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P O C Z Ą T K I  M I K R O S K O P U .
MIKROSKOP POJEDYNCZY.

M ikroskop w dzisiejszem znaczeniu tój 
nazwy, przyrząd zatem, k tóry  tak walne 
usługi przyrodoznaw
stwu i medycynie od
daj e, je s t dziełem now
szych, powiedzieć na
wet można, najnow
szych czasów, udosko
nalony został bowiem 
ostatecznie p ó ź n ió j  
aniżeli teleskopy i lu 
nety; w najprostszej 
wszakże swój formie 
jes t on jedynie szkłem 
powiększaj ącem czyli 
soczewką, pierwotna 
więc historyja m ikro
skopu jestto  historyja 
soczewki.

Optyka u greków 
nie przeszła zakresu 
katoptryki, czyli nau
ki o odbijaniu światła.

Euklides, który około 300 roku przed Chr. 
prowadził szkołę matematyczną w Aleksan- 
dryi, pozostawił, oprócz sławnych swych 
ksiąg gieometryi, kilka także traktatów  od
noszących się do fizyki, z których „O pty
k a”, a więcój jeszcze „K atoptryka” stały się 
podstawą dalszego rozwoju tćj gałęzi wie
dzy. Księgi te nie są wszakże wolne od 

błędów i niewątpliwie 
doszły do nas z wie
lu zmianami i dodat
kami. Jak  w czasie 
późniejszym Archime- 
des w swych dziełach 
o mechanice, opiera 
się Euklides na kilku 
twierdzeniach przeję
tych z obserwaeyj, 
z których drogą czy
sto matematyczną wy
prowadza twierdzenia 
dalsze. W  „O ptyce”, 
za przykładem  P la to 
na, przyjm uje, że pro
mienie widzenia wy- 
biegają z oka, jak k o l
wiek już  poprzednio 
Arystoteles p o g lą d

Fig. 5. Mikroskop Bakera (1745). ten zarzucił; dokła-
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dnie natom iast uzasadnia zależność po
zornej wielkości przedmiotów od kąta 
widzenia, przyjm ując następne tw ierdze
nie zasadnicze: „Prom ienie wychodzące
z oka roschodzą się po linijach prostych 
i zachowują pew ną odległość między sobą; 
figura objęta przez prom ienie widzenia sta
nowi stożek, mający w ierzchołek w oku, 
podstawę zaś na granicy przedmiotów wi
dzialnych; przedm ioty widziane pod równe- 
mi kątami, wydają się jednakow o wielkiemi. 
W  „K atoptryce” naczelne tw ierdzenie, po- 
legające na dostrzeżeniu, tyczy się obrazu 
przedm iotu pionowego w zwierciedle pozio
mem, skąd wypływa prawo odbijania się 
światła: „Od zw ierciadeł płaskich, w ypu
kłych i wklęsłych prom ienie odbijają się 
pod równemi kątami, obraz zaś przypada 
wraz z przedmiotem na płaszczyźnie prosto
padłej do powierzchni zw ierciadła”. Obok 
słusznych uwag, że u zw ierciadeł wklęsłych 
promienie bądź się zbiegają, bądź rozbiega
ją , u zw ierciadeł zaś w ypukłych jedyn ie się 
rozbiegają, znajduje się wszakże i uderza
jąco fałszywe twierdzenie, że ognisko zw ier
ciadła wklęsłego przypada bądź we środ
ku  jego kuli, bądź m iędzy tym środkiem 
a zwierciadłem.

W  każdym razie zawdzięczamy E uklide
sowi ustalenie zasady prostolinijnego ro s
chodzenia się światła i p raw a jego odbicia; 
zasady te nadały optyce charak ter nauki 
matem atycznej, a w tym  k ierunku mogła 
się ona, podobnie ja k  m echanika, rozw ijać 
dalej, naw et w czasach najgłębszego upad
ku nauki w wiekach średnich.

O załam aniu światła jed n ę  tylko w zm ian
kę znajdujem y u Euklidesa, w ostatniem  
mianowicie z zasadniczych, t. j .  z obserwa- 
cyi wyprowadzonych tw ierdzeń katoptryki, 
przytoczone jes t znane dziś dobrze doświad
czenie: Jeżeli staniem y tak, aby pierścień 
umieszczony na dnie naczynia zakryty był 
dla oka przez ściany tego naczynia, to, cho
ciaż oka nie przysuniemy, pierścień stanie 
się widocznym przez nalan ie wody. Szcze
gół ten wszakże nie odpow iada miejscu, 
gdzie je s t przytoczony, a w dalszym ciągu 
dzieła Euklides zgoła się do niego nie od
wołuje, ani go nie wspomina, w edług wszel
kiego zatem prawdopodobieństwa je s t to 
dopisek późniejszy, wzięty z innego autora.

Autorem zaś tym je s t Kleomedes, który 
w pier wszem stuleciu po Chr. napisał księ
gę o „Cyklicznej teoryi m eteorów” (t. j.c ia ł 
niebieskich). W  dziele tem podane są waż
ne spostrzeżenia optyczne; Kleomedes przy
tacza bowiem nietylko, że promień światła 
przy przejściu ze środka gęstszego do rzad
szego ulega załamaniu, ale wie nadto, żeO O ' #
w tym razie prom ień od prostopadłej sję 
odchyla, gdy w razie przeciwnym  ku p ro 
stopadłej się zbliża. Opisuje on doświad
czenie z pierścieniem, a nadto wyprowadza 
z niego wniosek, że przez załamywanie pro
mieni widzieć możemy jeszcze słońce nawet 
wtedy, gdy się już pod poziom obniżyło.

Kleomedes zatem, którego pochodzenie 
i żywot nie są bliżój znane, pierwszy trak 
tow ał naukowo zjaw iska załamywania świa
tła. Pewne zresztą wiadomości o objawach 
tych posiadać musiano już dawniej, Arysto- 
fanes bowiem, około 400 roku przed Chr., 
w komedyi swej „Chm ury” w rozmowie 
między Strepsyadesem  a Sokratesem czyni 
wzmiankę o szkłach palących, a A rystote
les rzuca pytanie, dlaczego p rę t w wodę za
nurzony wydaje się złamanym, nie zna jdu
ją c  na nie odpowiedzi.

Obok poem atu Lukrecyjusza najważniej
szym zabytkiem  fizyki rzymskiej jest Sene
ki „kw estyj p rz j rodniczych ksiąg siedmio
ro ”. O statnia z tych ksiąg słynnego mówcy 
i filozofa trak tu je  o świetle, a między in n e
mi wiadomościami znajdujem y tu spostrze
żenie, że przedmioty, jak  np. jab łka, rospa- 
try  wane przez flaszki napełnione wodą, wy
dają się powiększone. Seneka dodaje n a 
wet, że można sposobu tego używać do czy
tania drobnego pisma, ale to skłania go 
tylko do uw agi, że nic bardziej zwodnicze
go nad nasz wzrok. Dziwić się można, że 
Seneka nie wie, co począć ze swem spo
strzeżeniem; wysnuwanie jednak  następstw 
z nowopoznanego faktu jest rzeczą umysłów 
gienijalnych, a filozofowie rzymscy mało 
byli usposobieni do fizycznego opracowywa
nia faktów dostrzeganych, starając się ra 
czej wiązać z niemi uw agi m oralno-prak- 
tyczne. W ywody m oralne rozrzuca Sene
ka szczodrze i to może stanowiło powód, 
d la którego dzieło jego długo w wiekach 
średnich za podręcznik fizyki służyło.

W  kwestyi załamywania światła dalszy
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postęp napotykam y u Ptolemeusza, który 
podobnie ja k  astronomiczne, tak też i opty
czne wiadomości swego czasu zebrał i opra
cował w traktacie „O pticorum  sermones 
quinque”. W  książce tój, k tóra długo uwa
żana była za zatraconą, i którój rękopism 
łaciński odkrył dopiero Laplace około 1800 
roku w biblijotece paryskiój, ostatni roz
dział trak tu je  o refrakcyi światła. P to le
meusz nie zna wprawdzie praw a załamania 
i uważa kąty padania i załamania za pro- 
porcyjonalne, mierzy wszakże dosyć dokła
dnie kąty, jak ie  promień padający i zała
many tworzą z prostopadłą, dla powietrza 
i wody, powietrza i szkła, oraz wody i szkła. 
Załamywanie światła przedstawiało zresztą 
dla Ptolemeusza ważność jako  dla astrono
ma, wniósł bowiem, że położenie gwiazd 
wskutek refrakcyi promieni w atmosferze 
ulega zmianie, k tóra jest żadną w zenicie, 
a ku poziomowi coraz wzrasta; nie rospa- 
truje jednak  zasad tych ze stanowiska fizy
cznego i nie stosuje ich do przebiegu świa
tła przez szkła powiększające.

Od Ptolemeusza przejść nam wypada bes- 
pośrednio aż do wieku X I, do najznako
mitszego z optyków arabskich, A lhazena. 
Dopóki optyka Ptolem eusza nie była znaną, 
sądzono, że A lhazen niewiele więcój zrobił 
nad przełożenie tego dzieła, okazało się 
wszakże, że wiele kwestyj znacznie posunął. 
P raw  załam ania w praw dzie wykryć nie 
zdołał, wbrew jednak  Ptolemeuszowi wy
kasuje, że kąt załamania nie je s t proporcy
jonalny do kąta  padania. W  przedmiocie, 
który nas teraz zajmuje, szczególną waż
ność przedstaw ia ro sp ra w a„ 0  kuli palącój”, 
gdzie uzasadnione jest twierdzenie nastę
pne: ,.Każda gładka i przezroczysta kula ze 
szklą albo z podobnćj substancyi skupia 
ciepło promieni słonecznych w odległości 
mniejszój od ćw iartki średnicy”. Alhazen 
zna dalój powiększanie powodowane przez 
soczewkę, mającą postać półkuli, zatem 
przez soczewkę płasko - wypukłą, sądzi 
wszakże w sposób osobliwy, że należy so
czewkę powierzchnią p łaską zetknąć bespo- 
średnio z przedmiotem, a oko umieścić na
przeciwko powierzchni w ypukłćj. Być więc 
może, że przytacza on tu  tylko fakt, o któ
rym słyszał, a którego nie m iał sam sposo
bności sprawdzenia.

