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J E R Z Y K .
( C Y P S E L U S  I j)_

Do najpospolitszych naszych letnich pta
ków, a jednocześnie do najmniej ogółowi 
znanych, należy niewątpliwie jerzyk. Nie
raz zapytywano mnie, co to jest jerzyk, 
pomimo, że ptak ten w okresie od połowy 
Maja do połowy Sierpnia stale w naszein 
mieście przebywa, będąc prawie ciągle na 
widoku, gdyż po całych dniach szybuje 
wraz z jaskółkami wkoło domów, ugania
jąc się za owadami. Przyczyna tój nie
świadomości leży w zewnętrznem podobień
stwie jerzyków do jaskółek, przez co ogół 
mięsza jedne z drugiemi. A  jednak pomi
mo wielu cech wspólnych, dowodzących 
niewątpliwie bliskiego pokrewieństwa, je- 
rzyki budową swoją zasłużyły sobie w or
nitologii na zamieszczenie w osobnej rodzi
nie (Cypselidae), doskonale scharakteryzo
wanej i niedającćj się umieścić w żadnćj in
nej grupie.

Ogólnym kształtem jerzyk przypomina 
rzeczywiście jaskółki, posiada jednak skrzy
dła znacznie dłuższe, sierpowate, nogi od
miennie zbudowane, ogon sztywniejszy, 
mostek bardziej rozwinięty z niepomiernie 
wysokim środkowym wyrostkiem. Do tego 
łączą się jeszcze niektóre różnice wewnętrz
nej budowy, które pozwalają na oddzielenie 
tój grupy od jaskółek. Niesłusznie jednak 
postępują niektórzy uczeni, oddalając kom
pletnie jerzyki od jaskółek, aby je  zbliżyć 
do kolibrów. Istnieje wprawdzie pewna 
analogija pomiędzy jerzykam i i kolibrami, 
ta jednak ogranicza się prawie wyłącznie 
do kształtu i budowy skrzydeł i ogona, co 
raczej pewną analogi ją  w warunkach bytu, 
a nie rzeczy wistem pokrewieństwem obja
śnić można. W  samej rzeczy jak  jedne tak 
i drugie ptaki w mowie będące należą do 
najszybszych latawców kuli ziemskiej, a po
nieważ istnieć może tylko jeden typ skrzy
dła i ogona najodpowiedniejszego do szyb
kiego lotu, więc nic dziwnego, że przyroda 
u dwu dalekich grup rozwinęła te same ce
chy odpowiadające analogicznym w arun

kom bytu, jak  w danym razie — szybkości 
lotu. Tego rodzaju cechy spotykają się na 
każdym kroku — nieraz u grup bardzo da
leko od siebie stojących pod względem sy
stematycznym, jak  np. kolce u jeża, kol
czatki australijskiej i jeżozwierza; ogon 
chwytny u małp, lemurów, kolczaka ame
rykańskiego (Sphiggurus) i mrówkojada 
i wiele innych t. p.

Różnice pomiędzy kolibrami i jerzykami 
są bardzo ważne, a przedewszystkiem rzuca 
się nam w oczy budowa dzioba i języka zu
pełnie odmienna w obu grupach. Sam mo
stek jest bardzo różny: u jerzyków krótki, 
szerszy ku tyłowi niż na przodzie, docho
dzący ledwie do granicy jamy brzusznej; 
u kolibrów — zakrywający prawie zupeł
nie jamę brzuszną i zwężający się ku tyło
wi. W prawdzie i tu i tam wyrostek most
kowy jest bardzo rozwinięty, lecz są to tak 
samo cechy analogiczne, wywołane potrze
bą bardzo silnych mięśni piersiowych, nie
zbędnych do tak uciążliwój pracy, jaką 
wykonywają skrzydła kolibrów i jerzy
ków.

Najciekawszą u jerzyka jest budowa no
gi, zwykle bowiem u ptaków tylny palec 
(t. zw. ksiuk) składa się z dwu, wewnętrzny 
z trzech, środkowy z czterech, a zewnętrz
ny z pięciu członków, gdy u jerzyka tylny 
liczy jak  zwykle dwa członki, a pozostałe 
wszystkie po trzy, czyli, że palec środkowy 
skrócony jest o jeden, a zewnętrzny o dwa 
członki. Powszechnie też spotkać można 
w podręcznikach zoologicznych, że jerzyk 
zwraca wszystkie cztery palce na przód, 
w dziele zaś Brehma ‘) figura jerzyka 
ostroogonowego (Acanthylis caudacuta) 
przedstawia nogę z trzema palcami na 
przód, a jednym (ksiukiem) w tył obró
conym. Otóż i jedno i drugie mniemanie 
jest błędnem, o czem się mogłem naocznie 
przekonać na żywym okazie jerzyka, który 
mi przed dwoma laty w ręce się dostał. 
Pragnąc się przekonać, w jak i sposób je 
rzyk czepia się prostopadłych ścian skali
stych lub pni drzew, przykładałem go wie
lokrotnie do mój ręki, pionowo trzymanej

l) Brehm . L a  vie des anim aux, trad u it par G er 
be. Paryż, tom  Ilf, s tr. 550.
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i zawsze chwytał jćj się w sposób taki, że 
palec zewnętrzny i ksiuk były zwrócone na 
stronę zewnętrzną, a palec środkowy i we
wnętrzny na wewnątrz. Gdy więc u pta
ków łażących dwa palce są na przód, a dwa 
w tył zwrócone, u jerzyka dzielą się one 
po dwa lecz na strony, chwytając nierów
ności skały lub kory drzewnej na podo
bieństwo cążków używanych do brania cu
kru. Mniemanie zaś, że jerzyk wszystkie 
cztery palce ku przodowi zwraca, powstać 
musiało z oglądania zasuszonych skór pta
sich, na których rzeczywiście palce zasy
chają w ten sposób, jakgdyby wszystkie 
cztery były ku przodowi zwrócone.

Ubarwienie jerzyka jest czarniawe jakby 
dymiaste, tylko sam gardziel jest białawy. 
U  młodych egzemplarzy kolor biały rospo- 
ściera się i na czoło, a nadto wszystkie pra
wie pióra ciała są wąsko, półksiężycowato 
biało obwiedzione. — Pomiary (według p. 
Taczanowskiego) są następujące: długość 
całkowita 0,194 m, siąg (odległość koń
ców rozłożonych skrzydeł) 0,426 m, długość 
skrzydła złożonego 0,180 m.

P tak  ten wyłącznie karmi się owadami, 
które w lot łapie, szybując zwykle na zna
cznych wysokościach. Tylko na niepogodę 
opuszcza się niżej i wkoło domów żeruje. 
Jestto bezzaprzeczenia jeden z najszyb
szych i naj wy trwalszych latawców, gdyż 
często widzieć go można po dniach całych 
szybującego bez chwili odpoczynku. Lot 
jego po znacznej szybkości i charaktery
stycznym ruchu skrzydeł łatwo od jaskół
czego odróżnionym być może. Często sta
rałem się odcyfrować, na czem polega głó
wnie charakterystyka ruchu skrzydeł, po- 
jedyńcze wszelako uderzenia tak szybko 
jedne po drugich następują, że ich okiem 
uchwycić niepodobna. Mimo to nie wątpię 
prawie, że gdy u wszystkich ptaków ude
rzenia obu skrzydeł są równoczesne, to jest, 
że ruch obu jednocześnie odbywa się z dołu 
do góry i na odwrót, u jerzyka ruchy to są 
naprzemienne, czyli, że gdy prawe skrzy
dło uderza w dół, jednocześnie lewe pod
nosi się do góry i na odwrót. Kwestyją tę 
jedynie rozwiązaćby się dało zapomocą fo
tografii momentalnej, lecz i tu trudność 
byłaby niepospolita w uchwyceniu tak szyb
ko latającego ptaka, gdyż jerzyk, według

obserwacyi Spallanzaniego, jest w stanie 
przebyć 60 mil w ciągu pięciu minut. Przy
puszczam, że tu mowa o milach angiel
skich, lecz i tak przebycie blisko 100 wiorst 
w ciągu pięciu minut wydaje się niepraw- 
dopodobnem.

