przecież 
jest zasadą wszelkich samodzielnych po
ruszeń.

{dok. nast.)
Prof. dr W. Szokalski.

ZE WSCHODNIEJ AFRYKI.

i i . 
Niewolnictwo i kardynał Lavigerie.

W  niewolnictwie afrykańskiem  trzeba 
odróżniać dwie strony, które, jak  strony je 
dnego medalu chociaż powiązane z sobą, 
jednakże zupełnie odmienne mają oblicza,



Nr 12. w s z e c h ś w i a t . 187

jes t tu  niewolnicza zależność prawie wszy
stkich murzynów od swych władzców z je 
dnej strony, z drugiej polowanie na miesz
kańców A fryki i uprowadzanie ich w obce 
okolice. Niewola osobista wobec mocniej- 
szego je s t naturalnym  objawem stopnia 
oświaty, na jakim  znajdują, się murzyni, bo 
tam, gdzie w walce o byt jedynie siła fizy
czna rosstrzyga, jak  w świecie roślinnym, 
zwiei-zęcym i u człowieka pierwotnego, słab
szy ulega bezwarunkowo mocniejszemu. Nie
wolnictwo miało też miejsce u wszystkich 
ludów, a dopiero chrześcijaństwo i rozw ija
jąca się z niego cywilizacyja nowsza zdołały 
je  w Europie usunąć po tysiącletniej walce. 
O statnim  jego wyrazem w najnowszych 
jeszcze czasach byli owi glebae adscripti, 
których posiadacz ziemski sprzedawał ra 
zem z kluczem swoim nowemu nabywTcy.

T a strona niewolnictwa afrykańskiego, 
jako  w ynikająca z natury  człowieka i uświę
cona starą tradycyją, ani nie jest tak przy
k rą  dla murzynów samych, ani nie może 
też być zmieniona w krótkim  przeciągu 
czasu. Na plantacyjach europejskich p ra 
cują tu i owdzie m urzyni za dobrowolnym 
kontraktem , ale większa część murzynów 
bywa poprostu wypożyczana przedsiębiorcy 
przez swych naczelników jak  rzecz jaka. 
M urzyn sam nie pragnie wolności i pragnąć 
jój nie może, gdyż w całej Afryce w rą cią
głe walki domowe, a bespieczeństwo osobi
ste ten tylko ma zapewnione, kto je s t pod
danym możnego.

F ilan trop i angielscy i amerykańscy chcieli 
i tę zależność osobistą murzyna zmienić na 
zupełną wolność, wiadomo, że dr Smeath- 
man wypracował plan wolnego państwa 
murzyńskiego z uwolnionych w Ameryce 
niewolników. A by ten plan urzeczywistnić 
zawiązało się w roku 1787 w A nglii towa
rzystwo afrykańskie i wysłało tegoż roku 
400 murzynów i 60 białych z Ameryki na 
wybrzeże gwinejskie, zakładając tam m ia
sto Freetow n; mimo widoczne niepowodze
nie to samo towarzystwo założyło później 
miasto Granville, ale główny cel osięgnię- 
tym nie został.

W  Ameryce loże masońskie zebrały w 
przeciągu pół wieku około 14 milijonów 
franków na zakładanie osad m urzyńskich. 
Główną z nich była M onrowia,na cześć p re

zydenta Stanów Zjednoczonych Monroe na
zwana, obecna stolica wolnej rzeczypospoli- 
tej L iberyi. Ale jak i był tego wszystkiego 
skutek?

Już około 1870 roku, rzeczpospolita libe- 
ryjska była bliską ruiny, Anglij a wówczas po
życzyła jej znaczne sumy, które jednakże 
nie dostały się prawie wcale do kas pań
stwowych, lecz publicznie wydarte zostały 
prezydentowi i rozdzielone. Ponieważ na
stępnie państwo nie było w stanie zapłacić 
nawet procentów, długi urosły do takich 
rozmiarów, że cała rzeczpospolita jest w rze
czywistości własnością Anglii — do bie
żącego roku Anglij a dług prolongowała, 
a po upływie tego czasu zaanektuje bez 
wątpienia Liberyją, jeżeli nikt jój wtem  nie 
przeszkodzi.

Osadnicy Liberyi byli to murzyni, któi’zy 
przez kilka wieków przyglądali się cywili- 
zacyi europęjsko-amerykańskiej, brali na
wet czynny w niej udział, cóżby się zaś 
stało z jakiem kolwiek państwem murzyń- 
skiem, gdyby tam jak i nowomodny cywili- 
zator publikował nasze droits des hommes— 
odpowiedź łatwa: drugiego już dnia wszyscy 
murzyni wpraszaliby się do niewoli.