W  dwieście lat późniój napotykamy ja 
śniejącą na ciemnem tle czasów postać Ro
gera Bacona, który, nie dla osięgniętych 
przez siebie odkryć, ale ze względu na m e
todę swych badań, jest pierwszym istotnym 
badaczem przyrody w wiekach średnich, 
rozumie bowiem znaczenie doświadczenia 
i umie się niem posługiwać, co wszakże nie 
przeszkadza mu wybiegać poza szranki do
świadczenia i zapuszczać się, jak  inni ucze
ni średniowieczni, na pole fantazyi. N aj
ważniejsze jego prace wyłożone w piątćj 
części jego dzieła „Opus m ajus” tyczą się 
optyki. Mówiąc o refrakcyi światła, trak 
tuje załamywanie promieni na powierzch
niach sferycznych i przytacza, że gdy p a 
trzym y przez takie powierzchnie, kąt wi
dzenia przedmiotów a zatem i pozorna ich 
wielkość ulegać mogą powiększeniu. Ry
sunki jego przedstawiają przytem zawsze 
pojedyńcze tylko łuk i kołowe, zwrócone ku 
oku stroną wypukłą lub wklęsłą, nigdy zaś 
soczewek, ograniczonych dwiema powiex-z- 
chniami kulistemi. Bakon mówi przeto za
wsze o jednem  tylko załamaniu, nie zaś o za
łamaniu podwójnem na dwu powierzchniach 
kulistych, czyli, podobnie, ja k  Alhazen zna 
tylko soczewki płasko-w ypukłe. Poleca on 
osobom mającym wzrok słaby umieszczać 
na przedmiocie, który dokładnie chcą wi
dzieć, odcinek kulisty ze szkła, mniejszy od 
połowy kuli; nie wie może zatem, że dogo- 
dniój jest soczewkę trzymać przed okiem. 
Pomimo to opowiada z zapałem  o powięk
szaniu dalekich przedmiotów: „W  ten spo
sób będziemy mogli z niepojętój odległości 
odczytywać najdrobniejsze głoski i liczyć 
ziarna piasku na ziemi z powodu znacznego 
powiększenia kąta widzenia; nie odległość 
bowiem ale kąt widzenia stanowi o w ielko
ści pozornój. W  ten sposób dziecko w yda
wać się może olbrzymem a człowiek górą”. 
Współczesny Bakonowi Yitellio, przez W i
śniewskiego Ciołkiem nazwany, zajm uje się 
gorliwie zjawiskami załamywania światła, 
a na tenże sam wiek trzynasty przypada 
i wynalazek okularów, przypisyw any nie
znanemu skądinąd Salvino degli A rm ati, 
zmarłemu w r. 1317, k tóry  na grobowcu 
swym we Florencyi nazwany jest „invento- 
re degli occhiali”.

W  każdym razie wyjaśnienie wpływu
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okularów  odnieść wypada do czasu znacznie 
późniejszego, znajdujemy je  bowiem dopie
ro w dziele „Theorem ata de lum ina et um- 
b ra“ (1575) Franciszka M aurolycusa, k tóry  
już posiada dokładniejszą znajomość socze
wek. W ykazuje' on bowiem, że promienie 
wychodzące z jednego punktu po przejściu 
przez soczewkę znowu się w jednym  punk
cie schodzą, o czem się można przekonać, 
jeżeli promienie słoneczne przez soczewkę 
przepuszczamy do ciemnój izby. Odległości 
jednak  tego punktu, zatem  odległości ogni
skowej soczewki, oznaczyć nie może, sądzi 
bowiem jeszcze, że kąty padania i załam a
nia są proporcyjonalne; wie natomiast, że 
poza soczewkami wypukłem i powstaje obraz 
przedmiotu świecącego, gdy soczewki w klę
słe prom ienie rospraszają i że nadto oba 
rodzaje soczewek działają tem silnićj, im są 
bardziój skrzywione.

Ze znajomości soczewek korzysta w tym 
że samym czasie bogaty neapolitańczyk 
G iam battista della P o rta  do urządzenia cie
mni optycznój (camera obscura), którój opis 
podał w sławnem i chciwie niegdyś czyta- 
nem dziele: „M agia naturalis sive de mira- 
culis rerum  naturalium  lib ri X X ” (1558, 
wyd. 2-e 1589). Jeżeli, mówi on, w okie- 
nicy ciemnój izby urządzim y drobny otwór, 
to na przeciwległój ścianie odrysują się 
obrazy oświetlone przez słońce, ale w poło
żeniu odwróconem. Nie podaje tego zresz
tą jako  własne odkrycie, urządzenie to bo
wiem, opisane poprzednio przez gienijalne- 
go L eonarda da Yinci, znane już być mu
siało dawniój. W  drugiem  dopiero wyda
niu znajdujem y ulepszenie, dla którego rze
czywiście Portę uważać należy za wynala- 
scę ciemni optycznój, jakko lw iek  nie w dzi- 
siejszój, przenośnój formie. Po opisie bo
wiem powyższego urządzenia dodaje: „O d
słonię teraz tajem nicę, o którój dotąd mil
czałem. Jeżeli w otworze osadzicie soczew
kę wypukłą, widzieć będziecie przedm ioty 
daleko wyraźniój, tak  naw et wyraźnie, że 
rospoznać będziecie mogli rysy osób, które 
się zewnątrz przechadzają, jak b y  obok was 
się znajdow ały”. Urządzenie takie dawało 
oczywiście przedmiotów dalekich obrazy 
rzeczywiste i zmniejszone, ale P o rta  posu
nął się nawet dalój, dla zabawy bowiem 
swoich gości umieszczał przed soczewką

w okienicy ru rę  papierową, którój przedni 
otwór zamknięty był papierem bardzo cien
kim; na papierze tym malował różne figury 
i przesuwał ru rę , dopóki na ścianie nie w y
stępowały wyraźnie obrazy tych figur, przez 
promienie słoneczne oświetlane. W  tym 
razie były to obrazy rzeczywiste i powięk
szone, ciem nia więc optyczna stała się la 
tarnią czarnoksięską i mogła być zastoso
wana łatwo jako  mikroskop słoneczny. P o r
ta wszakże nie przywiązuje znaczenia do 
tego wynalazku swego, nie poznaje jego 
ważności, nie może tedy być uważany za 
wynalascę latarni czarnoksięskiój.

W  początkach wieku siedemnastego od- 
krytem  wreszcie zostało od tylu wieków po
szukiwane prawo załamania światła. Chwa
ła tego odkrycia przypada niewątpliwie 
W illebrordow i Snellowi, zmarłemu 1626 r., 
k ry tyka historyczna nie zdołała wszakże 
dotąd rostrzygnąć, czy Descartes, którego 
nazwisko zwykle z prawem tem się łączy, 
odkrył je  samodzielnie, czy też posiadał już  
wiadomość o pracy swego poprzednika, któ- 
ry  jój za życia drukiem  nie ogłosił. Nie- 
wchodząc tedy w rozbiór tych szczegółów 
drobnych, dodamy tylko, że naukę o zała
maniu św iatła według Snelliusa w ykładał 
po raz pierwszy publicznie Hortensius w r. 
1684, dzieło zaś Kortezyjusza (Discours de 
la móthode..., plus la dioptriąue...) wyszło 
w r. 1637. Znajomość praw  załamywania 
światła dała dopiero możność wykończenia 
teoryi soczewek, a umiejętność ich szlifowa
nia zaczęła się także doskonalić. Z nazwą 
m ikroskopu spotykamy się zresztą ju ż  wcze- 
śniój, wprowadzoną bowiem została przez 
Desmicianusa, członka słynnój akademii dei 
Lyncei (co znaczy rysiów), założonój w r. 
1603. W  owym czasie rospowszechnionc 
już  były soczewki płasko-w ypukłe, używ a
ne do powiększeń, a jakkolw iek działały j e 
szcze słabo, Descartes przepowiada im do
niosłą przyszłość: „P rzy  ich pomocy dos
trzegać będzie można mięszaniny i układy 
drobnych części, z jak ich  złożono są rośliny 
i zwierzęta, a może i inne, otaczające nas 
ciała, a stąd osiągnąć zdołamy znaczną ko
rzyść co do znajomości ich natu ry .”

Na tęż samę epokę przypada wynalazek 
lunety, jakkolw iek nierostrzygniętym  jest 
nietylko spór o nazwisko wynałascy, ale
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niepodobna ściśle określić i roku, w którym 
pierwsza luneta zbudowaną została i trzeba 
się ograniczyć jedynie na objęciu czasu wy
nalazku lunety okresem 1590—1610. W spół
cześnie przez kombinacyją soczewek urzą
dzać zaczęto i mikroskopy złożone, były to 
jednak  przyrządy tak niedoskonałe, że d łu 
go jeszcze ustępow ały mikroskopom poje
dynczym czyli zwykłym soczewkom. Nie 
rozumiano jeszcze potrzeby badania di^ob- 
nego, niewidzialnego oku nieuzbrojonemu 
świata, gdy pojmowano już  dobrze korzyści 
ze wzmożenia wzroku przy rospatryw aniu 
przestrzeni świata, brakło więc bodźca za
chęcającego do doskonalenia w zarodku za
ledwie tkwiącego m ikroskopu. Znany jed 
nak z udoskonalenia lunet i z prac nad te- 
oryją wzroku jezuita Scheiner wyraża się 
o mikroskopie z zachwytem, uspraw iedli
wionym zapewne, jeżeli praw dą jest, co mó
wi, że muchę widział w nim powiększoną 
do wymiarów słonia, a pchłę do wielkości 
wielbłąda.

Rzeczywiste lupy czyli soczewki dwu wy
pukłe opisuje dopiero A tanazy K ircher, fi
zyk dawnój szkoły, który na naukowem już 
tle swego wieku przedstaw ia charakter dy
letanta raczćj niż uczonego. Z dzieł jego, 
w których fantazyja średniowieczna plącze 
się z odkryciami nowożytnemi, najw ażniej
szy je s t trak ta t o świetle „Ars magna lucis 
et um brae” (1646,1671), gdzie opisuje: 
„flaszki kuliste, mogące dawać wszelkiego 
rodzaju figury” i mówi o soczewkach: „wy
rabiają się w różnych formach; każde prze
cięcie kuli służyć tu może. Niektórzy po
sługują się soczewkami wypukłemi, niektó
rzy używ ają wielkich kul szklanych, napeł
nionych wodą. Inni, natomiast, korzystają 
z wynalazku nowego i zam ykają >) w rurce 
AB (fig. 1) drobniutkie kulki szklane C, 
k tóre nie przechodzą wielkości pereł, czyli 
wielkości głoski o. Gdy umieszczamy nóżkę 
pchły w pobliżu powierzchni kuli, między 
okiem a lampą, zobaczymy ją , rzecz osobli
wa, jakby  udo konia; włos umieszczony na 
szkle wyda się wielkości belki; co zaś naj

dziwniejsza, jak  takie olbrzymie rzeczy 
przedstawione być mogą w kuli tak  dro- 
bnój”.