Jerzyk zamieszkuje Europę i Azyją, na
leży jednak do ptaków przelotnych. U  nas 
pojawiają się, według zdania p. Taczanow
skiego, w końcu pierwszej połowy Maja, 
a już w początkach Sierpnia są gotowe do 
odlotu. Nasze jerzyki lecą do Afryki, po
suwając się aż do Przylądka Dobrej Na
dziei. Jak  szybko lecić muszą dowodzi 
i ten fakt, że Brehm spostrzegł je  w Char
tumie d. 3 Sierpnia, gdy z Europy nigdy 
przed 1-ym t. m. nie odlatują. Zdaje się, 
że część jerzyków jeżeli nie zimuje, to 
przynajmniej, nalatuje w ciągu jesieni do 
Europy południowej, o ile na to piękny 
czas pozwala, gdyż Brehm widział je w Ma
ladze pomiędzy 13 a 28 Października. Sy- 
birskie jerzyki wędrują na jesień i zimę do 
Indyj Wschodnich, gdzie się pojawiają 
w porze deszczowej. Oprócz tego jerzyki 
dzięki swemu szybkiemu lotowi odbywać 
muszą wycieczki codzienne niemal, a spo
wodowane stanem pogody sąsiednich oko
lic, gdyż obserwowałem w Ameryce w bar
dzo wielu okolicach, że się pojawiają przed 
i po deszczu, poczem znikają zupełnie, aby 
nalecie znowu po kilku dniach lub tygo
dniach czasu.

Jerzyk lęże się w dziuplach wyniosłych 
drzew, na wysokich wieżach, pod gzemsa- 
mi, lub rynnami, w rospadlinach starych 
ruin i t. p. Według Brehma często ruguje 
wróble z ich gniazd i tam samica ja ja  swe 
niesie. Na podściółkę używa źdźbeł tra
wy lub słomy, którą rzadko na ziemi zbie
ra; nieraz wyciąga ten materyjał z gniazd 
wróblich. Źdźbła te skleja swą gęstą śli
ną, która szybko na powietrzu twardnieje. 
Do gniazda w ten sposób przygotowanego 
niesie 2 — 4 jaj białych kształtu podługo- 
watego, niemal walcowatego, o skorupie 
matowój. W edług p. Taczanowskiego u nas 
jerzyki siadają na jajach w początkach 
Czerwca, a już koło 20 t. m. młode się wy
kluwają.

Pod względem intelektualnym Brehm 
stawia jerzyka bardzo nisko, zarzucając
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mu przedewszystkiem jego wojowniczość 
i niezgodność względem innych ptaków. 
W  samej rzeczy Naumann widział jerzyka, 
atakującego bez żadnej widocznej przy
czyny wróbla, który sobie najspokojniej 
wybierał gąsienice na roli. Jerzyk ude
rzał na niego jak sokół i tak wystraszył 
biedną ptaszynę, że ta uciekła pod nogi 
pracującym robotnikom. P. Antoni W a
łecki obserwował częstokroć, że gdy jerzy 
ki nalecą gromadnie, szybując około bu
dynków, wszystkie jaskółki ustępują im 
miejsca i znikają, aby pojawić się dopie
ro, gdy ich rywale ulecą w inną oko
licę.

Pod tym względem jerzyki podobne są 
do kolibrów, które także odznaczają się nie
zwykłą kłótliwością charakteru i nieraz ata
kują większe od siebie ptaki.

O ile jerzyk odznacza się bystrością lotu 
o tyle na ziemi jest niedołężnym. Jego 
małe nożyny służą mu tylko do czepiania 
się murów, skał lub drzew, gdyż jako or
gan lokomocyi nie mają najmniejszego zna
czenia. Niemniej jednak utrzymują nie
którzy badacze, że przy ich pomocy może 
jako tako pełzać po prostopadłych przed
miotach. W edług Brebma mylnem jest 
mniemanie, jakoby jerzyk posadzony na zie
mi nie mógł wzlecieć dla zbytniej długości 
skrzydeł: przeciwnie, uczony ten twierdzi, 
że silnem uderzeniem tych organów wyrzu
ca się w powietrze, poczem już  ma swobo
dne ruchy i wzlecić może.

Jerzyk jako niestrudzony tępiciel owa
dów niemałe usługi człowiekowi oddawać 
musi. Innych korzyści, przynajmniej u nas, 
z niego niema. Wszelako we Włoszech, 
według zdania Saviego, młode jerzyki są 
uważane za przysmak i starannie z gniazd 
wybierane, ludność jednak miejscowa dla 
zachowania gatunku stara się z każdego 
gniazda zabierać tylko jednego młodego. 
Savi podaje nawet, że w Massa pod Car- 
razą wybudowano na skale wieżę, prze
znaczoną wyłącznie do gnieżdżenia się je 
rzyków.

P tak  ten, jako będący w ciągłym ruchu 
potrzebuje ciągłego odżywiania się i dla 
tego trochę przydługi post sprowadza 
śmierć niechybną. Przypomną sobie zape
wne czytelnicy, że przed kilkoma laty zda

rzył się taki pomór na jerzyki, że je znaj
dowano masami nieżywe po ulicach i po
dwórzach domów. Przyczyną tego był 
trzydniowy nieustanny deszcz, zmuszający 
owady do trzymania się w kryjówkach. 
Wobec tego faktu upada zdanie Brehma, 
jakoby jerzyk chowany był w stanie prze
trzymać głód sześciotygodniowy.

Na zakończenie dodać wypada, że w E u 
ropie południowej znajduje się drugi gatu
nek jerzyka (Cypselus melba), trzymający 
się prawie wyłącznie alpejskich okolic. Za
mieszkuje on góry półwyspów: Bałkańskie
go, Apenińskiego i Pirenejskiego, a nadto 
Palestynę, Azyją środkową, Atlas i w zi
mowych wędrówkach posuwa się na połu
dnie do Przylądka Dobrej Nadziei w Af
ryce i do południowej części Indyj Wscho
dnich — w Azyi. W okolicach Europy na 
północ od Alp pokazuje się tylko wypad
kowo. Obserwowanym był w Tatrach, 
o czem świadczy egzemplarz znajdujący się 
w Muzeum Zakopańskiem, a zdobyty przez 
p. Kocyana.

Jan Sztolcman.

O WIELOŚCI

Ś w ia t ó w  z a m ie s z k iw a n y c h ,
Ilekroć wybiegamy myślą poza ciasne 

szranki ziemi i rozglądamy się po rozle
głych przestrzeniach świata, nasuwa się 
nam pytanie, czy życie wyłącznym tylko 
planety naszej objawem, Czy też roskwita 
ono i na innych, dalekich od nas bryłach, 
czy i tam zwłaszcza przebywają istoty ro
zumne, które nas może wyprzedziły na dro
dze rozwoju umysłowego i lepiej niż my 
znają tajniki nieba gwiaździstego.—Pytanie 
to wiąże się niewątpliwie z filozoficznemi 
i religijnemi poglądami ogółu, gdyż odpo
wiedź na nie określa stanowisko człowieka 
śród stworzenia. Odpowiedzi tój domaga 
się ogół od astronomii, a wielu ludzi sądzi 
nawet, że dopatrywanie dowodów istnienia 
życia na innych bryłach niebieskich jest ce
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lem poszukiwań teleskopowych. Astrono- 
mija wszakże odpowiedzieć może dziś, tak 
samo, jak  niegdyś Fontenelle ciekawej mar
grabinie, dopytującej o mieszkańców innych 
planet: „Nie znam ich, pani i nic o nich po
wiedzieć nie mogę”. Tak dalece zresztą 
nie ma nawet astronomija widoków, aby 
kiedyś, choćby w dalekiej przyszłości, w spo
sób pewniejszy odpowiedzieć zdołała, że 
pytanie to przestało uwagę astronomów 
ściągać; duch bowiem nauki nowoczesnej 
wzdraga się rosstrzygać spekulacyjami kwe- 
styje, do których badanie umiejętne dostę
pu nie znajduje. Pomimo to nauka nie od
mawia wskazówek, które mogą spekulacy- 
jom takim drogę torować, ograniczając za
razem pole dociekali fantastycznych prze
grodami, z faktów dokładnie poznanych 
zbudowanemi. Ponieważ zaś zasób tych 
faktów wzmaga się wraz z postępem nauki, 
przeto też i pogląd nasz na wielość światów 
zamieszkiwanych ulegać może z biegiem 
czasu pewnym przeinaczeniom.