Niewola afrykańska tu  i owdzie w pra
wdzie wyradza się w despotyczne uciemię
żanie i pastwienie się nad ludem, ale wogóle 
jest ona patryjarchalną. Przytoczę tu opis 
jej w Kamerunie, jak i dał niedawno Woer- 
mann w parlamencie niemieckim. „W  K a
merunie niewolnicy mają w rzeczywistości 
większą władzę od swych panów. Nazywają 
się wprawdzie niewolnikami, ale tylko dla
tego, że albo oni sami, albo ich ojcowie byli 
rzeczywistemi niewolnikami, dziś są oni 
samodzielni, a nawet królowie Bell i Akwa 
boją się ich.”

Osobista niewola nie zgadza się wprawdzie 
z cywilizacyją X IX  wieku, ale w Afryce 
można ją  usunąć tylko zwolna, na to trzeba 
przynajmniej całego wieku pracy misyjnej, 
któraby naprzód wychowała murzynów do 
wolności, jak  się. wychowuje dzieci, nim się 
je  ogłosi pełnoletniemi.

Inaczój ma się rzecz z ową drugą stro
ną niewoli afrykańskiej, na k tó rej samo 
wspomnienie wzdryga się poczucie ludz
kości.

Wiadomo, że do A m eryki zaczęto upro-
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wadzać murzynów afrykańskich od roku 
1517, aby zastąpić nimi za poradą zakonni
ka Las Casas słabszych fizycznie indyjan. 
O dtąd zaczęły się owe osławione polowania 
na mui-zynów na całem wybrzeżu zacho- 
dniem, a towarzyszyły im mordy, pożogi 
i wyludnianie całych okolic.

Przez trzysta lat, kolonije europejskie 
w Ameryce opierały się jedynie na niewol
nikach z A fryki, a handel niewolnikam i na le
żał do najzyskowniejszych. Tow ar ten ludz
ki nic nie kosztował na miejscu, trzeba go 
było tylko umieć upolować. K ilkunastu  do 
brych i odważnych strzelców mogło jed n e
go dnia spędzić całe masy murzynów, bo 
kto się nie chciał dać skrępować lub ucie
kał, tego dogoniła ku la z broni palnćj i po
łożyła trupem . Z czasem okolice nadbrze
żne zupełnie się wyludniły. Ju ż  w daw niej
szych naszych artyku łach  z A fryki przed
stawialiśmy kw itnący niegdyś stan kolonij 
portugalskich nad K ongiem , gdzie liczne 
wznosiły się kościoły, klasztory i stolice bi
skupie, ale w skutek rozruchów  w ew nętrz
nych, a głównie w skutek uprow adzania m u
rzynów w niewolę, wszystko zamieniło się 
w ruinę, bo ja k  m ogła tam  ostać się k u ltu 
ra, kiedy z nad K onga wywożono co rok 
do 100 000 niewolników! T rzeba więc było 
coraz dalój zapuszczać się w głąb k ra ju , ale 
i to opłacało się w skutek podrożenia robo
tników m urzyńskich w Ameryce.

Pierw sza Anglij a— i to pozostanie na wiecz
ne czasy chlubą narodu angielskiego — ocknę
ła  się z apatyi, z ja k ą  E uropa patrzy ła  
na deptanie praw  ludzkości w Afryce, 
a wspomniane powyżój tow arzystw o anty- 
niewolnicze z roku 1787 rozpoczęło- sku
teczną agitacyją w celu zniesienia handlu 
niewolnikam i. S ław ny W ilberforce wzy
wał nieustannie z mównicy parlam entu  na
ród angielski, aby niety lko sam zaprzestał 
haniebnego handlu tow arem  ludzkim , ale 
starał się także i inne narody do tego na
kłonić.

Usiłowania W ilberforcea, poparte przez 
P itta , Foxa, Burkego, najw iększych mężów 
stanu owego czasu, odniosły ten skutek, że 
parlam ent angielski zniósł w roku 1807 
handel niewolnikam i i zaw iązał w tój sp ra
wie rokowania z innemi rządam i. W ojny 
napoleońskie odroczyły ich ukończenie, za
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to kongres wiedeński ogłosił uroczyście, że 
handel niewolnikam i sprzeciwia się uczuciu 
ludzkiem u i moralności, a późniejsze ugo
dy specyjalne, k tóre Anglij a pozawierała 
z wszystkiemi państwami europejskiemi, 
dawały okrętom  wojennym prawo rewido
wania statków kupieckich płynących z A fry
ki i karan ia handlarzy niewolników. Tę 
policyją m orską wypełniały głównie okręty 
angielskie, a rząd angielski w ydaw ał na to 
milijony dolarów. Były lata, w których strze
żenie wybrzeży kosztowało dwa m ilijony do
larów , a jakie były straty  w ludziach, to 
wskazuje ju ż  sama nazwa eskadry strzegącój
0 we wybrzeża: nazywano j ą eskadrą grobo wą.