Rysunek (fig. 1) wzięty z przytoczonego 
dzieła K irchera przedstawia jego lupy. AB

Fig. 1. Lupy K irchera. Rysunki z dzieła „Ars 
m agna lucis et um bra“ (1646 r.).

rura, o którćj mowa wyżćj. E  oko obserwa
tora, D płomień świecy, N przedmiot ob
serwowany, R  podpora przedmiotu, M pod
stawa naczynia utworzonego z dwu odcin
ków szklanych i napełnionego wodą, O oko. 
VR soczewka dwu wklęsła.

W temże dziele daje K ircher opis i rysu
nek latarni czarnoksięskiej (fig. 2), w formie

*) Załączone tu  rysunki i nastgpne szczegóły Fig. 2. L atarnia czarnoksigska K irchera (1646)
czerpiemy z artykułu  p. Ludwika 01ivier, zamiesz- AB zwierciadło wklęsłe, C kominek, D okno, E  ^ c z 
czonego w „La N aturę11. ka, F  płomień.
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bardzo ju ż  zbliżonej do dzisiejszej. Jest 
ona oświetlona świecą i opatrzona w zw ie r
ciadło, aby „przedstawiać mogła zwykłe 
pismo w znacznćj odległości i czyniąc je  
czytelnem.” K irchera uważać więc można 
za wynalascę la tarn i czarnoksięskiej, wi
dzieliśmy wszakże, że zasadę je j podał już 
Porta. L ata rn ia  taka stanowi pierw szy za
rodek m ikroskopu słonecznego i używano 
je j do rzucania obrazu powiększonego d ro 
bnych zwierząt: „Skoro tylko czują świa
tło albo ciepło płom ienia, mówi jeden  z ów
czesnych pisarzy, daje to widok osobliwy... 
Jeżeli między dwa szkiełka wprowadzim y 
nieco wody, zawierającej drobne robaczki, 
ze wzruszeniem i praw dziw ą roskoszą dos
trzegam y czołgające się, dziwaczne węże.”

Pomimo wszakże okazałych wymiarów 
tych obrazów rzucanych przez latarnię czar
noksięską, poznano, że dla obserwacyj ściś
lejszych korzystniejsze będzie zużytkowanie 
soczewki jako  lupy, czyli rospatryw anie da
wanych przez nią obrazów urojonych. N a
ukowe jednak  obserwacyje datują dopiero 
od Hooka, Leuw enhoeka i H artsoekera, 
około r. 1670. W szyscy ci badacze posłu
giwali się mikroskopem pojedynczym, a dla 
osiągnięcia znaczniejszych powiększeń fizy
cy stara li się zmniejszać średnicę socze
wek. O trzym yw ali oni swe szkła przez to 
pienie kuleczki, umieszczonej na końcu p rę
cika żelaznego, w płom ieniu świecy. H uy- 
gens zw łaszcza otrzym yw ał soczewki bar
dzo drobne, a H artsoeker udogodnił obser- 
wacyją, osadzając lupy H uyghensa w stoso
wnej podstawie.

Najwyższą wszakże doskonałość takich 
m ikroskopów pojedyńczych osiągnął Leeu- 
wenhoek (1637—1723). B yły  to, według 
opisuFolkesa, wiceprezesa tow arzystw akró- 
lewskiego w Londynie, kuleczki szklane, 
osadzone m iędzy dwiema płytkam i srebrne- 
mi, opatrzonem i w drobne otworki; przed
miot umieszczany był na końcu igiełki sreb r
nej, która na podpórce pionowej daw ała się 
obracać i przesuwać, a zatem zbliżać lub 
oddalać od soczewki. W  razie potrzeby 
umieszczał też obserwator przedm ioty na 
płytce talkowej lub szklanej, przym ocowa
nej do wspomnianej igiełki srebrnej.

Dwadzieścia sześć najlepszych swych so
czewek zapisał Leeuwenhoek tow arzystw u

królew skiemu w Londynie, cenny wszakże 
ten zbiór uległ zatracie. Podziwiać trzeba 
istotnie wytrwałość i biegłość tego badacza, 
który przy pomocy takich przyrządów wy
kry ł wymoczki i żyjątka nasienne. W edług 
obliczeń Huyghensa kuleczki o średnicy je 
dnej linii daw ały powiększenie zaledwie 
126-krotne, — kuleczki Leeuwenhoeka po
większać musiały znacznie silniej, gdy mógł 
dostrzedz twory tak drobne.

Późniejsi konstruktorow ie starali się głó
wnie o wygodniejsze osadzenie soczewek; 
najprostsze jednak  i najosobliwsze były mi
kroskopy bez szkieł, soczewkę bowiem za
stępowała kropla wody, wprowadzana w o- 
tw orek płytki metalowej (fig. 3), która się

Fig. 4. Mikroskop W ilsona (1740).

tam zaokrągla i spełniała rolę szkła pow ię
kszającego. P rzedm iot utwierdzony do ali- 
dady ruchomej, mógł być umieszczony na
przeciw  kropli i za pośrednictwem śruby 
doprowadzony do należytej od niej odle
głości. W ynalascą takich mikroskopów wo
dnych m iał być znany z badań elektrycz-
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nych Stefan Gray, 1696 r. Nadmienić tu 
wypada, że przed kilku laty  pisma nasze 
głosiły o takich soczewkach wodnych, jako
0 wynalazku nowym. W  wieku zeszłym 
posługiwano się nadto mikroskopami, w k tó 
rych łączono działanie soczewek szklanych
1 kropel wody, puszczanych na pierścień, 
na którym  osadzony był przedmiot.

W ilson urządził również w zeszłym wie
ku „mikroskop kieszonkowy” (fig. 4), w któ
rym  zmieniać można było soczewki, stoso
wnie do żądanego powiększenia Baker 
zaś w r. 1743 w prow adził zwierciadełko 
w celu lepszego oświetlenia przedmiotu 
(fig. 5). Jakkolw iek niedostateczne były te 
przyrządy, aż do końca zeszłego wieku oka
zywały się one lepszemi, aniżeli mikroskopy 
złożone, a odkrycia skrom ne co prawda, 
jakie w ciągu dwu ubiegłych stuleci doko
nano, zdobyte zostały głównie przy pomocy 
lupy pojedyńczćj.

T. U.

LISTY STANLEYA.

Z listów Stanleya, których od końca G ru 
dnia oczekiwano w Europie, zostały naresz
cie w tych dniach dwa ogłoszone, jeden 
z nich z d. 28 Sierpnia 1888 r., wystosowa
ny został do sir Franciszka de W inton, prze
wodniczącego w komitecie zajmującym się 
wyprawą Stanleya, drugi z d. 4 W rześnia 
do A. L. Brucea w E dinburgu, przyjaciela 
Stanleya.

W podanym przez nas liście do Tippu 
Tipa, który nosi datę nieco wcześniejszą, 
opisał S tanley podróż od A ruw im i do W a
delai i z powrotem, ale tylko ogólnikowo, 
w najnowszych zaś listach znajdujem y do
syć szczegółowe, miejscami dramatyczne 
opisy przygód w tój podróży i charaktery
stykę nieznanój dotąd okolicy pomiędzy 
górnym Kongiem i jeziorem  A lberta, k tó 
rój większa część należy do porzecza A ru 
wimi. Rzeka ta  nosi najrozm aitsze nazwy, 
ju ż  nad ujściem nazywa się Aruwim i iB je r- 
re; 140 km  na wschód od wodospadów Jam - 
bui przybiera nazwę Suhali; przy ujściu 
dopływu Nepoko (Nopoko), k tóry  dotąd

uważano za górny bieg Aruwimi, nazywają 
ją  Newoa, nieco dalój No-Ueile, a 350 km  
od Konga pojawia się nazwa Itiri i Itu ri, 
z tój przyczyny datuje Stanley listy powyż
sze z nad Ituri-A ruw im i. P ierw szy z nich 
pisany był na wyspie Bunganeta.

Dnia 28 Czerwca 1887 r. opuścił Stanley 
wodospady Jam bui z 389 ludźmi. P rzez 
pierwsze 34 dni nie napotkał na większe 
trudności, chociaż mieszkańcy byli nieprzy- 
jaźnie usposobieni, dopiero we W rześniu, 
Październiku i Listopadzie, czekały go nie
słychane przeszkody aż do Ibwiri, 70 km  
od Nyanzy Alberta. Pomiędzy wodospa
dami Jatnbuja i Nyanzą A lberta mieszka 
pięć różnych szczepów, mówiących odmien- 
nemi językam i, do najgorszych zalicza 
Stanley karłów  W am butti. Przez cztery ty
godnie prowadziła droga przez las dziewi
czy. „W ystaw sobie, pisze Stanley do B ru 
cea, las szkocki oblany deszczem, korony 
drzew wznoszą się 100—180 stóp, a na dole 
rostacza się gęsta pomroka, strum yki wloką 
się leniwie pomiędzy krzakam i kolczastemi, 
czasami pojawi się większa rzeka. W szy
stkie stopnie rospadnnia się, gnicia i nowój 
wegietacyi uwidoczniają się, tu  chylą się, 
tam  zwieszają, a owdzie leżą już  na ziemi 
stare pnie, około nich pełno mrówek i owa
dów brzęczących wszelkich gatunków, barw 
i wielkości, m ałpy i szympansy nad nami; 
dziwne tony ptastwa i zwierząt czworonoż
nych; łoskot łamanych gałęzi, jereli prze
biega stado słoni; poza palisadami i w ukry
ciu czatują karły  z zatrutemi strzałami; tam 
znów ogorzali wojownicy olbrzymiego wzro
stu stoją nieruchomie z oszczepami ostremi 
jak  igła. Co drugi dzień deszcz leje, atmo
sfera przepełniona miazmatami, stąd grasu
je  febra i biegunka. W ednie pochmurno, 
a w nocy ciemność niemal dotykalna, a j e 
żeli sobie wystawisz, że taki las rosciąga się 
na przestrzeni od Plym outh do Peterhead 
(niespełna 100 mil gieogr.) nabierzesz wy
obrażenia o mozołach, które znosiliśmy od 
d. 28 Czerwca do 5 G rudnia 1887 r., a na
stępnie od d. 1 Czerwca 1888 roku do dziś 
(4 Sierpnia 1888 r.), a które potrw ają aż do 
d. 10 G rudnia 1888 r.”.