Dopóki, zgodnie z pojęciami starożytnemu 
i z legendą hebrajską o stworzeniu świata, 
ziemia za środkowy i najcelniejszy jego 
punkt była uważaną, dopóki ona była wy
łącznym celem stworzenia, a słońce, księżyc 
i gwiazdy słyżyły jedynie do przyświecania 
jej zadnia lub w nocy, nikt jeszcze w tych 
bryłach świecących, nie mógł widzieć świa
tów zamieszkiwanych. Dopiero, gdy ze 
zwycięstwem astronomii Kopernikowój zie
mia zepchniętą, została z naczelnego swego 
stanowiska i planety uznano za równorzę
dne jej światy, zaczęły się snuć rojenia o ich 
zaludnieniu, a jednym z pierwszych, co je 
oparł na balaście naukowym, był nie kto 
inny, jak  wielki Huygens, jakkolwiek, oczy
wiście, wywodów tych „o ziemiach niebie
skich” nie można stawiać obok innych gie- 
nijalnych jego dzieł. Przed nim już zresz
tą jezuita Atanazy Kircher opisał „podróż 
po niebie”, kreśląc fantastyczne rysy rosta- 
czających się przed nim krajobrazów. Naj
piękniejsze oczywiście widoki napotkał na 
Wenerze, gdzie bogini miłości siedlisko swe 
obrała: po całej planecie rozlewa się łago
dne światło, różane wonie upajają zmysły, 
szum zefirów plącze się ze szmerem stru
myków, a wszystko wokoło połyskuje bla
skiem złota i klejnotów. Na krańcach znów

układu słonecznego, na Saturnie, który w te ■ 
dy jeszcze uważany był za najdalszą pla
netę systemu, przeraziła podróżnika strasz
na pustynia, ponury, smutny grób, siedli
sko śmierci. Z tego rodzaju fantastycz
nych utworów największy wszakże rozgłos 
zyskały Fontenellea „rozmowy o wielości 
światów”, wydane przed dwustu laty, które 
długo znajdowały chętnych czytelników, 
chciwych wiadomości o rozmaitych naro
dach, żyjących na tych dalekich od nas 
i różnych między sobą światach. Wogóle 
zaś dochodzi Fontenelle do wniosku, że na 
planetach żyją niewątpliwie istoty do ludzi 
podobne, na księżycu być może, ale na słoń
cu niema ich z pewnością. I  dziś zresztą, 
gdy o kwestyi tój mowa, pogląd taki naj
częściej jeszcze usłyszyć można.

Dwa były zwłaszcza względy, które naj
silniej uwagę ogółu i myślicieli na kwestyją 
zaludnienia światów niebieskich zwracały, 
z jednój strony występowała zasada celo
wości w przyrodzie, z drugiej szło o pogo
dzenie pojęć religijnych z poglądem, który 
w ogólnój budowie świata nadawał ziemi 
znaczenie podrzędne.

W  najprostszej, naiwnej niejako swój 
formie, zasada celowości głęboko rzeczywi
ście zakorzeniła się w umyśle ludzkim, czło
wiek bowiem nawykł zapatrywać się, że 
wszystko, co go otacza ku jego potrzebom 
i wygodzie jest przeznaczone. W miarę 
wszakże jak  poznawał, że światełka po nie
bie rozrzucone są to bryły nietylko ziemi 
jego dorównywające, ale że nawet wielo
krotnie, niepomiernie wymiarami sw em iją 
przenoszą, trudno przychodziło mu już to 
pogodzić z myślą, że służyć mają one jedy
nie do rozjaśniania dni jego i nocy, a wte
dy celowość przyrody, którą do siebie wy
łącznie stosował, przeniósł i na inne światy 
niebieskie i wszystkie je zaludnił istotami 
rozumnemi. „Do czegóż, pyta się Bode 
w początkach bieżącego stulecia, służyćby 
miały wszystkie to nocne blaski, gdyby isto
ty rozumne korzyści z nich nie ciągnęły”. 
Wyznawcy takiego pojmowania przyrody 
nie chcieli nawet przypuszczać, ażeby jaka
kolwiek bryła niebieska odłogiem leżała, 
bezludna, martwa i pusta. Fischer w swych 
rozważaniach nad kometami (1787) sądzi, 
że i te nawet luźne utwory w pewnych wa
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runkach być mogą odpowiedniem dla ludzi 
siedliskiem. — Nie pominięto i słońca, mo
gą, być bowiem istoty duchowe, ogniste, 
które w płomieniach słonecznych poruszać 
się i żyć mogą,, jak  my w atmosferze naszej, 
a Swinden, aby inaczej z żaru słońca sko
rzystać, wysyła tam potępieńców.

Łatwiej zresztą przyszło poradzić sobie 
z zaludnieniem słońca, gdy zaczęto je  uwa
żać za bryłę złożoną z jąd ra  ciemnego, a oto
czonego tylko jaśniejącą powłoką. Hipo
teza ta, która nieledwie do dni naszych do
trwała, miała głównie na celu wytłumacze
nie plam słonecznych; posługiwano się nią 
również od biedy dla wyjaśnienia niezrozu
mianego przez naukę dawniejszą objawu, 
że na wysokich górach, w blasku promieni 
słonecznych, spoczywają wieczne śniegi,— 
przyjmowano bowiem, że promienie słońca, 
choć świecą, same przez się nie grzeją, 
a własność tę zyskują dopiero przez zet
knięcie z ziemią. Pod taką zaś jasną, a nie 
palącą atmosferą słońca, łatwo już mieścić 
było na powierzchni jego istoty żyjące; był 
to nawet argument, z zasady celowości czer
pany, którym popierano teoryją ciemnego 
jądra słonecznego i który przyczyniał się 
do utrzymania długiej jćj żywotności. 
Brewster nawet i Arago w ten sposób o za
ludnieniu słońca trzymali.

Z pojęciami religijnemi kwestyja wielo
ści światów zamieszkiwanych wiąże się ró
wnież licznemi węzłami, a stąd nie brakło 
usiłowań, by z tą nową hipotezą pogodzić 
zasady teologiczne. Tego rodzaju prac teo- 
logiczno-przyrodniczych najwięcej ogłosili 
pisarze angielscy, którzy często, przy całej 
głębokości naukowej umysłu swego okazu
ją  skłonność do mistycyzmu. Najbardziej 
może o to pogodzenie kłopotał się Brew
ster, który teoryją wielości światów uważał 
za konieczność zarówno dla filozofa jak  
i dla chrześcijanina; w książce Flammario- 
na „O wielości światów zamieszkiwanych” 
wyczytać można, jak  dalece obłąkał się ten 
znakomity badacz, starając się różnemi hi
potezami wyjaśnić zbawienie światów poza
ziemskich.

Powiedzieliśmy, że kwestyja zaludnienia 
światów niebieskich przekracza granice dla 
nauki dostępne i obracać się jedynie może j 
w sferze rojeń i domysłów dowolnych. I  te

rojenia wszakże godzić się winny z zasada
mi i wynikami nauki. Dopóki o budowie 
i składzie chemicznym światów tych nic 
jeszcze zgoła nie wiedziano, łatwo było rze
czywiście wszystkie je  obdarzać życiem, na 
wszystkich mieścić istoty rozumne, można 
było przypuszczać istnienie tworów, tu oby
wających się bez powietrza, a tam znów 
znoszących dobrze żar płomienny. I dziś 
pochlubić się wprawdzie nie możemy, iżby 
tajemnice budowy światów już się dla nas 
rozwarły; dzięki jednak analizie spektral
nej wiemy przynajmniej tyle, że wszech
świat cały, w najdalszych nawet, przyrzą
dom naszym dostępnych jeszcze obsza
rach z jednakich zbudowany jest materyja- 
łów, że wszystkie bryły niebieskie jedna
kim ulegają prawom i w dziejach swego 
rozwoju jednakie przebiegają przeobraże
nia. Zasadę tę w bardzo ogółowy wpraw
dzie dotąd tylko sposób ująć umiemy, ana- 
logije i zgodności, o których tu mówimy, 
tyczą się rysów bardzo grubych zaledwie, 
niemniej jednak cały zasób dotychczasowy 
naszój wiedzy kosmogonicznej daje się do
brze w ramy tego poglądu ująć, a żadne 
szkopuły istotnego znaczenia na zawadzie 
mu nie stają. W  takim zaś razie wolno 
nam wątek analogii snuć dalej jeszcze 
i przyjąć, że w wszechświecie całym życie 
w podobnych mniej więcej występować tyl
ko może warunkach. I na własnej naszej 
ziemi widzimy zresztą, że życie rozwijać się 
może tylko w pewnych, ograniczonych wa
runkach, które ścieśniają się tem więcej, 
im wyższych form życie to sięga. A gdy
by powierzchnia globu naszego uległa zna
cznym przeobrażeniom, gdyby została zala
na wodą lub pozbawiona atmosfery, gdyby 
temperatura jej opadła do stanu okolic pod
biegunowych, albo wzrosła do żaru równi
kowego, życie wygasłoby na niój zupełnie, 
albo przynajmniej obniżyło się w stopniu 
swego rozwoju.