Mimo to handel nie ustaw ał, bo ta  oko
liczność, że niew olnik kosztował w H aw an- 
nie 1 400 m arek, a nad wybrzeżem gwinej- 
skiem tylko 80, pobudzała spekulantów do 
ryzykow ania i przemycania niewolnikow 
pomiędzy strzegącemi wybrzeże krzyżowni- 
kami angielskiemi. Dopomagał im w tem,
1 antagonizm  pomiędzy państwami, Francyj a 
np. a późniój i Stany Zjednoczone, wypo
wiedziały Anglii praw o rewidowania okrę
tów noszących ich bandery, a następstwem 
tego było, że wszystkie okręty wiozące nie
wolników pozatykały bandery francuskie lub 
północno-amerykańskie. Antagonizm  ten nie 
ustał do dziś i tylko wyjątkowo w ostatnich 
dniach zdecydowała się F rancy ja  pozwolić 
na rew izyją taką we wschodniej Afryce.

Im puls, który wyszedł z Anglii, przeni
knął jednakże i społeczeństwo am erykań
skie. Zw olna zabroniły państwa A m eryki 
sprowadzania nowych niewolników, ale do
piero zupełne zniesienie niewoli w yrugo
wało ostatecznie handel niewolnikami z A t
lantyku. W iadomo, że Stany Zjednoczone 
zniosły niewolnictwo po lcrwawój wojnie 
domowćj, B razylija zakazała sprowadzać 
nowych niewolników 1831 r., a w M aju ro
ku przeszłego zniosła ostatecznie niewolę 
osobistą w całem państwie.

W  ostatnich latach przed wojną domową 
w Stanach Zjednoczonych wywożono rocz
nie do A m eryki 150 000 niewolników, a ilu 
z nich postradało życie przy napadzie han
dlarzy na osadę, ilu um arło podczas tran 
sportu! (dok. nast.).

D r Nadmorski.

W SZECHŚW IAT.
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SPRAW OZDANIE.

(Dokończenie).

Daleko pewniejsze brzm ienie mają, wszystkie 
wiadomości czysto chemiczne. W  ich zestawieniu 
widoczną, jes t wszędzie zasada „non m ulta, sed 
m ultum “, dlatego też autor pomija całe szeregi 
ciał chemicznych, nieobchodzących bliżej p rak ty 
ka, ale zato o w ybranych odpowiednio najważ
niejszych m ateryjach  mówi szczegółowo. Tlen, wo
dór, węgiel, chlorowce, azot, siarka, fosfor, arsen 
i bor, oto p ierw iastk i, stanowiące niby jąd ra , oko
ło których grupują sig ważne w zastosowaniach 
przetwory. Związki m etali są wprowadzone tylko 
okolicznościowo, przy niem etalach. Tym sposobem 
uniknigto szczgśliwie koniecznych pow tarzań i mnó
stwa mniej potrzebnych szczegółów, których wyli
czania wymaga system atyczny opis m etali. Tym 
sposobem również udało sig zmieścić cały wykład 
w jednym , choć dużym, tomie. — Przy uważnem 
przeczytaniu całej książki, w jej czgści chemicznej 
zdołałem dostrzedz zaledwie kilka usterek i to 
drobnych, dających sig złożyć na karb  pośpiechu 
lub nieuwagi. Do takich  należy np. wiadomość 
na str. 136, że podczas burzy  powstaje w powie
trzu m ięszanina pięciotlenku i trójtlenku azotu, że 
ciężar cząsteczkowy kwasu solnego oficynalnego 
=  146, że chloran potasu topi się dopiero poniżej 
tem p. czerwonego żaru i t. p. Tym samym przy
czynom chętnie przypisałbym  także pominięcie za
sług Cailleteta i jego kontynuatorów  polskich 
w sprawie skroplenia gazów, pominięcie niezupeł
nie załagodzone przypiskiem tłum acza na  str. 279. 
Kilka jeszcze przykładów podobnych możnaby wy
brać, nieum niejszając jednak  przez to  zalet książ
ki i niepodając w wątpliwość sumienności i kom- 
petencyi autora.