Od strzał zatrutych zginęło przy wiosce 
A ir Sibba pięciu ludzi, porucznik Stairs zo
stał zraniony w piersi i chorował przez cały
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miesiąc. Aby nie spotkać się z arabami, 
Stanley wybrał właśnie drogę nad K on
giem, mimo to d. 31 Sierpnia natrafił na 
oddział manyemczyków, należących do k a
rawany ai-aba U garrow a czyli U ledi Ba- 
lynz, który niegdyś był w służbie u podróż
nika Speke. U garrow a nie zaczepił S tan
leya otwarcie, ale potajem nie stara ł się zni
weczyć całą wyprawę. Z  jego namowy ucie
kło Stanleyowi 26 ludzi, mimo to Stanley 
m usiał zabaw ić przez dłuższy czas w jego 
obozie i pozostawić mu 56 ludzi, którzy iść 
dalój nie mogli.

Miesiąc późniój Stanley napotkał n ieja
kiego K ilonga-Longa, niewolnika z Zanzi
baru. O krwawych w ypraw ach tego araba 
wspomina Stanley w swem dziele o pań
stwie kongowem. D la brakużyw nościum ar
ło 55 ludzi z głodu, reszta żyw iła się jag o 
dami, orzechami i grzybam i. K apitan Nel
son m usiał więc pozostać z łodzią i 70 cię
żarami u K ilonga-Longi, Stanley udał się 
ze 173 towarzyszami w dalszą drogę przez 
okolicę spustoszoną podczas polowania na 
niewolników U garrow y i K ilonga-Longi, 
w Ibw iri dopiero znalazł podostatlciem ży
wności, to też w 13 dniach ludzie jego ze 
szkieletów zam ienili się w okrągłych, sil
nych junaków . Ta zmiana bardzo się przy
dała Stanleyowi, bo mimo, że Nyanza A l
berta była bliską i żywności podostatkiem, 
czekały podróżników nowe trudności ze 
strony wojowniczych szczepów.

„W  początku G rudnia, pisze Stanley, w y
płynęliśmy ze strasznego lasu i byliśmy 
upojeni ja k  więzień, który zrzuci kajdany 
i wyjdzie na wolność, b łękit wysokiego nie
ba i ciepłe prom ienie słońca zachwycały 
nas... G dyby nas kto widział, myślałby, 
żeśmy postradali zmysły, biegliśmy kłusem  
z ciężarami przez szeroką równinę porosłą 
mięką traw ą, jak  park  angielski, a z obu 
stron stały stada bawołów, łosi i antylop, 
strzyżąc uszami i otw ierając szeroko oczy 
ze zdziwienia nad tą  falą ludzką, która 
z głębi lasu rozlała się po równinie.

„Na krańcu lasu w pobliżu pól trzciny cu- 
krowój, bananów, tytuniu i kukurydzy, oka
lających jakąś osadę, znaleźliśm y starą  ko
bietę pogrążoną we śnie. Być może, że b y 
ła  ona trędow atą, to pewna, że była nad 
wyraz brzydka, ro.iwięzła, stara  a do tego

bardzo uparta . Mimo najrozmaitszych n a
gabywań, n ie  mogłem z niój nic innego wy
dobyć, jak  wrogie mruczenie. Naraz utkw i
ła swój wzrok w młodego, przystojnego m u
rzyna z mego otoczenia, widząc to, kazałem 
mu usiąść obok niój i to rozwiązało jój 
usta, młodość i piękne kształty opanowały 
w niój zwierzęcą dzikość. Opowiedziała 
nam, że na północo-wschód mieszka potężny 
szczep Bazanza, ludu tam tyle, ile trawy. 
Gdybyśmy to byli usłyszeli przed dziesięciu 
dniami, byłby skutek tego niepewny, ale 
w tój chwili jój opowiadanie wywołało ty l
ko pogardliwy uśmiech u mych ludzi, owe 
rozległe łąki, a z niemi widoki na dobry 
kawał mięsa zamieniły ich w bohaterów ”.

Z początku mieszkańcy opuszczali osady 
za zbliżeniem się karaw any, zostawiając ca
ły dobytek żołnierzom, ale w państwie mo
żnego władcy Mazamboni, czekała ich go
rąca walka. N araz ze wszystkich wzgórzy 
rozległ się okrzyk wojenny i setki bojowni
ków otoczyły karaw anę, ale Stanley zdołał 
się oszańcować na wzgórzu, a następnie 
uderzył na nieprzyjaciela z kilku stron 
i zmusił do odwrotu. Zwycięscy, jakc je 
dyną zdobycz, uprowadzili krowę i natych
miast j ą  upiekli i zjedli.

Podrażnieni nieprzyjaciele ścigali po
dróżników aż do Nyanzy, tu  wystąpili inni 
w szranki. Na wzgórzu 2 500 stóp Wyso
kiem niedaleko jeziora, założył Stanley 
oszańcowany obóz i rospoczął układy 
z mieszkańcami osady Kakongo, aby mu 
pozwolili zbliżyć się do jeziora, ale nie 
chcieli oni ani podarunków ani układów, 
jedynie tylko wody do picia można było od 
nich dostać.

Podług  umowy, Em in pasza miał oczeki
wać Stanleya ze swym parowcem na jez io 
rze A lberta , ale mieszkańcy K akonga zape
wniali, że dotąd żaden parowiec na jeziorze 
się nie pokazał. Żeby pieszo iść stąd do 
W adelai, brakło Stanleyowi sił i amunicyi, 
a w ielka łódź pozostała w obozie Kilonga- 
Longi, który był oddalony od jeziora 
200 km.

Otóż Stanley był zmuszony cofnąć się aż 
do Ibw iri, stąd podążył mniejszy oddział 
pod dowództwem porucznika Stairs do obo
zu K ilonga-Longi i U garrow y i sprowadził 
pozostałych towarzyszy. Gdy złączona te 
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raz karawana wstąpiła poraź drugi na zie
mię Mazamboniego, zmienił ten władca da
wniejsze usposobienie i zaw arł ze Stanleyem 
przymierze krw i, a za jego przykładem  po
szli inni naczelnicy nad jeziorem . O powia
dano też w okolicy, że na jeziorze pojawiły 
się statki tak  wielkie ja k  wyspy, napełnio
ne ludźmi, a równocześnie odebrał Stanley 
list od Em ina pasy, datowany z 26 M arca. 
Dnia 28 Kwietnia zbliżył się parowiec do 
koczowiska S tanleya nad brzegiem, a na 
nim znajdowali się Em in pasza i Casati.

Po dwakroć stara ł się S tanley nakłonić 
Em ina do powrotu do E uropy, ale Emin 
odłożył, ja k  już  dawnićj przypuszczaliśmy, 
ostateczną, decyzyją aż do nadejścia B artte
lota z resztą bagaży, którego Stanley z dnia 
na dzień się spodziewał. Em in pasza nie 
chciał bez wszystkiego opuścić około 10000 
głów, które należały do jego otoczenia, 
a których czekała po jego odejściu niechy
bna śmierć z ręki arabów . Zresztą o p o 
wrocie myśleli tylko żołnierze egipscy w li
czbie 100, dwa inne batalijony, liczące 1390 
wojska regularnego, nie m iały ochoty opu
ścić W adelai, gdzie razem z Eminem wiedli 
wygodne życie, a każdy miał już własną fa- 
miliją. Casati był zdecydowany zostać lub 
wrócić z Eminem.

Po 26 dniowym pobycie u Em ina wybrał 
się Stanley z powrotem, myśląc, że się spot
ka z Barttelotem . Jak ie  więc było jego 
zdziwienie, gdy przy B unałya czy U narya 
natrafił na mały oszańcowany obóz, a w nim 
znalazł znanego nam towarzysza Barttelota, 
anglika Bonny, który po śmierci Jam esona 
skupił resztki załogi.

„Jakiś biały, pisze Stanley, stał u wejścia 
do obozu, zdaleka zdawało mi się, że to J a 
meson, wkrótce poznałem w nim Bonnyego, 
k tóry opuścił służbę wojskową i przyłączył 
się do naszćj wyprawy.

To pan, panie Bonny, a gdzie jest kapi
tan Barttelot?

U m arł, mylord, zastrzelony przez many- 
emczyków miesiąc temu.

Boże łaskawy, a gdzie pan Jameson?
U dał się do wodospadów Stanleya, aby 

sprowadzić posiłki od T ippu Tipa.
A  gdzież pan Troup?
Troup wrócił do domu będąc chorym.
A gdzie Ward?

W ard jest w Bangala.
Boże wielki, więc pan sam jeden pozo

stałeś?
Sam, panie”.
Z 257 żołnierzy znalazł Stanley w obozie 

tylko 71, własne jego bagaże odesłano do 
Konga, bo uwierzono pogłosce, że on po 
legł. „Tylko dwa kapelusze, cztery pary  bu
tów i kaftan flanelowy pozostały przypad
kowo, to obecnie moje całe zasoby, dodaje 
Stanley, a w tym  prawdziwie afrykańskim 
ubiorze powrócę do Em ina, wybierając inną 
drogę przez nieznane jeszcze okolice'*.

Na tem uryw a się w ątek listów Stanleya, 
dodana do jednego z nich mapa uwidocznia 
zdobycze naukowe, jakie podróż Stanleya 
przyniesie, główne z nich możemy już dziś 
oznaczyć.