Jakkolwiek rozumowanie to dowolne jest 
i wątłe, spekulacyje o zaludnieniu brył nie
bieskich tym tylko punktem w rezultatach 
badań naukowych podporę znajdować mo
gą. Jeżeli więc z tego stanowiska rospa- 
trzymy ogniwa naszego układu słoneczne
go, to, pomijając ognistą bryłę słoneczną, 
nie znajdujemy i na księżycu najniezbę
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dniejszych warunków życia. Nie posiada 
on bowiem wody i powietrza, a jeżeli istnie
je tam atmosfera jaka, to tak słabej gęsto
ści, że uchodzi zupełnie środkom naszego 
badania. Znamy wprawdzie jednę tylko 
stronę tego towarzysza ziemi, co jednak 
mówiono o odmiennych warunkach drugiej 
jego półkuli, któreby umożebniały na niej 
życie, jestto tylko czczem rojeniem fantazyi 
i nie zasługuje na żadną, uwagę. Oprócz 
jednak ziemi krąży dokoła słońca siedem 
jeszcze innych planet wielkich, które można 
było niegdyś uważać za bryły zupełnie ró
wnorzędne i budową swoją odpowiadające 
ziemi; obecnie jednak, o ile badania tele
skopowe i spektralne powierzchnię ich po
znać nam dozwoliły, wiemy, że przedsta
wiają charakter bardzo różnorodny. Czte
ry mianowicie olbrzymie i w znaczniejszych 
około słońca odległościach krążące, mają 
zapewne budowę odrębną zupełnie od zie
mi naszej, a gęste ich atmosfery, przełado
wane zawsze chmurami i obłokami, nie do
zwalają nam nigdy istotnej ich powierzch
ni dojrzeć. Jeden tylko Mars, bliski nasz 
sąsiad, przedstawia dosyć cech wspólnych 
z ziemią, by go, opierając się na analogii, 
za świat zamieszkany uznać można było. 
Z daleko już mniejszem prawdopodobień
stwem możnaby to twierdzić o sąsiadującej 
również z nami, ale bliższej słońca, Wene- 
rze. W  każdym razie, powtarzane niekie
dy zdanie, że mieszkańcy okolic podbiegu
nowych W enery znaleźliby odpowiednie 
dla siebie warunki w strefach zwrotniko
wych naszej ziemi, podobnie, jak  zwrotni
kowa ludność Marsa czułaby się dobrze 
w naszych stronach podbiegunowych, — 
jest zgoła nieuzasadnione i zbyt ryzy
kowne.

Świat wszakże astronomii dzisiejszej nie 
ogranicza się bynajmniej do naszego ukła
du słonecznego; pojmujemy obecnie, że 
gwiazdy na nocnem niebie błyszczące są to 
wszystko słońca, a teleskopy wykazują je 
nam tak obficie, że o dokładnem ich poli
czeniu ani marzyć nie można. Skoro zaś 
wszystkie te nieprzeliczone bryły za słońca 
równorzędne z naszem uważać mamy, na
suwa się też domysł, że są to ogniska cen
tralne, dokoła których, jak  w naszym ukła
dzie, krążą systemy planet. Na nieszczę

ście teleskopy rosstrzygnąć pytania tego nie 
mogą, najbliższe bowiem nawet gwiazdy 
stałe są już zbyt odległe, by owe bryły p la
netarne dostrzedz się kiedykolwiek dały, 
dlatego też i tu na pośrednich tylko wska
zówkach poprzestać musimy. Wskazówki 
zaś, jakie obecnie posiadamy, nie potwier
dzają zgoła, ażeby wszystkie gwiazdy typo
wi naszego słońca odpowiadały. Od czasu 
mianowicie Herschla znamy gwiazdy po
dwójne i wielokrotne, stanowiące jakby sy
stemy słońc, krążących po drogach ekscen
trycznych dokoła wspólnego środka cięż
kości; badania coraz liczniejsze i teleskopy 
coraz potężniejsze mnożą ustawicznie ilość 
tych gwiazd podwójnych, które są może 
obfitsze, aniżeli gwiazdy pojedyńcze, jak 
nasze słońce. Jest więc rzeczą bardzo pra
wdopodobną, że układy planet, krążących 
po drogach kołowych lub prawie kołowych, 
śród gwiazd wszechświata wyjątek może 
raczej, aniżeli ogólne prawidło stanowią. 
Jak  więc twierdzić nie możemy, ażeby na 
każdój bryle planetarnej naszego układu 
słonecznego wrzało życie, tak też zapewne 
śród milijonów słońc nie każde promienia
mi swemi działalność życiową budzi.

Do podobnego wniosku prowadzi zresztą 
i inny jeszcze argument, na który uwagę 
zwraca Newcomb w swój „Astronomii po
pularnej”. Argument ten stanowią dzieje 
ziemi naszej. Jako planeta okrąża zape
wne ziemia nasza słońce już od dziesięciu 
milijonów, albo i więcej łat ’), a człowiek 
zamieszkuje ją  prawdopodobnie zaledwie 
od kilkunastu albo, conaj wyżej, od kilku
dziesięciu tysięcy lat. Cywilizacyja zaś je 
go, którój śladów w dziejach rodu ludzkie
go dopatrzyć możemy, datuje dopiero od 
pięciu lub sześciu tysięcy lat. Gdyby więc, 
mówi Newcomb, co dziesięć tysięcy lat ty l
ko zwiedzał ziemię anioł, poszukujący na 
niej istot rozumem obdarzonych, toby ty
siąc razy lub więcej przybywał na nią na- 
próżno. Opierając się znów na tój analo
gii, przyjąć winniśmy, że podobnego dozna
libyśmy rosczarowania, gdybyśmy mogli 
przenosić się z jednej planety na drugą

') Ob. Chronologija ziemi, W szechświat z roku 
1888, str. 308, 327, 346.
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i z jednego układu słonecznego na inny. 
Śród tysięcy światów na jednym ledwie na- 
potkaćbyśmy może zdołali objawy życia, 
a zwłaszcza życia umysłowego, bo i na zie
mi przecież o wiele dawniej rozwinęło się 
życie roślinne i zwierzęce, aniżeli ukazał się 
człowiek. W  ogólnej historyi bytu ziemi 
dzieje rodu ludzkiego krótki tylko ustęp 
stanowią, rozrzucone zaś w przestrzeni nie
bieskiej światy przedstawiają niewątpliwie 
rozmaite stany swego rozwoju, a gdy na je 
dnym z nich życie zamiera i gaśnie, budzi 
się i rozwija może na innym.

Rozumowania powyższe nie przedstawia
ją  oczywiście cech ścisłości i do jakkolwiek 
pewnych wniosków nie upoważniają. Na 
podstawie ich tyle wszakże przypuszczać 
można, że niewielka tylko stosunkowo ilość 
planet przez istoty rozumem obdarzone jest 
zaludniona. Nie znaczy to wszakże, ażeby 
ziemi wyjątkowe przypadało w całej prze
strzeni świata stanowisko. Jeżeli bowiem 
zważymy, że słońca w wszechświecie roz
rzucone na milijony i setki milijonów liczyć 
wypada, to w obszarach tych, których gra
nic ująć nie możemy, ilość planet zamiesz
kanych być może olbrzymią. Nie możemy 
tylko twierdzić, jak  to mniemali stronnicy 
idei celowości w przyrodzie, ażeby objawy 
życia inteligentnego ogólnem były prawi
dłem natury.

8. K.

W P Ł Y W  Ś W IA T Ł A  

NA ŻYCIE NIEKTÓRYCH ISTOT
N A JPRO STSZEJ ORGANIZACYI.

Przed sześciu przeszło laty zdawaliśmy 
w naszem piśmie ') sprawę z pierwszych 
badań prof. T. W. Engelmanna nad dzia
łaniem światła na drobniutkie, zabarwione 
żyjątko, Bacterium photometricum. Ma
leńka ta, różowo zabarwiona istotka jedno-

') Por. tom  II, 1883, N r 14. Odnośne badania 
ogłoszone były w XXX tom ie Pflugers Archiv, 
1882 r.

komórkowa, pozornie bakteryje przypomi
nająca, już na zasadzie ówczesnych do
świadczeń Engelmanna wyróżnioną być mu
siała jako organizm, poruszający się pod 
wpływem światła i szczególnie wrażliwy na 
niektóre barwy widma świetlnego; wów
czas też już wykrytym został związek po
między szczególnemi miejscami widma sło
necznego, skupiaj ącemi największą ilość 
i wzbudzaj ącemi najżwawsze ruchy dro
bnych bakteryj, a właściwościami barwnika 
w istotkach tych się znajdującego. Zale
dwie jednak roić się mogło wówczas uczo
nemu profesorowi utrechckiego uniwersy
tetu, jakoby barwnik ten, w organizmie się 
znajdujący, roskładał i spożytkowywał sa
modzielnie promienie świetlne, tworząc za 
ich podnietą materyją organiczną, na podo
bieństwo barwnika zielonego roślin, noszą
cego nazwę chlorofilu, któremu do nieda
wna przypisywano wyłączność najzupeł
niejszą przyswajania materyi nieorganicz
nej pod wpływem światła.

W  ciągu siedmiu lat niestrudzony a po
mysłowy badacz holenderski dalsze w tej 
dziedzinie czynił poszukiwania. Wynik 
tych prac ogłosił niedawno temu w X X III 
tomie Archiwów holenderskich dla nauk 
ścisłych i przyrodniczych. Wielce zajmu
jące uogólnienie doniosłej tej pracy tutaj 
podajemy.