Jako dobry nauczyciel młodego i niewrobionego 
jeszcze w naukg pokolenia, pomyślał też Hager 
i o tem , żeby dać od czasu do czasu wypoczynek 
umysłowi, znużonemu przytrudnem  czytaniem. 
Dlatego na końcu każdej lekcyi umieścił obszerny 
dopisek, w którym  znajdujemy krótkie szczegóły 
bijograficzne o w spominanych w tekście badaczach, 
etymologiją wyrazów technicznych i wreszcie róż
ne wiadomości z h isto ry i nauki. W  mojem prze
konaniu dopiski te  znakom icie podnoszą wartość 
dzieła i są doskonałym środkiem  pedagogicznym.

N a zakończenie kilka słów o przekładzie. Jest 
on wogóle bardzo dobry: jgzyk czysty, zwroty 
zrgczne i gładkie, term inologija używana w Szkole 
Głównej. E rratg , zamieszczoną na  początku tomu, 
wzbogacić mogę nastgpującym  dodatkiem : Tłok 
przymykający do cylindra, str. 66 ,. amorfny str. 80 
i inne, jadowity (= tru jący ) str. 128 i inne, L etort 
doszedł do m oździerza str. 139, punkt ciężkości (= śro - 
dek cigżkości) str. 221 i in., teory ją  nie obejmuje 
sobą faktów str. 244, korki niezupełnie szczelnie

zamykają naczyń szklanych str. 310, obrabiamy ( t r a 
ktujem y) str. 402. Zwracam też uwagg na począ
tek lekcyi 39, gdzie widocznie coś w druku opu
szczono lub zmylono. Znalazłoby sig może i parg 
przeoczeń w takim  np. rodzaju; 60 cm3 wody i l '/a  
raza więcej azotanu potasu (str. 217) — zapewne 
miało być 90 g. Nakoniec żałuję, że tłum acz nie 
uwzględnił doskonałej nom enklatury zasad amono
wych, wprowadzonych niegdyś do naszego języka 
przez Jakóba Natansona, Pomimo tych kilku dro
bnostek, tłumaczenie p. Flaum a może być podane 
za wzór ścisłości i dobroci dla bardzo wielu n a 
szych tłumaczów. Zn.

K B O N f K A  N A U K O W A .

ASTRON OMIJA.

—  Świecenie gwiazd spadających. Przyjm uje się 
pospolicie, że rozżarzenie meteorów w atmosferze 
nasłgpuje skutkiem tarcia tych mas o powietrze, 
tłumaczenie to  wszakże napotyka pewne trudno
ści. P. F . M inary w nocie przedstawionej świeżo 
akadem ii nauk w Paryżu zwraca uwagg, że takie 
przeobrażenie ruchu  w ciepło powodowałoby ko
niecznie zmniejszanie szybkości tych  ciał, a  roz
żarzanie ich stawałoby sig coraz silniejszem; ob- 
serwacyja zaś wskazuje, że zarówno blask ich jak 
szybkość są w przebiegu całym jednostajne. Z po
wodu tej noty oświadcza p. Cornu, że świecenie 
gwiazd spadających w górnych warstwach atm o
sfery możnaby przypisywać rozwojowi lub wyła
dowaniu elektryczności statycznej, bez znacznego 
podniesienia tem peratury, obserwacyje widmowe 
gwiazd spadających nie sprzeciwiają sig tem u po
glądowi, zwłaszcza, że wiele zjawisk kosmicznych, 
jak  zorze północne lub świecenie komet, przywy
kliśmy uważać za objawy elektryczne, analogiczne 
do objawów światła elektrycznego, wzbudzanego 
łatwo w gazach rozrzedzonych. (Comptes rendus).

S. K.

FIZYKA.

— Przewodnictwo elektryczne rtęci w różnych tem
peraturach. W  r. 1858 wyraził Clausius domysł, że 
opór elektryczny m etali jest prawie proporcyjo- 
nalny do tem peratury  bezwzglgdnej. Siemens, po
dzielając ten  pogląd, dodał, że prawdopodobnie 
i rtęć, k tóra w stanie ciekłym okazuje w yjątek od 
tej zasady, ulegałaby jej w stanie stałym i w do
statecznej odległości punktu krzepnigcia. Kwesty- 
ją  tę  poddał obecnie doświadczalnemu rospatrze- 
niu p. Grunmach, oznaczając opór rtgci w grani
cach tem peratury od + 20° C do —90° C. Z do
świadczeń, do których użytą była rtęć  w rurach 
szklanych, długości 1 m i  szerokości od 0,75 do 
1,2 mm, okazało się, że opór rtgci ciekłej od -{-20° 
do —30° maleje Statecznie wraz z obniżaniem sig
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tem peratury ; podczas procesu krzepnięcia opór 
zmniejsza się znacznie, tak , że po ukończeniu krze
pnięcia (przy —40°) jest on 1,5 raza mniejszy an i
żeli w początku krzepnięcia (przy —30°); w stanie 
stałym wreszcie od —40° do —90° opór również 
słabnie, lubo w stosunku coraz mniejszym. W y
pada stąd, że rtęć, zarówno w stanie ciekłym  jak  
i stałym, naw et daleko od punktu  krzepnięcia, 
okazuje zachowanie niezgodne z innem i m etalam i. 
(Ann. d. Phys,).