Od Konga do Nyanzy wznosi się zwolna 
teren od 1400 do 5 500 stóp, po obu stronach 
drogi ukazyw ały się pasma gór lub izolo
wane szczyty, z obozu nad Nyanzą widać 
było górę pokrytą śniegiem, wierzchołek 
jej wznosił się do 18000 stóp, mieszkańcy 
nazywali ją  Ruwuzori (Ruworzori), być mo
że, że ona będzie z Kilima-Ndżarem  ubie
gać się o pierwszeństwo. Pod względem 
hidrograficznym zbadał Stanley porzecze 
jednego z największych dopływów Konga 
i odkrył wielkie, nieznane jezioro. Donosi 
także, że Nyanza A lberta szybko opada, 
Em in opowiadał mu, że wyspy, które przed 
ośmiu laty daleko leżały od brzegu, dziś s;j. 
z nim powiązane, setki mil kwadratowych 
(angielskich) wyłoniły się z pod wody i za
mienione zostały w pola uprawne.

Okolicę pomiędzy Kongiem i Nyanzą A l
berta nazywa Stanley najciekawszą częścią 
Afryki. To pewna, że odtąd zwróci ona na 
siebie uwagę całego świata, jak  niegdyś ca.- 
ły  świat zainteresował się porzeczem K on
go, gdy Stanley je  odkrył, bo ten podróż
nik umie okolice przez siebie zwiedzone 
otoczyć dziwnym urokiem.

Co do dalszych losów Stanleya niema 
wiadomości autentycznych, ale w tych 
dniach nadeszły do Anglii z Zanzibaru do
niesienia dosyć pewne, że Stanley zbliża się 
z Eminem do Zanzibaru, a w W adelai po
został gubernatorem  Casati. Roschodzi się 
również pogłoska, że Anglij a ma zamiar 
zażądać od kedywego odstąpienia prow in-
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cyi zwrotnikowej. W  takim  razie Einin 
pasza powróciłby do W adelai jako  g u b er
nator angielski, a dla eksploatow ania nowej 
kolonii zawiązałoby się towarzystwo, podo
bne do Hudsonsbay Com pany, z prawem  
zwierzchniczem. Qui vivra, verra.

D r Nadmorski.

K I L K A  U W A G  O G Ó L N Y C H

0 Z W I E R Z Ę T A C H  S Z K O D L I W Y C H .
(Dokończenie).

Rospatrzm y teraz wpływ klim atu i po- 
gody.

K lim at wogóle wywiera wpływ niezna
czny na życie pojedynczych osobników, 
nierów nie większe posiadając znaczenie dla 
ich rozradzania się czyli dla utrzym ania 
przy życiu całego gatunku. Jakoż liczne 
chrząszcze przywożone wraz z drzewem 
z A m eryki podzwrotnikowej do krajów  eu
ropejskich o klimacie bardzo nieraz um iar
kowanym, żyją tu  i rozw ijają się, aczkol
wiek nigdy praw ie się nie rozmnażają. J e 
dnakowoż bywają i w ypadki przeciwne; np. 
tak  zwany karaluch lapoński (Ectobia lap- 
ponica) dość rospowszechniony w Niem 
czech, N iderlandach i t. p., przewędrował
1 do E uropy  północnej z tą  jednak  różnicą, 
że nie mieszka tu  w lasaćh, lecz po do
mach mieszkalnych, niszcząc zapasy spoży
wcze.

Stan pogody wywiera w pływ  wielki szcze
gólnie na rozmnażanie się drobnych, s ła 
bych gatunków. Mszyce, występując w o l
brzymiej ilości podczas suchego, gorącego 
lata, nikną praw ie zupełnie podczas desz
czowego i wilgotnego lata. Ślimaki naod- 
wrót, potrzebują dużo wilgoci, by stać się 
bardziej szkodliwemi dla roślin  żarłoczno
ścią swoją. Podczas długotrw ającej suszy 
wpełzają one leniwie pod kam ienie lub też 
wkopują się głęboko pod ziemię i tylko 
deszcz obfity, zraszając wyschłą glebę, mo
że je  z ich kryjówek wywabić.

Prócz tego bespośredniego oddziaływ a
nia, pogoda wpływa też na zw ierzęta i po
średnio, skutkieiu tego, że wywołuje szybszy

lub wolniejszy rozrost odpowiednich roślin. 
T ak np. oprzędek (Sitones lineatus) napa
stuje zwykle młode, tylko co z ziemi wy
rosłe roślinki, pożerając je  nieraz całkowi
cie. Lecz gdy roślina wskutek sprzy ja ją
cych w arunków  atmosferycznych szybciój 
się rozrasta, to zanim owe żarłoki zniszczą 
liścienie, już zamiast nich rozwiną się świe
że listki, a roślina mogąc swobodnie k ar
mić się i oddychać nadal zostaje przy ży
ciu. Tego rodzają przykładów  możnaby 
było wiele przytoczyć.

W iększe owady wogóle są mniój w rażli
we na zmiany atmosferyczne, a niektóre 
z nich nietylko w stanie ja jk a  lub poczwar- 
ki, ale jako  doskonałe owady zdolne są 
przetrzym ać nawet bardzo niską tempera- 
turę.

O wiele silniej pogoda oddziaływa na 
przeobrażenia ( m e t a m o r f o z y )  owadów: 
Chłód powstrzymuje rozwój, ciepło go przy
spiesza, a łatwo się można przekonać o tem 
we własnym pokoju, robiąc odpowiednie 
doświadczenia. To, co sztucznie móżemy 
wywołać, odbywa się i drogą naturalną. 
Jako  przykład  posłużyć nam może k ilka
krotnie już wspomniany kapustnik. Z ja 
je k  złożonych w M aju wylęgają się gąsie
nice tego samego jeszcze miesiąca lub też 
następnego, a w Lipcu widzimy ju ż  do jrza
łego motyla. W niespełna więc trzy mie
siące letnie, pokolenie kapustnika odbywa 
cały cykl swoich przemian. Zimowe nato
miast pokolenie potrzebuje aż dziewięciu 
miesięcy, bo z jajeczek złożonych w Lipcu 
rozw ijają się liszki podczas Sierpnia, we 
W rześniu widzimy je  jeszcze jak  żerują so
bie w najlejisze po listkach kapusty, poczem, 
przeobraziw szy się w poczwarkę, zim ują 
i dopiero w M aju roku następnego wylatuje 
z niój m otyl dojrzały.

Mniej lub więcej przyjazna pogoda może 
przyspieszyć lub opóźnić cały ten przebieg 
rozw oju, wskutek czego gąsienica może 
znaleść lepsze lub też gorsze warunki bytu 
i stosownie do tego być mniej lub bardziej 
szkodliwą dla rolnika.

Przechodzim y nareszcie do wpływu, jaki 
w yw ierają naturaln i wrogowie zwierząt 
szkodliwych, a więc cenni dla nas sprzy
mierzeńcy w walce z tym  drobnym światem 
niszczycieli.
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Zbyteczne rozwielinożnienie się jednego 
gatunku zwierząt może gwałtownie oddzia
łać na rospłód innego, najczęściej wskutek 
tego, że pożerają się wzajemnie; rzadziej 
z tćj przyczyny, że oba gatunki, żywiąc się 
jednakowemi roślinam i, wyrywają sobie 
zdobycz. Np. w r. 1878 w okolicach W a- 
geningen pokazała się olbrzym ia masa m a
jówek. Już  w K w ietniu rzuciły się one na 
pączkujące dopiero dęby, objadając je  z 
pączków i młodych, tylko co rozwiniętych 
listkó w. Gdy w ten sposób wrszystko w oko
licy zostało sprzątnięte, na krzewach dębo
wych pokazały się t. z w. pchełki roślinne. 
Lecz biedactwo zbyt późno siadło do uczty, 
bo m arne z niej tylko pozostały szczątki: 
wymarło więc prawie w zupełności. Dzięki 
temu odrazu zniknęła plaga, która od czte
rech lat z rzędu trapiła okoliczne drzewa. 
Jeden żarłok roślinny przyczynił się znako
micie do wytępienia drugiego.

Lecz, jak  rzekliśmy, najczęściej naturalni 
wrogowie szkodliwych dla rolnictwa istot 
napastują je  bespośrednio, a można ich po
dzielić na dwie grupy: 1 ) zwierzęta karm ią
ce się zdobyczą i 2) organizm y pasorzytne. 
Do pierwszój grupy należą: nietoperze, owa- 
dożerce (kret, ryjówka, jeż), łaska, grono
staj; sikory, inysikrólik (Regulus), pełzaczo- 
wate (Certhiadae), dzięcioły, sowy, myszo
łów; szczypawki (Carabidae), biedronko- 
wate (Coccinellidae), ważki (Libellulidae) 
i t. p.

Nieustanna działalność wyliczonych zwie
rząt utrzym uje w pew nych określonych 
granicach liczbę szkodników naszych roślin 
upraw nych i drzew  leśnych. Uchodzi to 
zwykle niebacznej uwadze człowieka i do
piero wtedy spostrzega on te świadczone 
mu dobrodziejstwa, gdy naraz zbraknie te 
go pożytecznego ze wszech m iar współdzia
łania. Jako przykład barwnie ilustrujący 
te stosunki przytaczam y to, co mówi H oger 
w ciekawem swem dziełku. Otóż w oko
licach H anau podczas tęgiej zimy ścięto k il
ka tysięcy starych dębów, których dziuple 
służyły za zimowe leże ogromnej ilości nie
toperzy. Gdy wszystkie te drzew a były ścięte 
i rozrąbane w kawały, zdechły prawie wszyst
kie owe pożyteczne zw ierzątka, jedne w sku
tek silnego mrozu, inne wskutek udręczeń 
i psot, jakie im w yrządzały wiejskie chło

paki. Już następnego roku zauważono 
prządkę wędrowną (Cnethocampa proces- 
sionea) w daleko większej liczbie niż wprzó
dy; a w latach następnych nietylko okolice 
Hanau, ale kilkumilowy obszar dokoła napa
dnięty został przez tego owada; prócz dębów 
i inne leśne i ogrodowe drzewa literalnie 
były ogołocone z liści. Oczywiście, że gą
sienic owych nie brakło i wprzódy, ale licz
ne nietoperze, krążąc w okolicy, wielką ich 
ilość zjadały, tak, że nie mogły się one ni
gdy zbytnio rozmnożyć. Z wytępieniem zaś 
nietoperzy zniknął jednocześnie najzapal- 
czywszy wróg tej ćmy, gdyż dzięki nocne
mu trybowi życia, on był prawie jedynym  
jej prześladowcą. Wogóle nie posiada ten 
owad wrielu nieprzyjaciół; gąsieniczka jego 
wskutek gęstego owłosienia bywa chwytana 
tylko przez kukułkę, a poczwarka pod osło
ną tęgiego oprzędu zabespieczoną jest od 
napaści. Nic więc dziwnego, że gdy zn i
knął na polu walki nietoperz, Cnethocampa 
tak szybko się rospleniła.