Doświadczenia czynione były nietylko 
z pierwotnie badaną Bact. photometricum, 
ale z całym szeregiem podobnie zabarwio
nych żyjątek, głównie zaś z opisanemi do
kładnie przez Winogradskyego *) baktery- 
jami siarkowemi. Wszystkie te istoty, po
stać bakteryj mające, zawierają w ustroju 
swym barwnik, poznany i opisany poraź 
pierwszy przez Lankastera (1873), nastę
pnie przez Kleina (1875), Warminga (1875), 
a najlepiej zbadany przez samego Engel
manna, z okazyi cytowanej pracy jego nad 
Bact. photometricum. Barwnik ten, ja 
skrawo czerwony zachował w nauce miano, 
nadane mu przez pierwszego badacza, bak
teryj opurpuryny. Pod względem spektral
nym, charakteryzuje się dwiema wybitnemi 
pręgami pochłaniania (linije absorpcyjne)

Por. W szechświat t. Y1I 1888 r., Nr. 1 i 2.
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w barwie żółtopomarańczowój ') i zielo
nej 2).

Wszystkie te, mniej lub więcej wybitnie 
zabarwione bakteryje żyją w wodach, w rze
kach, źródłach lub na wybrzeżach mor
skich, a przy badaniu ich na wpływ cie
mności i oświetlenia okazały wspólne wła
sności, polegające na żwawych bardzo ru 
chach w świetle, na pewnem zaś odrętwie
niu i jakby uśpieniu w ciemności. Wszy
stkie one dążą do światła i w najbardziej 
jasnych miejscach gromadzą się i skupiają, 
cofają się natychmiast gdy, płynąc w pew
nym kierunku, natrafią na pole ciemne, 
nieoświetlone. Nagłe przejście ze światła 
do ciemności spo wodo wuj e w ruchliwych 
istotkach wrażenie jakgdyby strachu; nagły 
zwrot wstecz, przy pewnym bezładzie w ru 
chu tym i przy błędnój jakgdyby chwiej- 
ności, robi zupełnie wrażenie oszołomienia 
i przestrachu na badaczu, obserwującym te 
przejścia pod mikroskopem. Przypływ 
tlenu obfitszy działa jak  światło, potęguje 
ruchy, — atmosfera dwutlenku węgla, od
wrotnie, wywołuje zaraz objawy ospałości 
i zdrętwienia, podobnie jak  odcięcie świa
tła. W ośrodku bardziej w tlen bogatym 
działanie ciemności jest słabsze niż w in
nym, mniej wolnego tlenu zawierającym 
i odwrotnie, słabszym jest wpływ światła 
na ruchy wtedy, gdy tlenu w otoczeniu 
brakuje. Jeśli utrzymamy ten nasz pogląd 
na naturę grzybów wogóle, a bakteryj 
w szczególności, to „bakteryje (?)” właści
wie zaś „pseudobakteryje” barwnikowe, za
wierające bakteryjopurpurynę, muszą być 
wyłączone z tego działu i stanąć muszą od
dzielnie obok wodorostów, jako rośliny, 
przyswajające materyją nieorganiczną pod 
działaniem światła słonecznego, niemające 
nic wspólnego z grupą „grzybów”, które 
żyją wyłącznie z roskładu materyi. Jestto 
nowe oświetlenie poglądu fizyjologicznego 
wyrażonego przez Winogradskyego co do 
bakteryj siarkowych i radykalny przewrót 
w systematyzowaniu istotek, które pod na
zwą Beggiatoa i in. dotąd do rzędu bakteryj 
były — jak  się zdaje fałszywie — zaliczane.

')  W  miejscu odpowiadającem 0,6 jj, długości fal.
a) ii » [Ł i) „

Ażeby osądzić, jak zachowują się bakte
ryje pod wpływem promieni światła roz
maitej barwy, należy rosszczepić promienie 
światła białego (słonecznego) i w otrzyma- 
nem różnobarwnem widmie umieścić bakte
ryje nasze tak, aby mogły mieć swobodny 
wybór umieszczenia się w którćjkelwiek 
części tej lub innej barwy. Jeśli, jak  to 
czynił Engelmann, widmo tęczowe rzucimy 
na pole widzenia mikroskopu i widmo to 
będzie tak drobnem, że w polu widzenia 
znajdziemy wszystkie barwy od ultrafijole- 
tu aż do części ultraczerwonej, ujrzymy, 
że nasze bakteryjki ugrupują się przeważ
nie w pewnych szczególnych miejscach czy 
barwach drobnego naszego widma: w naj
większej ilości mianowicie ściągną do części 
ultraczerwonej (dla naszego oka bezbarw
nej), obierając szczególniej miejsce, odpo
wiadające długości fali 0,9 do 0,8 |A, dalój 
gromadnie widoczne będą w barwie żółto- 
pomarańczowój (0,61 — 0,58 ja) ,  w  zielonej 
(0,55 — 0,52 [ł ) ,  w  innych częściach widma 
skupienia ich będą stosunkowo rzadsze, 
mniej liczne, — najmniej ich znaleść można 
w części ultrafijoletowej. Otóż ciekawą 
i ważną jest rzeczą, że jeśli na pasku po
dłużnym, wyobrażającym widmo rosszcze- 
pionego światła słonecznego wykreślimy 
miejsca największego skupienia się barw
nych bakteryjek, to taki, pręgowany „spek- 
trogram” jak  go nazywa Engelmann, ściśle 
odpowiadać będzie widmu bakteryjopurpu- 
ryny, z charakterystycznemi dla tego bar
wnika linijami pochłaniania. Zjawisko to 
wykazuje głębszy — a prosty bardzo •—• 
związek pomiędzy własnościami optycznemi 
i cechami materyi z jednej, a jej fizyjolo- 
gicznemi właściwościami i zdolnością do 
oddziaływania z drugiej strony. Te fale 
świetlne wywołują wrażenie i pobudzają 
żywą materyją, które mogą być przez nią 
pochłaniane. Prosty ten stosunek fizyjolo- 
giczny dla wyższych ustrojów ściśle prze
prowadzonym i stwierdzonym być nie mo
że, tam zachodzą już przypuszczalnie kom- 
plikacyje, których u istot najniższych wi
docznie niema.

Badając istotki bakteryjopurpurynowe 
łącznie z bakteryjami gnilnemi (bacterium 
termo, vibrio rugula etc.), czułemi na tlen 
i chciwie do tlenu się garnącemi, Engel-
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mann stwierdził, że wszystkie żyjątka za
barwione bakteryjopurpuryną, wydzielają 
pod wpływem światła czysty tlen, zupełnie 
tak jak zielone, chlorofilowe rośliny. Co 
więcej, przekonał się, że wydzielanie tlenu 
j5od wpływem światła różnobarwnego, o roz
maitych długościach fali, wzbudza tem mo
cniejsze wyzwalanie tlenu czystego, im bar- 
dziój barwa dana (a właściwie im bardziój 
fale świetlne danćj długości) jest pochła
niana, przez barwnik purpurynowy. Da
lej, przez utrzymywanie hodowli żyjątek 
z barwnikiem purpurynowym w świetle 
i w ciemności, Engelmann stwierdził, że 
wzrost i życie istot tych wprost jest zależ- 
nem od działania światła, że słońce jest dla 
nich równie niezbędnem jak  dla roślin chlo
rofilowych.

Zestawiając wszystkie te badania, otrzy
mujemy niewątpliwy niemal wniosek, że 
bakteryje (?), zabarwione bakteryjopurpu- 
ryną, przyswajają sobie węgiel pochodzenia 
nieorganicznego (z dwutlenku węgla) i ros- 
kładając związki węglowe, wydzielają tlen, 
że jednem słowem bijologicznie zachowują 
się tak jak  rośliny chlorofilowe, chłoną 
energiją słoneczną, niezwiązaną rzeczywi
stą dzielność i zamieniają ją  na enex-giją 
chemiczną, związaną czyli potencyjalną.— 
Istoty te, obdarzone samoistną zdolnością 
przyswajania (asymilacyi) stoją tedy w sze
regu przyrodniczym tuż obok wodorostów, 
utrzymujących swe życie tak samo zupełnie 
zapomocą innego tylko, bardziej rospowsze- 
chnionego i dokładniej nam znanego bar
wnika, a mianowicie zieleni czyli chlo
rofilu.