S. K.
CHEM IJA.

—  Wpływ drobnoustrojów na inwersyją cukru trzci
nowego. W iadom o, jak  łatwo cukier trzcinow y 
w rostw orze wodnym zam ienia się na cukier in 
wertowany (glukozę czyli cukier gronowy — dek- 
strozę i lewulozę). Dzieje się to, jak  już dawniej 
przypuszczano, a jak  obecnie z całą dokładnością 
dowiedli pp. Manfredi, Boccardi i Japelli, za spra
wą drobnych fermentów zaw artych w powietrzu. 
Zamiany zaś tej dokonywają te drobnoustroje nie
tylko w rostw orze, ale i w kaw ałkach krystalicz
nego cukru. W  wyjałow ionych rostw orach cukru 
trzcinowego po kilkakrotnem  zagotowaniu i na- 
stępnem zatkaniu watą ru r , w których rostw ory 
te się znajdowały, po n iezm iernie długim  czasie 
żadnej nie dostrzeżono zmiany; natom iast w ten 
sam sposób wyjałowione rostw ory pozostawione 
w ru rach  niezatkanych szybko zostały inw ertowa
ne. Autorowie zalecają chem ikom  m etodę wyja
ław iania rostworów cukru  trzcinowego i przecho
wywania ich w dobrze zatkanych naczyniach. 
(Naturw. Rundschau).

M. F I

BAKTERYJOLOGIJA.

— Zmienność mikrobów. Z badań przeprow adzo
nych przez p. Chauyeau nad bakteryją karbunku- 
łu  (Bacillus anthracis) okazuje się, że hodując dro
bny ten organizm  w tlenie zagęszczonym, pozba
wia go się jego własności jadow itych, niezm ienia- 
jąc  w niczem cech jego zew nętrznych. W  odm ia
nie tej bakteryja karbunkułow a tak  jest niew inną, 
że można ją  szczepić jednodniowym  św inkom  m or
skim, zarówno jak  i bardzo młodym  myszom, nie- 
wywołując żadnych objawów chorobnych, jakko l
wiek zw ierzęta te  są bardzo czułe na zarazę kar- 
bunkułową. Aby rosstrzygnąć pytanie, czy taka 
u trata  własności jadow itych  i przeobrażenie bak
tery i chorobotwórczej w gnilną tylko, powoduje 
też specyficzne je j przeinaczenie czy też cech jej 
właściwych nie narusza, oparł się p. Chauveau na 
zasadach najlepiej w bakteryjologii ustalonych.— 
W iadomo mianowicie, że bak tery ja , po osłabieniu 
je j własności chorobotwórczych, działa jako  szcze
pionka ochronna przeciwko samej sobie; przeto je 
żeli bak tery ja  karbunkułowa nie u trac iła  swej od
rębności wraz z jadowitością, w inna chronić zwie
rzę ta  od zarazy karbunkułowej. To w łaśnie ma 
miejsce, byleby doza szczepionki była dostateczną; 
p . Chauyeau szczepił baranom  po 1,5 cm3 tej sub-

stancyi, koniom zaś po 3 cm3, a w obu razach na
stępne szczepienie zwierzętom bakteryj najbardziej 
nawet jadow itych nie powodowało żadnych zgoła 
następstw . Inny  dowód jest jeszcze bardziej sta
nowczy, autor bowiem zdołał wrócić jadowitość 
bakteryjom , które ją  utraciły; co do tego wszakże 
punktu bliższe wyjaśnienia pozostawił sobie na 
przyszłość. (Comptes rendus).

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— Ogłoszenie konkursu. Stypendyjum  im ienia 
Śniadeckich, z fnndacyi ś. p. Seweryna Gałęzow- 
skiego, w kwocie 5 000 franków rocznie, m a być 
nadane na rok 1889.

O stypendyjum  to  ubiegać się mogą docenci obu 
uniw ersytetów  krajow ych lub jednego z zagrani
cznych (ci ostatn i z w arunkiem  dostatecznej do 
wykładu biegłości w języku polskim).