Zupełnie inne znaczenie m ają organizmy 
pasorzytne. Należy tu rodz. gąsieniczniko- 
watych (Ichneumonidae) i ich krewniacy, 
muchy pasorzytne (Trachineae) i grzybki 
rozmaite '). N ie są one w stanie zapobiedź 
zbytniemu rozmnażaniu się owadów szko
dliwych, lecz gdy ten fakt już nastąpił, 
wtedy zjawiają się i one w pokaźnej liczbie, 
kładąc tamę klęsce owadziej. Pasorzyty 
nietylko karm ią się sokami swej ofiary albo 
gospodarza, jak  ją  przyrodnicy nazywają, 
lecz służy ona im zazwyczaj jako  stałe miej
sce pobytu. A ponieważ byt ich zawisł zu
pełnie od tego gospodarza, to nie należy się 
wcale dziwić, że pasorzyty są bardzo w y
bredne w wyszukiwaniu swej ofiary. Nie 
może np. gąsienica taka zamieszkać w ciele 
owada dojrzałego, nie zawiera ono bowiem 
żadnych substancyj zapasowych; pasorzy- 
tujący organizm musiałby nadwerężyć n a 
rządy swego gospodarza i w ten sposób 
sprowadzić śmierć jego. Nie może również 
gąsienica większych rozmiarów ukryć się 
w ciele drobnego gospodarza, albo pasorzyt 
wymagający dla rozwoju swego dłuższego

') Np. Empusa radicans i Tarichium  sphaero- 
sperma na gąsienicach kapustnika; T arichium  aphi- 
dis na mszycach.



nieco czasu, zamieszkać w gospodarzu, szyb
ciej odbywającym cykl swoich przeobrażeń. 
Samica najezdników o krótkim  podkładeł- 
ku czyli rurce do składania jaj nie jest 
w stanie złożyć jajeczek w larw y, żyjące 
głębiej we wnętrzu drzewa. Nadto tkanka 
i soki gospodarza muszą, być odpowiednie 
dla życia pasorzyta.

Oczywiście więc, że liczba gąsieniczniko- 
watych, much pasorzytnych i t. p. w ścisłej 
pozostaje zależności od liczby pew nych ga
tunków owadzich, jakkolw iek  płodność 
tych pierw szych je s t ogrom na, przewyższa
jąc  nieraz zdolności rozrodcze owadów. 
D latego to, jeżeli ród gospodarzy wzrośnie, 
natychm iast prześladujący go pasorzyt zja
wia się w masie im ponującej.

To, cośmy powyżój rzekli, dotyczy i grzyb
ków pasorzytnych. G rzybnia ich rozw ija 
się we wnętrzu owada; po pewnym czasie 
na zewnętrznej jego powierzchni pokazują 
się zarodniki (spory), k tóre m iryjadam i 
rozrzucone zapomocą w iatru  padają na inne 
owady, zarażając je. P ó k i pewien gatunek 
owadu w nieznacznej ilości gdzieniegdzie 
tylko występuje, owe spory, rzecz jasna, 
zrzadka tylko mają szansę paść na g run t 
dla siebie odpowiedni; lecz gdy tylko ten 
sam owad tłum nie pokryw a drzewa lub ro 
śliny pól upraw nych, oczywiście, że znako
m ita część owych spór (zarodników ) trafia 
na odpowiednie miejsce, rozw ija się, dalej 
produkuje ciałka rozrodcze i t. p., a po pe
wnym czasie ogrom na większość owadów 
danego gatunku bywa zarażona grzybkiem 
i bezpłodnie zamiera. Szczególnie w la
sach, gdzie, jak  wiadomo, niemożliwy jest 
płodozmian, klęska przez owady szkodliwe 
sprowadzona, w ystępuje nieraz częściej 
i jaskraw iej aniżeli na  roli. B yw ają wy
padki, że 2—3 lata z rzędu drzewa fak ty 
cznie bywają Ogołacane z liści. W tedy na 
plac boju występują n ieprzebrane arm ije 
grzybków i owadów - pasorzytów. Dzięki 
temu po 2-—3 latach liczba nadm iernie ros- 
plenionego szkodnika m aleje, wraz z nim 
traci na sile niszcząca działalność pasorzy
tów i dwa wrogie obozy zredukow ane zo
stają do właściwych rozm iarów . Np. w ro 
ku  1844—1845 w niektórych prow incyjach 
niderlandzkich gąsienica T rachea piniperda 
sprowadziła istotną klęskę; olbrzym ie lasy
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sosnowe wyniszczone były w sposób za
trw ażający. Lecz już  w r. 1846 zrzadka 
je  tylko można było odnaleść. Uczeni ba
dacze, niemogąc wyjść z podziwienia, co 
tak raptow nie wpłynęło na całkowite p ra 
wie wyniszczenie tego groźnego szkodnika, 
przedsięwzięli szereg badań, które dały cie
kaw y rezultat. Z zebranych 50 gąsienic 
35 było zamieszkanych przez larw y gąsie- 
nicznikowatych, a w następnym  roku je sz 
cze większa liczba zarażoną była. Gąsie
nice takie chowają się w mech, którym  po
rasta g run t lasu, tu  larw a pasorzyta n isz
czy skórkę swej ofiary i przeobraża się na 
zewnątrz niej w poczwarkę. Jeżeli zwró
cimy uwagę na to, że w owym czasie grzyb
ki pasorzytne mało jeszcze były znane, więc 
z łatwością ujść mogły uwadze badaczów, 
możemy łatw o zrozumieć, jak ie  gwałtowne 
siły tak  raptow nie przetrzebić zdołały sze
regi szkodliwego owada.

Adam  Lande.

Nr_16.

OBŁOKI ŚWIECZCE.
(Dokończenie).

Pozostaje jeszcze do wyjaśnienia szczegół 
najosobliwszy, dlaczego mianowicie świecą
ce obłoki widoczne są corocznie tylko przez 
krótki okres w lecie; p. Jesse tłumaczy to 
wędrówką peryjodyczną tego zjawiska, u- 
sprawiedliw iając swój pogląd w następny 
sposób.

W edług hypotezy W illiam a Siemensa (ob. 
W szechśw iat z r. 1883 str. 481), tyczącej się 
odradzania energii słonecznej, przestrzeń 
światowa wypełniona jes t rozrzedzonemi 
gazami, stanowiącemi jak b y  ciąg dalszy a t
mosfer słońca i planet. Jeżeli zaś rzeczy
wiście przestrzeń zajęta jest przez środek, 
stawiający opór biegowi ziemi, to zachodzić 
też musi bezustanne, aczkolwiek nader po
wolne odnawianie atmosfery ziemskiej. P o 
łowa ziemi, zwrócona w stronę, w którą 
bieg jej ma m iejsce, doznaje dopływu 
z przestrzeni światowej, wskutek czego po 
stronie przeciwnej następować musi odpływ. 
W  ten sposób pojmować można, że w gór
nych warstwach atmosfery, mniej więcej od

W SZECHŚWIAT.
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20 do 100 km, zachodzi ustawiczny, lubo 
słaby, prąd ku stronie odwróconej od kie
runku biegu ziemi, a w prądzie tym przyj
mować muszą udział i substancyje unoszące 
się w tych warstwach atmosfery. Otóż, 
epoka roku, podczas której ukazują się obło
ki świecące, przemawia poniekąd za wpły
wem tego przypuszczalnego prądu  na ruch 
obłoków świecących.

Oś mianowicie ziemska ma w przestrzeni 
położenie takie, że w przeciągu czasu od 
d. 21 G rudnia do 21 Czerwca w stronę, ku 
której bieży ziemia, zwrócony jest biegun 
południowy, gdy w półroczu następnem 
stosunki się odwracają, a w stronę biegu 
ziemi zwrócony jest biegun północny. W e
dług tego zatem, co wyżej powiedziano, 
przyjąć można, że w ciągu półrocza od 
Stycznia do Czerwca powietrze poddane 
jes t słabemu prądow aniu z południa na pół
noc, w ciągu zaś półrocza drugiego z pół
nocy na południe. Ponieważ zaś w ruchu 
tym przyjm ować muszą udział i cząstki 
w atmosferze bujające, to najsilniejsze ich 
skupienie na półkuli północnej mieć musi 
miejsce w Czerwcu i L ipcu i wtedy też 
obłoki świecące są widzialne. Na półkuli 
południowej winnyby one według tego wy
stępować w epoce naszego przesilenia zimo
wego; nie otrzymano wprawdzie ze stron 
tamtych wiadomości o podobnych dostrze
żeniach, ale brak  ten pojmujemy łatwo, 
skoro zważymy, że na półkuli południowej 
ziemi w szerokościach gieograficznych, któ
re odpowiadają naszym, ląd stały bardzo 
jes t skąpo rozłożony, żeglarze zaś, choć mo
że dostrzegali obłoki jaśniejące, nie rozróż
niali ich od zwykłego zmierzchu.

Jeżeli się zgodzimy na powyższe tłum a
czenie zjawiska chmur świecących, to mo
żemy też w ten sposób pojąć i coroczny 
spadek ich natężenia, drobne bowiem ciał
ka, unoszone przez prądy wzbudzone bie
giem ziemi, wydostają się poza obręb atmo
sfery ziemskiej, substancyja tedy tworząca 
owe obłoki zwolna się rosprasza.