Nadzwyczajna doniosłość sumiennych 
i dowcipnie bardzo a gruntownie obmy
ślanych doświadczeń Engelmanna polega 
na tem, że chlorofil — skutkiem nowych 
tych odkryć — traci dotychczasowy mono
pol barwnika przyswajającego; własność 
przyswajania rosciągano wprawdzie już 
przedtem na inne, pokrewne z chlorofilem 
barwniki, zwane w nauce chromofilami, 
lecz widmo tych wszystkich barwników 
i obszar ich fizyjologicznego działania mało 
co różnemi były od widma i sfery fizyjo- 
logicznćj chlorofilu; podstawą wszystkich 
tych chromofilów była t. zw. chlorofilina 
i ona to właściwie była uosobieniem barw

nika, któremu przyznawano wyłączną zdol
ność przyswajania pokarmu nieorganicz
nego pod wpływem promieni słońca. Bak
teryj opurpuryna, nowy barwnik przyswa
jający, chociażby ze względu na odrębną 
swą zdolność pochłaniania fal długich, ul- 
traczerwonych, rdzennie jest różną od chro
mofilów, t  j. barwników, których podsta
wą może być chlorofilina, najzupełniej na 
promienie ultraczerwone nieoddziaływają- 
ca. Istniały już i dawniej w nauce nie- 
tyle analityczne, z obserwacyi płynące, ile 
syntetyczne, na uogólnieniu praw przyrody 
oparte względy, nakazujące przypuszczać, 
że zdolność przyswajania roślinnego sto
pniowo się zróżnicowała i w dalszym do
piero rozwoju ucieleśniła się niejako w bar
wniku chlorofilowym *), lecz na potwier
dzenie tego, ze wszech miar słusznego, dla 
przyrodnika bardzo naturalnego przypusz
czenia brakowało zupełnie danych doświad
czalnych. Obecnie pustkę tę zapełnił E n
gelmann szeregiem swych zasadnych a uda- 
tnych doświadczeń 2).

Inny doniosły wynik z tych zajmujących 
prac jeszcze się wysuwa, a mianowicie pe
wne przeobrażenie w pojęciach co do zasa
dniczych różnic pomiędzy ustrojami różne
mi, które ze względu na prostą budowę 
komórkową i drobną postać zaliczano ry 
czałtowo do grupy bakteryj, uważając całą 
tę grupę jako wielką gromadę w dziale 
grzybów (grzybki rosszczepkowe, schizo-

') Pojgoie to w yraził jeden z pierwszych d r N. 
Pringsheim  jako „phylogenetische Entwickelung 
der Chlorophyllfunction“.

2) Niepodobna pom inąć milczeniem, skoro mowa 
o zdolności przyswajania, faktu, wskazanego poraź 
pierwszy przez H eraeusa (1886 r.), a potwierdzo
nego następnie przez F . Hueppego, na zjeździe 
przyrodniczym  w W iesbadenie 1887 r., że pewne 
żyjątko, podtrzym ujące w gruncie ornym , wyna- 
wożonym, ferm entaeyją saletrzaną, utlenia amoni- 
ja k  na kwas azotny zapomocą tlenu, w yzw alane
go przez odtlenienie dw utlenku węgla. Podług po
glądów Hueppego zachodzić m a i tu ta j przysw a
jan ie  węgla i w ytw arzanie samodzielne m ateryi 
organicznej, jakkolwiek w bakteryi saletrzanej ani 
śladu barw nika zapomocą spektroskopu i innych 
środków nie znaleziono. Poglądy te  potrzebują 
jednak jeszcze dokładniejszego faktycznego spraw
dzenia.
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mycetes). Otóż, po ogłoszonych świeżo 
pracach Engelmanna niepodobna istotek, 
mających formę zewnętrzną, bakteryj, a za
barwionych barwnikiem bakteryjopurpury- 
ny, pozostawić w dziale grzybów, skoro 
cały ten dział obejmuje rośliny saprofity
czne, żyjące roskładem gotowej materyi 
organicznej, zużywające przeto potencyjal- 
ną energiją związków chemicznych, a nie 
rzeczywistą dzielność promieni słonecznych.

J. N.

Konges higijeny i demografii w Paryżu. — Ogrze
wanie i przew ietrzanie mieszkań. — Skład powie
trza zewngtrznego. — Ogrzewanie ciała naszego. — 
Mury mieszkań. — Odnowa pow ietrza w mieszka
niach, — Ilość pow ietrza potrzebnego na godzing 
i osobg. — Ptomainy. — Ich pochodzenie. — T ru 

dności praktyczne w sprawie ptomain.

Panowie Emil Trólat, dyrektor szkoły 
budowniczych, profesor w Muzeum narodo- 
wem sztuk i rzemiosł i Karol Somasco, in
żynier, przedstawili kongresowi sprawozda
nie w sprawie ogrzewania i przewietrzania 
mieszkań. Postaram się, idąc za autora
mi sprawozdania, zanotować tu punkty naj
ważniejsze dotyczące tśj kwestyi.

Jeżeli chcemy poznać warunki, jakim 
mieszkania nasze zadośćczynić winny pod 
względem temperatury i stanu atmosfery 
bez szkody dla naszego zdrowia, to oczywi
ście musimy się zwrócić z zapytaniem do 
natury, która w pewnych strefach i porach ! 
roku określa te warunki. Przypuśćmy, że j 

znajdujemy się na otwartem powietrzu | 
w okolicy zdrowej. Powietrze, jakiem płu- j  

ca nasze oddychają, jest mięszaniną usto
sunkowaną tlenu i azotu, do której przyby- | 
wają jeszcze stale małe ilości dwutlenku 
węgla i pary wodnej. Prócz tego zawsze

znajdują się w niem jeszcze gazy inne 
w drobnych niezmiernie ilościach oraz mi- 
ryjady drobniutkich istot ożywionych. Po
wietrze, które wdychamy, wnosi zawsze do 
płuc mniejsze lub większe ilości cząsteczek 
żywych. Lecz Lister i Tyndall dowiedli, 
że w powietrzu wydychanem przez nas czą
steczek tych niema. Pozwala to więc wy
powiedzieć przypuszczenie bardzo prawdo
podobne, że istotki te nie są dla nas szko
dliwe, a kto wie nawet, czy nie działają one 
korzystnie na zdrowie. Nie przeczy to by
najmniej faktowi tylokrotnie dowiedzione
mu, że powietrze służyć może za pośredni
ka w przenoszeniu zarazków chorobotwór
czych. Gdy wszakże mowa o powietrzu 
zdrowem, mamy na myśli takie mikroby, 
które najzupełniej bezkarnie do przewodu 
oddechowego wprowadzamy.

Pierwszym wnioskiem, jak i stąd wycią
gnąć powinniśmy, jest to, że przy zasilaniu 
mieszkań naszych powietrzem unikać nale
ży zmiany jego składu naturalnego. Nic 
należy mięszać go z pyłem naszych miesz
kań ani wydalać zeń mikrobów przez ogrze
wanie.

Obserwacyja wykazuje inne jeszcze fakty 
interesujące. W klimatach naszych znosi
my dobrze temperatury w granicach od 
—20° do +30°. Co prawda, te zmiany tem
peratury wpływają w pewnym stopniu na 
sp ra w n o ść  naszego organizmu, lecz wogóle 
są to granice, w których bez szkody dla 
zdrowia przystosować możemy się bardzo 
łatwo.

Słońce jest owem wielkiem ogniskiem, 
które wysyła ciepło. Zbiornikiem zaś cie
pła tego jest ziemia. Podczas nocy powierz- 

, chnia gruntu wysyła ciepło w przestrzeń 
i ochładza się. Powietrze wskutek tego 
osusza się, wydzielając swój nadmiar wil
goci i w dalszym ciągu rossiewa ciepło 
w przestrzeni, oddając go w części chmu
rom. Zjawisko to powtarza się codziennie 
ze zmiennem natężeniem, zależnie od po
ry roku.

Lecz jednocześnie odbywają się ożywio
ne ruchy w atmosferze: powietrze podnosi 
się w jednem miejscu, w innem opada. P rą 
dy wznoszące się napotykają prądy pozio
me, wywoływane przez wiatry. Do tego 
przybywają deszcze —• a wszystko to razem
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sprowadza ogólne zmięszanie prądów nie
zdrowego powietrza miejskiego z czystem 
powietrzem leśnem; szkodliwe zarazki znaj
dują się obok swych pasorzytów i niszczy
cieli—wszystko się odradza —i znów poczy
na się odwieczne krążenie.

W  naszych umiarkowanych klimatach ży
jemy w powietrzu bezustannie odświeża- 
nem. Ciepło otrzymujemy normalnie bes- 
pośrednio od gruntu, który nigdy nie ogrze
wa powietrza ponad temperaturę odpowie
dnią do oddychania. Powietrze przeto po
siada zawsze temperaturę niższą od gruntu 
i jest ono tem zdrowsze, im jest świeższe 
i chłodniejsze.