Na rok obecny (równie jak  na następny) stypen
dyjum przypada kandydatow i poświęcającemu się 
naukom przyrodniczym. Nadaje się wszakże na 
przeciąg jednego roku tylko.

T erm in konkursu oznacza się na dzień 1 Kwie
tn ia  r. b. Do podań (które przed tym  term inem  
winny być wniesione) należy dołączyć: 1) dowód, 
że kandydat je s t docentem  — jakiego przedmiotu, 
jak  dawno, ilu miewał słuchaczy; 2) prace nauko
we, bądź już drukiem  ogłoszone, bądź w rękopi- 
śmie będące; 3) program  studyjów, które w ciągu 
roku przedsiębrać zam ierza.

Po upływie pierwszego półrocza kandydat bę
dzie obowiązany zdać na piśmie sprawę z prac 
naukowych, którem i zajmował się w tym czasie 
i usilność swoję w tej mierze w właściwy sposób 
udowodnić.

Kwotę sobie przyznaną stypendysta odbierać bę
dzie w ra tach  półrocznych z góry.

Podania wnosić należy do Akademii um iejętno
ści (Kraków, ul. Sławkowska).

W Krakowie d. 27 Lutego 1889 r.
Stanisław Tarnowski, 

sekretarz jener. Akad. urn.
(Uprasza się uprzejm ie pisma polskie o powtó

rzenie niniejszego ogłoszenia).

R O Z M A I T O Ś C I .

— Stop glinu i żelaza. P. B rin  otrzym ał we Fran- 
cyi patent na w yrób stopu glinu i żelaza w w iel
kich piecach. Metoda jego polega na tera, żep rzy
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zwykłem przekładaniu w arstw  rudy, topników i wę
gla dodaje się nadto sproszkowany mięszaninę 
chlorku sody i glinki; w  wysokiej tem peraturze 
następuje roskład glinki w chwili redukcyi żelaza, 
które tak  dokładnie pochłania powstający glin, że 
z wielkiego pieca otrzym uje się już gotowy stop 
obu m etali. (Revue Scient ).

T. E.

USTelrr ologlja,.

Gieolog i mineralog, H e n ry k  E rn e s t D eclien, 
autor licznych i znanych p rac , ur. 1800 r. zmarł 
dnia 15 Lutego r. b. w Bonn.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

WP. W. K. w Bałcie. N ietylko Samica (królowa) 
pszczół znosi niezapłodnione ja jk a , z których wylę
gają się samce (trutnie), ale naw et pszczoły robocze 
(robotnice) zwane trutów kam i, również znoszą jajka 
niezapłodnione, z których powstają samce. Jest to 
fakt bardzo starannie sprawdzony i niepodlegający 
wątpliwości. W ylęganie się zw ierząt z niezapło- 
dnionych jajek, czyli w ydawanie potomstwa bez 
udziału samca, znane jest u niektórych owadów 
i zwane dzieworództwem. Może ono być porównane 
do wydawania pączków (pączkowania), zjawiska tak 
pospolitego u polipów.

W. P. E. M, Oryginalne prace prof. Radziszewskie
go o fosforescencyi, znajdują się w Berichte d. deu- 
tschen chem. Gesellschaft z r. 1887 str. 70, 321, 493 
i z r. 1883 str. 597, oraz w Annalen d. Chemie u. 
Pharm acie t. 203 str. 305. W streszczeniu w II t. 
W szechświata, str. 289, 325, 349.

WP. Stałemu Czytelnikowi. Scolia ho rto rum —Smu- 
kwa ogrodowa, Amophila h irsu ta  — Szczerklina 
omszona.

Różnym. W Nr 1 Wszechśw. z r. b. na str. 14 był po
dany opis nowego barom etru  zwanego „Amphisboe- 
na“ . Wielu z prenum eratorów  naszych, nadesłało 
do redakcyi liczne pytania odnoszące się do tego 
przyrządu, tak  co do sposobu jego użycia, jak  rów
nież jakiego w yrażenia należy użyć do wyliczenia 
przy jego pomocy wysokości barom etrycznej. Z te 
go powodu uznajemy za właściwe jeszcze raz po
wtórzyć opis tego przyrządu, dołączając rysunek 
objaśniający sposób użycia przyrządu i podając 
wywód wzoru, który to ostatni bardzo błędnie był 
pojmowany przez wielu czytelników.