W ywody te wreszcie stosuje p. Jesse do 
objawów, jak ie  na innych bryłach niebie
skich zachodzą. W edług wszelkiego p ra
wdopodobieństwa działalność wulkaniczna 
na naszój ziemi była niegdyś znacznie żyw
szą, aniżeli obecnie; można więc przypusz

czać, że i niezwykłe przymięszki obficiej 
daleko dostawały się do atmosfery. Idzie 
za tem, że w czasach dawniejszych i zjawi
ska obłoków świecących były bardziej po
spolite, a atmosfera cała w wysokości około 
75 km  zajęta była przez wrarstw ę drobnych 
cząsteczek. Ponieważ zaś z wulkanów wy
tryskają gazy różne, być może, że do wy
tw arzania obłoków tych przyczyniały się 
rozmaite rodzaje gazów, które ulegają skro
pleniu w tem peraturach różnych, odpowia
dających rozmaitym wysokościom atmosfe
ry; być przeto dalej może, że warstwy ga
zów skroplonych układały się nietylko 
w odległości 75 km, ale i w wysokościach 
znaczniejszych, 100 lub 150 km. Oprócz 
gazów, dostawały się do atmosfery i cząstki 
pyłu, które, stosownie do składu swego, po
wodowały inne objawy barwne, chociaż pod 
względem blasku ustępować mogły obło
kom, utworzonym z gazów skroplonych.

W  warunkach takich, w jakicli niegdyś 
pozostawała ziemia nasza, znajduje się obe
cnie prawdopodobnie Jowisz, który z po
wodu olbrzymich swych wymiarów teraz 
dopiero przechodzi fazę swego rozwoju, od
powiadającą dawniejszemu stanowi ziemi 
naszej; otóż objawy, jak ie  na powierzchni 
jego dostrzegamy, odpowiadają wybornie 
rzuconym tu domysłom.

Gęstość Jow isza mniejszą jest aniżeli gę
stość wody; zachodzące wszakże na nim 
zjaw iska prowadzą do wniosku, że nie wi
dzimy jego powierzchni stałej lub ciekłej, 
ale tylko warstwę obłoków, w jego atm o
sferze zawieszoną; a nawet z uzasadnieniem 
twierdzić można, że nie jedna, ale p rzynaj
mniej dwie, jeżeli nie więcej, takie warstwy 
unoszą się w różnych wysokościach. Z po
wodu znacznej wysokości atmosfery Jow i
sza i dla ciepła, które zapewne jeszcze po
siada, odległość tych obłoków od jego po
wierzchni musi być o wiele większa, aniżeli 
odległość obłoków świecących od powierz
chni ziemi, gęstość więc właściwej jego b ry
ły  jest niewątpliwie większa, aniżeli ocenia
my, biorąc pod rachunek wielkość, w jakiej 
się nam dla swych obłoków przedstawia.

W  atmosferze Jowisza dostrzegamy obło
ki białe i czerwonawe, przypadające w róż
nych wysokościach, jak  to sądzić można z:e 
względnych ich ruchów. Otóż niektóre



przynajm niej z tych obłoków okazywać mo
gą. obieg peryjodyczny, odpow iadający ru 
chowi peryjodycznemu obłoków świecących, 
a według dostrzeżeń dra Lohse i R anyarda 
zmiany na powierzchni Jow isza zachodzące 
powtarzają się w okresach, wyrównywają- 
oych okresom plam słonecznych. Ponieważ 
czas obiegu Jowisza dokoła słońca niewiele 
odstępuje od okresu plam słonecznych, po
zwala to się domyślać, że w samój rzeczy 
związek ten polega na przenoszeniu się obło
ków z południa na północ i nawzajem  w cza
sie jednego obiegu tój planety dokoła słońca.

Jeżeli zaś substancyja obłoków świecą
cych ulega prądom, jak ie  bieg ziemi w ota
czającym środku powoduje i zwolna usuwa 
się z obrębu przyciągania ziemi, to i na J o 
wiszu mogłyby również podobne zachodzić 
stosunki, zdradzające się tem, że planeta ta 
pozostawia poza sobą pewien słaby ogon po 
stronie odwróconój od kierunku jój biegu. 
W  każdym razie baczne tylko obserwacyje 
wykazać mogą, czy ogon taki da się do
strzedz przy pomocy naszych teleskopów .— 
Usprawiedliw ionem  będzie również przy
puszczenie, że podobneż okoliczności zacho
dzić mogą i na innych planetach, a m iano
wicie na W enerze, z powodu młodszego jój, 
względnie do ziemi, wieku.

Ponieważ działalność w ulkaniczna nigdy 
na ziemi się nie przeryw a, być więc może, 
że części składowe obłoków świecących sta
tecznie w atmosferze naszój się znajdują, 
przeważnie jednak  w ystępują w tak  małój 
ilości, że nie są widzialne i mogłyby być 
w ykryte jedynie przy dokładnych i syste
matycznie prowadzonych poszukiwaniach.

Jeżeli w roku  bieżącym objawy te jeszcze 
się powtórzą, pożądane byłyby przedew szy
stkiem badania spektroskopijne, dostarczyć 
bowiem mogą wskazówek co do rodzaju po- 
wodującój je  substancyi, co w dalszym ciągu 
pozwoliłoby wnieść o tem peraturze, w tych 
wysokich w arstwach atmosfery panującój.

S. K.
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—  Spektrotelegrafija. Dla przesyłania sygnałów 
na  dosyć znaczną odległość proponuje La Cour

nowy przyrząd, którego opis umieszczono w je- 
dnem z czasopism poświęconych elektryczności.— 
Wysyłacz tego aparatu  składa się z silnej lam py 
elektrycznej, umieszczonej w pudle kwadratowem, 
z którego lam pa wyrzuca światło przez diafragmę, 
o pewnej ilości otworów. Za diafragm ą znajduje 
się soczewka na  odległości swego głównego ogni
ska, a za nią pryzm a szklana. W ychodzące z lam 
py prom ienie św iatła, po przejściu przez pryzmę, 
przełam ują się i dochodzą, przy pewnem ustawie
niu aparatu , do oznaczonego punktu, do którego 
właśnie mają być przesyłane sygnały. Cały przy
rząd można tak  uregulować, ażeby przy p rzepu 
szczeniu św iatła przez różne otwory ekranu, do 
oznaczonego punktu dochodziły promienie różnej 
barwy widma, wytworzonego przez pryzm ę. J e 
żeli te raz  na stacyi dokąd przesyłają depeszę, od
bierający  obserwuje przez lunetę świetlne sygna
ły , to widzi je  w postaci świecących barw nych 
znaków, których kształty  odpowiadają ks tałtom  
szpar porobionych w diafragm ie. 1 tak  np. jeżeli 
na diafragm ie w pewnem miejscu jest jedna szpa
ra  długa i dwie krótkie, to obserwujący zobaczy 
także jednę lin iją  długą i dwie krótkie wytworzo
ne przez światło; w ten sposób można z łatwością 
użyć do depesz znaków sygnałowych alfabetu Mor- 
sea. Używając do depesz różnobarwnego światła 
widma, można osłabić silne pochłanianie prom ie
ni niebieskich i fijoletowych w czasie pochm ur
nym. (Gaea, 1889). W. M.

METEOROLOGIJA.

— Ilość deszczu w krajach podzwrotnikowych.
W ostatnich latach powstała znaczna ilość stacyj 
meteorologicznych w krajach  podzwrotnikowych. 
Dane klim atyczne przez nie zgromadzone wielce 
są ciekawe. U derza zwłaszcza zadziwiająca ilość 
opadów atm osferycznych. Kilka cyfr rzecz lepiśj 
wyjaśni.

Na wyspie Borneo panuje wielka różnica klim a
tu  pomiędzy w ybrzeżem wschodniem i zachodniem, 
podczas gdy na pierwszem pora deszczów trw a 
zaledwie 4 — 6 tygodni, a  ilość spadającej wody 
je s t stosunkowo nieznaczna, na zachodniem wy
brzeżu pora deszczów trw a od Sierpnia do Kwie
tnia. W Sandakan  na tej wyspie roczna ilość desz
czu dochodzi do 3986 mm; największy opad m ie
sięczny w Grudniu —825 mm, największy opad 
dzienny w Styczniu 367 mm.

T em peratura roczna na rozm aitych stacyj ach 
B orneańskich waha się pomiędzy 29,1 — 30,3° C. 
Najwyższa tem peratura miesięczna w Listopadzie 
— 32,6°, najniższa we W rześniu —19,2°. Najwyż
sza tem pera tu ra  dzienna 20 Maja =35,6°; najniż
sza 14 Lutego —16,7°.

Na drugiej półkuli posiadamy obserwacyje kli
m atyczne z Costarica:

Tem peratura roczna 20,2°; najwyższa tem peratu
ra  dzienna 16 M arca =29,8°; najniższa 25 Stycznia 
=11,8°. Ilość dni dżdżystych =193; opad atm o
sferyczny 1631 mm rocznie, a  mianowicie, podług 
miesięcy:

Nr 16.WSZECHŚWIAT.
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Ilość Ilość dni
deszczu dżdżystych

I 10 2
11 2 1

III 27 3
IV 31 7
V 182 21

VI 239 23
VII 188 23

VIII 241 24
IX 276 25
X 303 27
XI 114 18
XII 51 13

St. Pierre

203
70
80
50
99

209
284
304
303
23G
195
150

Na M artynice tak  jak  i  na Borneo klim atyczne 
w arunki zależą przedewszystkiem od topograficz
nych warunków stacyi obserwacyjnej, jak  widzieć 
można z zestawienia cyfr poniższych obserwacyj 
w F o rt de F rance i St. P ierre, położonych na tem 
samem wybrzeżu, w odległości zaledwie godziny 
drogi od siebie. Ilość deszczu rozłożona podług 
miesięcy, jako przeciętna z obserwacyi dziesięcio
letniej:

F o rt de 
France

I 266
II 154
III 148
IV 95
V 236

VI 344
VII 455

VIII 795
IX 423
X 369

XI 467
XII 278

Cyfry wyrażające sumę opadu zarówno m iesię
czne jak  roczne, są przytem  nadzwyczaj zmienne 
i tak  np. w F o rt de F rance Styczeń 1877 roku 
—70 mm; w tym  samym m iesiącu 1880 —672 mm. 
Jeszcze większe różnice przedstaw iają Lipiec i  S ier
pień: Lipiec 1876 —194 mm, 1S78 — 1 531 mm; S ier
pień 1877 —189 mm, 1878 —1750 mm.

Średnia roczna w F o rt de F rance waha się po
między 1784 mm i 7814 mm, zaś w St. P ierre po
między 1608—2773 mm.