Dane powyższe prowadzą do następują
cych wniosków, dotyczących sztucznego 
ogrzewania naszych mieszkań. Powierzch
nie otaczających nas powłok (mury, podło
gi, sufity) powinny posiadać temperaturę 
taką, aby ciepło przez nie promieniowane 
na nasze ciało odpowiadało temperaturze 
fizyjologicznźj ciała, przy tem temperatura 
wewnętrzna powinna być dość niska, ażeby 
oddychanie mogło się odbywać z niezbyt 
znaczną zatratą pracy ze strony płuc.—Pod 
względem praktycznym naj właściwiej jest 
mury domów budować podwójne z próżną 
pomiędzy niemi przestrzenią, w którój k rą 
żyć powinno powietrze ogrzane do tego sto
pnia, ażeby ściana wewnętrzna otrzymywa
ła odpowiednią dla mieszkania temperaturę; 
samo to powietrze ogrzane do mieszkania 
dostawać się nie powinno. V\re wzorowym 
domu takim mieszka rzeczywiście p. Soma- 
sco (w Creil) i spędza w nim doskonale ca
łą zimę.

Co do kwestyi odnowy powietrza we 
wnętrzu naszych mieszkań, przedewszyst- 
kiem zapytajmy, jaką ilość powietrza do
starczać winniśmy przestrzeniom zamiesz
kanym .

Mierząc objętość powietrza wdychanego 
lub wydychanego na godzinę przez dorosłe
go człowieka, znajdujemy przeciętnie 400 
litrów. Lecz ażeby oddychanie odbywało 
się normalnie i zdrowo, trzeba znacznie 
więcej powietrza dostarczać płucom.

Zauważmy naprzód, że temperatura ciała 
naszego jest i powinna być zawsze wyższą 
od temperatury naszego otoczenia. Z cie
pła więc własnego wydajemy bezustannie

część powietrzu, które nas otacza i żyjemy 
przeto bez przerwy wewnątrz prądu wzno
szącego się i podtrzymywanego przez cie
pło naszego ciała. Pionowe wznoszenie się 
tego prądu sprowadza, że podczas wdycha
nia połowa powietrza, którem rosporządza- 
my, przechodzi przed ustami naszemi nie- 
zużyta; trwanie wdychania zupełnie prawie 
równa się czasowi wydychania. Już z tego 
więc wynika, że nie 400 lecz 800 litrów 
powietrza potrzeba nam na godzinę. Lecz 
nie koniec na tem. Narządy oddechowe 

I działają zaledwie na małą, mniej więcej 
ósmą, część kolumny powietrza nas otacza
jącego. Trzeba więc liczyć osiem razy 
więcej, czyli 6 do 7 m3 powietrza. Mnó
stwo jeszcze innych drobnych przyczyn 
składa się na to, że i ta liczba jest niewy
starczającą, tak, że na osobę i godzinę wy
pada nie mniej jak około 12—15 metrów 
sześciennych.

W  końcu sprawozdania swego pp. Trólat 
i Somasco zatrzymują się nad praktycznem 
zastosowaniem powyższych wniosków i spo
sobami wentylacyi. W  tym punkcie wśród 
członków sekcyi odbywała się żywa wymia
na poglądów, których szczegółów na tem 
miejscu podawać nie mogę. Przechodzę 
natomiast do sprawy innej.

Dziekan' fakultetu lekarskiego i prezes 
kongresu, prof. M. Brouardel, prof. G. Gou- 
chet i M. P. Loye złożyli się, ażeby sekcyi 
higijeny odżywiania przedstawić sprawo
zdanie w kwestyi wypadków powodowa
nych przez materyjały spożywcze pocho
dzenia zwierzęcego, zawierające t. zw. pto- 
mainy czyli trujące alkaloidy (alcaloides 
toxiques).

W sprawie tój, oddawna zajmującej fizy- ' 
jologów, chemików i higijenistów, nie cho
dzi wcale o te wypadki, w których do 
przewodu pokarmowego wraz z pokarmem 
dostają się pasorzyty takie jak  np. trychi- 
ny; nie chodzi tu również o wkroczenie do 
wnętrza ciała naszego chorobotwórczych 
ustrojów dobrze poznanych, jak laseczni- 
ków węglikowych, gruźliczych lub t. p. 
Istnieje cały szereg obserwowanych i z wie
lu szczegółami opisanych wypadków, w któ
rych ludzie, zjadłszy mięso zwierząt ssą
cych, ryb, lub także po spożyciu niektórych 
mięczaków lub grzybów, zapadali silnie na
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zdrowiu; symptomaty chorób w wielu ra
zach najzupełniej są podobne do sympto- 
matów, które obserwują, się po zatruciu nie- 
któremi alkaloidami (np. strychnina, kura- 
ryna); w niektórych wypadkach skutkiem 
zatrucia bywa śmierć ').

Ilekroć udaje się badać część pozostałego 
pokarmu, zawsze można dowieść, że zawie
ra on pewne w niektórych cieczach rospu- 
szczalne ciała, które są właściwemi czynni
kami choroby. Są to, o ile dotychczas do
kładne badania chemiczne wykazały, za
wsze produkty poczynającego się roskładu 
ciał białkowych mięsa. tProdukty takie 
wykazano z całą dokładnością nietylko 
w mięsie, ale i w serze, drożdżach i t. d.

W sprawozdaniu swojem autorowie wy- 
żój wymienieni nie zajmują się prawie zu
pełnie chemiczną stroną kwestyi, nie stre
szczają wspaniałych na tem polu rezultatów 
otrzymanych przez Gautiera i Briegera, że 
wymienię tylko najgłówniejszych w tój 
dziedzinie pracowników. Głównie sprawa 
ta na posiedzeniu traktowaną była ze stano
wiska praktyczno-higijenicznego; nic więc 
dziwnego, że zdołano jedynie wypowiedzieć 
nader gorące życzenie, ażeby w tym kierun
ku jaknajwięcej bliska przyszłość odkryć 
przyniosła. Bo rzeczywiście obecnie, z całą 
skromnością wyznać to trzeba, dalecy jesz
cze jesteśmy od przedsięwzięcia jakichkol
wiek środków zabespieczających od podo
bnych wypadków, skoro nauka z całą do
kładnością sprawy samój jeszcze we wszy
stkich szczegółach nie poznała. Istnieje 
w rocznikach wiedzy obfity materyjał w tój 
sprawie, niedający się wszakże jeszcze wy
zyskać w kierunku praktycznym, profilak
tycznym.

Dla tymczasowego zoryjentowania się 
w tój kwestyi odsyłam czytelnika do zacy
towanego artykułu, drukowanego niedawno 
w Wszechświecie.

Zupełnem milczeniem zmuszony będę po
minąć wiele spraw, poruszonych na posie
dzeniach sekcyjnych, już to z powodu zbyt 
specyjalnój ich treści, już też w celu zacho-

')  Porówn. W szechświat z r. 1888, str. 626, gdzie 
mowa o zatrucia grzybam i i wogóle o ptomai-

wania sobie miejsca dla wzmianki choćby 
krótkiój o innych kongresach. Lecz pomi
nąć w żaden sposób nie mogę sprawy dzia
łania gruntu na zarodniki chorobotwór- 
czych drobnoustrojów oraz sprawy zanie
czyszczania wód produktami odpływaj ące
mi w ściekach fabrycznych. Tym dwu kwe- 
styjom poświęcę list następujący.

Maksymilijnn Flaum.

KBGHfKA HAUKOWA*

ASTRONOMIJA.

— Bfała plama na pierścieniu Saturna. Dnia 6 
Marca r. b. dostrzegł p. T erby na pierścieniu Sa
tu rn a  białą plamę, której poprzednio nie widział, 
jakkolwiek w Lutym i pierwszych dniach Marca 
starannie pierścienie te obserwował. P lam a ta 
istniała tylko do 12 Marca. Pp. Mac Leod i Brooks 
obserwowali toż samo zjawisko, a dalsze spostrze
żenia nauczą, czy jest ono peryjodyezne. (Astr. 
Nachr.).

S. K.
FIZYKA.

—  Wyróżnianie biegunów w maszynie influencyjnej,
Otto Mund z Drezna podał następny, prosty spo
sób odróżniania obu biegunów w m aszynie elek
trycznej influencyjnej, Holtza np. Jeżeli oba ku
liste elektrody takiej maszyny, będącej w ruchu, 
zbliżymy na odległość wynoszącą 0,5 do 2 cm, to 
przeskakujące między biegunam i iskry fijoletowe 
są na jednym  końcu ograniczone smugami białe- 
mi, jasno świecącemi, które zawsze się znajdują 
od strony bieguna dodatniego. Ponieważ zjawi
sko to daje się wyraźnie dostrzedz i w jasny 
dzień, stanowi przeto łatw y środek odróżniania 
bieguna dodatniego od odjemnego. Między ostrza
mi dodatnia ta  jasna smuga odpada, zarówno jak 
i przy elektrodach niemetalicznych. (Ann. Wie- 
demanna).