W  opisie powyżej wzmiankowanym było powie
dziane „przyrząd ten składa się z prostej rurki

szklanej o wewnętrznej średnicy wszędzie jednakowi!) i wy
noszącej około dwu m ilimetrów, a długiej na 50 
centym etrów1'; na rysunku zaś dołączonym długość 
rurki wynosi 60 cm czyli 600 mm. W jednym  koń
cu rurka jes t zalutowana, a  w drugim  otw arta.— 
W ewnątrz niej wprowadza się słupek rtęci, m ają
cy pewną oznaczoną długość h, na rysunku dołą
czonym wynosi ona 250 mm. Pomiędzy słupkiem 
rtęc i a zamkniętym końcem ru rk i znajduje się 
słupek powietrza. Obok ru rk i jes t umieszczona po- 
działka milimetryczna. Zero tej podziałki znajdu
je  się przy zamkniętym końcu rurki.

D la oznaczenia ciśnienia powietrza zawieszamy 
rurkę pionowo zamkniętym końcem na dół (fig. 1) 
i m ierzym y długość V słupka powietrza zawartego 
między tym końcem i słupkiem  rtęci, która na 
fig. 1 wynosi 150 mm, długość ta jest jednocześnie 
m iarą objętości powietrza, ponieważ powiedzieliś
my, że ru rka  posiada średnicę wszędzie jednako
wą. Powietrze, zawarte w rurce pod słupkiem 
rtęci, je s t pod ciśnieniem powietrza zewnętrznego 
H, które mierzy się wysokością słupa rtęci w ba
rom etrze w m ilim etrach i ciśnieniem słupka rtęci 
zawai-tego w rurce, wysokiego na h milimetrów, 
czyli pod sumą ciśnień H-j-ft.—Niektórzy czytelni
cy Wszechświata, niesłusznie wprowadzając do ra 
chunku ciśnienie słupka rtęc i zawartego w rurce, 
wyrażali je  ciężarem tej rtęci, w takim  razie i ci
śnienie barom etryczne należałoby w yrażać jako 
ciężar, co nigdy nie robi się, jeżeli bowiem chce
my oznaczyć ciśnienie barom etryczne, to  idzie 
nam tylko o wysokość słupa rtęci, wyrażoną w pe
wnej m ierze długości, np. w milim etrach.

Następnie, odwracamy rurkę tak, aby przyjęła 
znowu położenie pionowe, lecz aby koniec otw ar
ty  był zwrócony na .dó ł (fig. 2), kiedy poprzednio 
(fig. 1) był zwrócony do góry. Przy tem  nowem 
położeniu rurki, odczytujemy długość słupka po
w ietrza l", zawartego pomiędzy końcem zamknię
tym  ru rk i a słupkiem  rtęci, k tóra  na fig. 2 wyno
si 300 mm.

Ta ostatnia długość l" je s t większa od poprze
dniej V, ponieważ powietrze zaw arte w rurce jest 
pod ciśnieniem pow ietrza zewnętrznego zmniejszo- 
nem o ciśnienie słupka rtęc i h, czyli pod różnicą 
ciśnień H —h.

Doświadczenie powyżej opisane trw a bardzo krót
ko, a zatem  można uważać, że tem peratura  p o 
wietrza w tym  czasie nie uległa zmianie. Przeto 
do powietrza zamkniętego w rurce możemy zasto
sować prawo M ariottea, że przy jednej i  tej samej 
tem peraturze objętości danej ilości gazu są o d 
wrotnie proporcyjonalne do ciśnień, pod jakierai 
one znajdują się, a zatem mamy prawo pisać: 

HĄ-h V 
H—h—l" 

po przerobieniu otrzymam y:

* = ( K ) . »
Wyrażenie to jest zgodno z tem , co było powie
dziane w artykule powyżej zacytowanym „Tak 
więo ciśnienie atm osfery otrzymamy, mnożąc dłu-
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gość słupka rtgci (A) przez iloraz otrzym any z po
dzielenia sumy długości dwu słupków po
w ietrznych przez ich różnicę (l"—Vy‘. N ad
to należy zwrócić uwagę, że wyrażenie 
/
V 1,11— lt/  Jako iloraz wcale nie zależy od je 

dnostki jaką  bierzemy do ich mierzenia, 
w wypadku oznaczonym na fig. 1 i 2 w ar
tość liczebna tego ilorazu będzie:

/" + / ' 300-4-150 450 
l" - 1' “ 300—150= 150= ^ 

i ona nie ulegnie zmianie jeżeli w danym 
w ypadku te słupki będziem y mierzyć ja k ą 
kolwiek inną jednostką długości np. calem 
nowopolskim, wówczas l"— 12,5 cala a l '= 6,25

cala, a na iloraz otrzym am y: 13.5-(-6,25
18,75 12 ,5-6 ,25

= “0 2 5 = 3  tak  jak  przedtem .