Sąsiednia z M artyniką Gwadelupa skutkiem 
przewagi rospalających sig silnie gruntów  w apien
nych, posiada znacznie mniejszą ilość deszczów, 
co też odbija się korzystnie na tam ecznej produk
c j i  cukru. Z licznych obserwacyj, dostarczonych 
przez stacyje meteorologiczne przy cukrowniach 
Gwadelupy, wyjmujemy rezu lta ty  z trzech punk
tów, w których spostrzeżenia przez dłuższy prze
ciąg czasu były prowadzone; w dwu pierwszych 
ilość deszczu jest dwa razy przeszło mniejsza an i
żeli w trzeciej, pomimo jeduakowego wzniesienia 
nad poziom morza i nieznacznej bardzo odległo
ści pomiędzy sobą stacyj, dwie pierwsze leżą na 
ławicy koralowej, trzecia  zaś na gruncie wulka
nicznym, jak  w Martynice.

Cyfry roczne dla dwu pierwszych wynoszą: 
1350 mm i  1488 mm, dla trzeciej zaś 3 039 mm.

Różnice pomiędzy pojedyńczomi miesiącam i są 
jeszcze bardziej uderzające. Tak np. w Styczniu 
1878 roku, spomiędzy 13-tu stacyj na  Gwadelupie

jedna wykazuje tylko 56 mm deszczu, dwie inne 
75 mm, siedem 92 — 98 mm, trzy  pozostałe nato
m iast — cyfry znacznie większe, dochodzące do 
414 mm.

W Lutym  tegoż roku obserwacyje wahają się 
pomiędzy 30—189 mm, w Grudniu od 45 doJ538 mm. 
Jeszcze większe różnice duje Marzec 1878 roku od 
69 do 462 mm i Sierpień tegoż roku od 258 do 
760 mm.

Cyfry powyższe, zwłaszcza olbrzym ia liczba 
1750 mm w ciągu jednego miesiąca w F o rt de 
France wypadła, da nam pojęcie o sile podzwro
tnikowej ulewy, jeżeli zważymy, że przeciętny opad 
całoroczny w W arszawie wynosi tylko 580 mm, 
a w najbardziej dżdżystych okolicach Europy — 
Alpach Tyrolskich i Dalmacyi — nie przewyższa 
1 C00 mm.

Dla porównania przytoczymy jeszcze kilka cyfr 
z innych okolic podzwrotnikowych:

Na wyspie Reunion spada rocznie deszczu 1058 mm
W yspa St. Tomasza (Antylle) — 970 mm.
T rin idad  — 1 720 mm,
Caracas (Venezuela) — 790 mm.
I la iti — 1 590 mm.
Param aribo — 2280 mm.
Iąuitos — 2 840 mm.
Para — 1750 mm.
Pernam buco — 2 750 mm.
Rio Janeiro  — 1210 mm (tem peratura roczna 

+23,8° C).
Buenos Ayres — 860 mm (tem peratura -j-17,2° C).
Sant-Jago (Chili) — 350 mm.
Porto-Menudo (Chili) — 2690 mm.
Copiapo (Chili) — 10 mm.

W Afryce równikowej:
Sierra Leone — 3190 mm.
Loango — 1080 mm.

W  Algierze:
Algier — 790 mm (tem peratura + 18 ,1° C).
Biskra (Sahara) — 220 mm (tem perat. -j-21,20 C).

Egipt:
A leksandryja — 210 mm.
Suez — 60 mm.

Azyja m niejsza, Syryja i Palestyna;
Smyrna — 620 mm.
Beyrut — 950 mm.
Jerozolim a — 490 mm (tem peratura -|-17,2° C).
Indyje wschodnie posiadają ilość opadów atm o

sferycznych niemniejszą niż Ameryka podzwrotni
kowa, w H im alajach zaś największy wogóle na 
świecie, bo w niektórych dolinach dochodzący do 
12 530 mm rocznie, a obserwacyje Tomsona i IIoo- 
kera podają wysokość opadu dziennego do 760 mm, 
t. j. o połowę więcej, aniżeli wynosi w W arszawie 
opad całoroczny.

Z innych punktów Indyj wschodnich cyfry są 
mniej wysokie i tak:

Kalkutta — 1680 mm.
Simla — 1 800 mm.
Lahora — 530 mm.
Ravul-Pindi — 840 mm.
Djabal-noor — 1330 mm.
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M adras — 1240 mm.
P ondichery  — 1300 mm.
Mahablevshar — 6410 mm.
Z w yjątkiem  ostatniego punktu  i dolin H im a

lajskich, cyfry powyższe nie przew yższają ilości 
opadów^ atmosferycznych w Dalmaeyi i Szkocyi.

Bardzo wilgotnym je s t klim at Sum atry—4800 mm 
deszczu rocznie; mniej znacznie Jaw y—1 870 mm.

Klim at A ustralii na  wybrzeżach wilgotny, w głę- 
bi kraju  suchy, pustyniowy:

Sydney — 1 200 mm (tem peratura  +17,1° C).
Brisbane — 1240 mm.
Cap York — 2200 mm (tem perat. +26,8° C).
M elbourne — 660 mm (tem perat. -(-14,4° C).
W yspy T ah iti — 1210 mm.
Z cyfr powyższych widzimy, że najwilgotniejszy 

k lim at posiadają Indyje wschodnie i zachodnie, 
Brazylija, oraz niektóre miejscowości wybrzeży 
Gwinei, pozostałe zaś k ra je  podzw rotnikowe, o ile 
nie są pustyniam i, są wprawdzie wilgotniejsze od 
stref umiarkow anych, atoli bardzo m ało różnią się 
pod względem wilgotnośoi od n iektórych okolic 
E uropy południowej i południowo-zachodniej.

N adm ierna wilgoć Indyj i Brazylii, ta k  szkodli
wie oddziaływająca na  zdrow otny stan  tych k ra 
jów, równie jak  niezw ykła zmienność przeciętnych 
cyfr opadów atm osferycznych w pojedyńczych m ie
siącach i w okolicach zaledwie o kilka mil od sie
bie oddalonych, pozostaje w związku z kierunkiem  
panujących wiatrów (pasatów), oraz ciepłych p rą 
dów morskich. J . Siemiradzki.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.
WP. Stałemu prenumeratorowi w Siedlcach. Amfis- 

bena dotychczas nie ukazała się w W arszawie 
w handlu, a również nie spotkaliśmy żadnego 
ogłoszenia zagranicznego o jej sprzedaży.

WP. J, P. w Kijowie. Odbitki wysłaliśmy Sz. Panu 
pocztą. Sprostowanie umieścimy najchętniej ale 
nie we W szechświecie lecz w IX  t. Pamiętnika.

WP. Z. 0. Okazów teratologicznych w rodzaju 
opisywanego przez Sz. Pana n ik t w W arszawie nie 
zbiera i  obecnie mało się niem i zajm ują w nauce. 
Instrukcyją meteorologiczną wysyłamy bespłatnie.
0  broszurze d ra  Czernego nic nam  nie wiadomo.

WP. W. K. w Hołcie. Najlepszem dziełem o życiu
1 obyczajach zwierząt jest B rehm a „Thierleben” 
tomów 10, streszczone po polsku przez p. Niewia
domskiego w 1 tom ie. Vireya „H istoryją obycza
jów i t. d.” można i dzisiaj czytać z korzyścią.

WP. An. Wisz. Nie posiadamy obszerniejszej gieo- 
logii oprócz przestarzałej H ipolita W itowskiego 
p. t. Świat i przem iany skorupy ziemskiej. Lwów 
1858. K rótki lecz systematyczny i nowy podręcznik 
stanowi „Z arys gieologii" p. prof. J. Trejdosiewi- 
cza, W arszawa 1880 (odbitka z Encyklopedyi Rol
nictwa). Dla początkujących może nadto służyć 
A. M. Łomnickiego „M ineralogija i Gieologija“ 
w nowem wydaniu, oraz N. S. Shalera „Dzieje 
ziemi,” W arszawa 1888.

WP. S. IW. w Warszawie. Dotychczas nie została 
dowiedziona szkodliwość platanów i zdaje się, że 
bez żadnej obawy można zatrzym ać te  piękne 
drzewa w ogrodach warszawskich.

B u l e t y n  m e t e o i o l o g i c z n y
za tydzień od 10 do 16 Kwietnia 1889 r.

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

•a
B arom etr 

700 mm -f- T em peratura  w st. C.
a  S 
o  a

i y f Kierunek w iatru
Suma
opadu

U w a g i .

Q 7 r. l p . 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw. Najn. 'W

10 39,7 39,8 41,3 8,0 13,9 9,8 14,8 7,1 89 E ,E ,N 14,7 Od poł. d. ul., b. i grad do w.
11 42,1 42,0 41,5 8,8 11,8 10,8 12,8 8,0 90 E ,E ,E 4,2 D. w n. i cały dz.,r. mgła
12 40,2 39,5 39,1 9,2 13,6 10,4 15,6 9.0 80 ES,S,SE 0,9 D. w n. i popoł. o 6
13 38,4 38,0 36,1 8,0 12,1 9.3 13,1 7,9 83 SE,ES,E 1,5 1). kilk.,pop. ul., pot. dr.
14 34.4 34,4 34,9 8,2 7,8 7,0 10,0 7,0 92 W S,W ,W 10,0 tt. mg., z nocy d. całv dz.
15 37,4 38,2 39,0 4,0 6,6 4,6 8,0 4,0 89 WN.W .W 2,3 D. w n. i od poł. do w. drob.
16 37,9 37,7 39,0 4,5 6,1 0,9 7,4 0,9 80 W, W, W 2,6 D. i kr. kilk., w. śn. z d.

Średnia 38,6 8,2 86 36,2
UWAGI. K ierunek w iatru  dany je s t dla trzech  godzin obserwacyj: 7-ej rano, 1-ej po południu i 9-ej 

wieczorem, b. znaczy burza, d. — deszcz.

TREŚć. Początki m ikroskopu. Mikroskop pojedynczy, przez T. R. — Listy Stanleya, napisał Dr Nad
morski. — Kilka uwag ogólnych o zw ierzętach szkodliwych, podał Adam Lande. — Obłoki świecące, 

przez S. K. — K ronika naukowa. — Odpowiedzi Redakcyi. — Buletyn meteorologiczny.

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

^osECJieiio ll,eii:iypoio. Bapniana, 6 A n p tjia  1889 r. Druk Em ila Skiwskiego, W arszawa Chmielna, 26.