Jeżeli jest rzeczą obojętną w jak i sposób, 
w jak ich  jednostkach, m ierzym y objętości 
słupka pow ietrza zam kniętego rtęcią w ru r 
ce, ponieważ wartość liczebna ilorazu nie 
zależy wcale od jednostek  w ybranych do 
m ierzenia, to  z m ierzeniem  ciśnienia h wy
w artego przez słupek  rtęci zaw artej w ru rce  
rzecz się ma w prost przeciw nie. W  jak ich  
jednostkach będziem y w yrażać ciśnienie wy
w arte przez słupek h rtęci, w takich  samych

. f-r
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jednostkach wyrażone ciśnienie H  otrzymamy, po-
/Vl-\-l' V

nieważ H = \jirzz]t)  Dl® wypadku przed
stawionego na rysunkach powiedzieliśmy, że
V<+1>
iuLlfi ma wartość liczebną 3. A zatem H —dh. 
Jeżeli więc ciśnienie barom etryczne chcemy 
otrzymać wyrażone wysokością słupa rtęci 
w barom etrze np. w m ilim etrach, to i A należy 
wyrazić w ten sam sposób—w rospatrywanym  
w ypadku A=250 mm, a zatem H = 3  . 250 mm 
750 mm.

Tak więc jeżeli ciśnienie barom etryczne 
wynosi 750 mm, to  przy położeniu 1-em przy
rządu słupek pow ietrza długi 150mm znajduje 
się pod ciśnieniem H-[_^= 750+ 250= 1000  mm, 
p rzy  położeniu zaś2-em słupek powietrza stał 
sig dwa razy większym to je s t długim 300 mm 
przy  różnicy ciśnień II—A—750—250=500 mm. 
Słowem przy pierwszem położeniu mamy ob
jętość pow ietrza 150 przy ciśnieniu 1000, a w 
drugiem  położeniu objgtość pow ietrza 300 
przy ciśnieniu 500, a zatem zgodnie z prawem 
M ariottea. E. D.

O Ot)

—Ł
1 °

SPE O ST O  W A N IĘ.
W  N. 11 W szechświata na str. 161 łam 2 w. 

4—5 od dołu zamiast zarodek... jest łakomy, 
powinno być „zaródź... jest łakom a.”

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

za tydzień od 13 do 19 llarca 1889 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi m eteorologicznej przy Muzeum Przem ysłu i Rolnictwa w W arszawie).
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K ierunek w iatru
.

Suma
opadu

U w a g i .
7 r. l p . 9 w. 7 r. 1 p. | 9 w. Najw. Najn.

13 51,9 51,2 47,0 - 0 ,4 1 ,3 ! 0,3 3,2 —0,4 8T E,W ,SW 0,0
14 40,6 39,4 41,6 0.8 i—1,8 2,6 - 1 ,9 87 W S,W S,W N 0.9 W n .ic . dz.śn. z d. w. wich.
15 45,9 47,5 61,2 -11,2 -10,0 -11,2 - 1 ,8 -11,7 91 N,N,N 0,3 Z n. c. dz.śn. i ząm., wich.
16 55,5 55,8 53,7 -15,8 —9,0 -10.2 —8,0 -16,0 87 N,N,SW 0,0
17 46.3 43,9 40,2 - 6 ,4 —1,5 I 0,1 0,2 -11,1 89 w s ,w ,w 0,9 Z n. śn.c. dz.w.kr.wich.c.d.
18 42,3 43,6 45,5 -T ,8 - 0 ,8  —3,2 2,5 - 3 ,4 91 W,WN,W 1,2 Z n .śn . i pop. migdzy4—5
19 47,6 48,0 44,5 - 5 ,4 - 1 ,4  - 2 ,6 0,0 - 8 ,6 96 W ,E,ES 0,0 Rano mgła

Średnia 46,8 —4,1 90 3,3

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

TREŚĆ. Analogija w kształcie i rozmieszczeniu lądów, podług A. Karpińskiego, podał d r Józef Siem i
radzki. — Acacia L ophanta i Mimosa Pudica. S tudyjum  bijologiczne prof. d ra  W. Szokalskiego. — Ze 
wschodniej Afryki, napisał d r Nadmorski. — Spraw ozdanie. — Kronika naukowa. — Wiadomości 
bieżące. — Rozmaitości. — Nekrologija. — Odpowiedzi Redakcyi. — Sprostowanie. — Buletyn m eteo

rologiczny.

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

303B0jeH0 I^eH3ypoio. BapiuaBa, 11 MapTa 18^9 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 ,  M 26.