T. R.
FIZYKA KULI ZIEMSKIEJ.

— Wybuchy na wyspie Vulcano. Od d. 12 Sierpnia 
1888 r. jedna z wysp Jońskich, Vulcano, je s t wi
downią ciągłych wybuchów wulkanicznych. Oka
zują one tę osobliwość, że nie towarzyszy im  zgo
ła wylew lawy, a  ma tylko miejsce wyrzucanie 
kamieni rozmaitej objętości, oraz popiołu. Dzieje 
się to  z taką siłą, że głazy większe rzucane są do 
wysokości 2 000, mniejsze zaś aż do 10000 m e
trów, a gdy padają na ziemię, zagłębiają się w nią 
i  k ry ją  prawie zupełnie. Pomimo tak gwałtowne
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go działania w strząśnienia ziemi wcale uczuwać 
się nie dają, p. Silvestri, dyrektor obserwatory- 
jum  fizycznego E tny, zapomocą nader czułego se- 
ism om etru  w ykrył, że każdemu rzutowi tow arzy
szy podwójny wybuch podziem ny. Najpierwej za
chodzi w strząśnienie, trw ające około pięciu sekund 
i niepowodujące żadnych rzutów na zew nątrz, 
a dopiero w 35 sekund później następuje drugi 
wybuch podziemny, daleko silniejszy, przyczem  
kam ienie i  popioły w yryw ają się na zewnątrz. 
Pierwsze, z tych  w strząśnień wykazuje seism om etr 
zaledwie na  przestrzeni k ilkuset metrów, drugie 
aż do odległości tysiąca metrów od krateru . Oko
liczności te w inny na w ybuchy wysp Jońskich 
zwrócić bliższą uwagę badaczy. (Comptes rendus).

S. K .

CHEMIJA.

— Stan bierny czyli pasywny metali. Zjawisko, 
znane pod nazwą powyższą, polega, jak  wiadomo, 
na  tem, że pewne m etale, np. żelazo, łatw o ule
gające działaniu kwasów w ogólności, a szczegól
niej m ięszanin kwasów z wodą, sta ją  się odporne- 
m i na te  ostatnie odczynniki, po poprzedniem  za
nurzeniu ich na czas k ró tk i w bezwodnym kwasie 
azotnym . Zjawisko znane jest oddaw na i wiele 
wygłaszano przypuszczeń co do możliwej jego przy
czyny. Ulega m u przedew szystkiem  żelazo, a tak 
że, lubo w różnym stopniu—nikiel i kobalt. Ogól
n ie  sądzono, że przyczyna tego zjawiska leży we 
własnościach tlenków  ty ch  metali. Mianowicie, co 
do tlenn iku  żelaza, znanym  jes t fakt, że ciało to 
w stanie zbitym  bardzo trudno  ulega wpływowi 
kwasów, a naw et, po dostatecznie silnem i długo- 
trw ałem  przepaleniu, zupełnie się opiera. Chemik 
francuski Saint-Edm e przekonał się jednak, że w ar
stwę ochraniającą w ym ienione m etale od działa
n ia  kwasów stanowią ich  związki z azotem. Moż
na też doprowadzić do stanu biernego te m etale 
w prost przez ogrzewanie ich w czystym  azocie, 
przyczem  jednak  nikiel łatwo wchodzi w związek, 
żelazo trudn ie j nieco, a kobalt najtrudniej i tem  
trudniej — im  jest czystszy chemicznie. Również 
i trwałość tych  związków ulega stopniow aniu w ta 
kiej samej kolei; Zw iązek niklowy nie trac i azotu 
przy ogrzewaniu w wodorze do czerwoności; zwią
zek żelazny, przeciwnie, z wodorem w wyższej 
tem peraturze w ytw arza am onijak i tą  drogą Saint- 
Edm e dowodzi prawdziwości swego objaśnienia. 
(Rev. Scient. XL1V, 249). Zn.

— Krystaliczne wodany kobaltu i żelaza. De Schul- 
ten otrzym ał wodany ty ch  m etali, odpowiadające 
tlenkom , w postaci kryształków  m ikroskopowych 
takim  sam ym sposobem, jak  poprzednio — k ry s ta 
liczny wodan magnezu. Działa on mianowicie wo- 
danem potasu z m ałą  ilością wody na sole odpo
wiednich m etali w wyższej tem peraturze, a  ocze
kiwane związki wydzielają się w krystalicznej po
staci przy oziębieniu mięszaniBy. W odan tlenku 
kobaltu stanowi proszek ciemnofijoletowy, k tóry

pod mikroskopem okazuje się złożonym z w ydłu
żonych pryzm  kw adratow ych, m ających około 
0,1 mm długości. W odan zaś tlenku żelaza stano
wi drobne pryzm y sześciokątne spłaszczone. Pod 
działaniem  tlenu z pow ietrza ten  ostatni związek 
szybko utlenia się na tlennik  żelaza, wydzielając 
przytem  dużo ciepła. (Rev. Scient. XLIV. 249).

Zn.

F1ZYJ0L0G IJA .

— Żelazo w organizmie młodych zwierząt ssących.
W  popiołach m leka napotkał p. G. Bunge nader 
m ałą ilość żelaza. F ak t ten  zwrócił uwagę jego 
z tego względu, że inne części składowe tego po
piołu w ystępują w nim w takim  samym stosunku, 
jak  i  w popiele m łodych zwierząt, zachodzi bo
wiem pytanie, skąd otrzym uje młode zwierzę, k a r
miące się m lekiem , potrzebny mu zasób żelaza. 
W  tym celu przeprow adził p. Bunge znaczną ilość 
rozbiorów i przekonał się, że zwierzę już przy 
urodzeniu posiada potrzebny mu zasób żelaza, kto 
ry  przy wzroście zwierzęcia roskłada się na cały. 
organizm. Tak np. królik bespośrednio po uro
dzenia badany  posiadał na 1 kilogram ciężaru 
ciała 0,1195 gram ów żelaza, w 14 dni później ty l
ko 0,0441. Pies w dziesięć godzin po urodzeniu, 
również na 1 leg wagi ciała, zawierał 0,1120 g że
laza; inny, z tegoż samego pomiotu, w trzy  dni 
po urodzeniu już tylko 0,0964 g\ kot, m ający 4 
dni — 0,0687 g, a kot 19-dniowy — 0,0469 g. Do 
podobnegoż wniosku prow adzą i rozbiory p. Z a
leskiego, k tó ry  w suchej substaneyi w ątroby no
wonarodzonego psa znalazł 0,3907 odsetek żelaza, 
gdy trzy  psy dorosłe zawierały w suchej substan- 
cyi swej w ątroby tylko 0,0891, 0,0429 i 0,0779 od
setek żelaza. (Z tschrift fur phys. Chemie).

A.

ZOOLOGIJA.

— Kwas siarczany, wydzielany przez ślimaki mor
skie. Troschel wykazał, że niektóre ślim aki m or
skie, jak  Dolium, Tritonium , Cassis, wydzielają 
wolny kwas siarczany. Gdy, mianowicie, rozbił 
skorupę jednego z tych zwierząt i uchw ycił je  za 
w ysuniętą trąbkę, wyrzuciło ono prom ień jasnej 
cieczy, k tóra wywołała burzenie na płycie w a
piennej, na k tó rą  padła. Badanie chemiczne ta 
kiej cieczy wykazało w niej 2,7 odsetek wolnego 
i 1,4 odsetek związanego z zasadami kwasu siar- 
czanego, a nadto  jeszcze 0,4 kwasu solnego. Ciecz 
ta  w ytw arza sig w dwu utw orach gruczołkowych, 
rozłożonych najczęściej sym etrycznie po bokach 
żołądka, a wyprowadzające ich kanały ciągną się 
wzdłuż przew odu pokarmowego. Co do jej prze
znaczenia zdania były podzielone; jedn i bowiem 
uw ażali ciecz tę  za środek obrony, inni za wy
dzielinę będącą produktem  roskładu, a inni jesz
cze za środek pomocniczy przy traw ieniu. Osta
tn i ten pogląd jest wszakże nieuzasadniony, ciecz 
ta  bowiem do żołądka zw ierzęcia zgoła się nie do
staje. O becnie p. Semon podaje inne wyjaśnienie;
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opierając się mianowicie na spostrzeżeniu, że śli
maki, wydzielające kwas siarczany, żywią się prze
ważnie takiem i zwierzętami, które w ciele swojem 
zawierają obfite osady węglanu wapnia, wnosi ten 
autor, że wydzielina, o której mowa, służy im 
do niszczenia części w apiennych, co ułatw ia im 
przyjmowanie pokarmu. Domysł ten  potwierdzo
ny został spostrzeżeniami w akwaryjum, w któ- 
rem mięczakom z gatunku Tritonium  nodiferum 
dostarczono na  pokarm  gwiazdy morskie; kwas 
siarczany przeobraża kolejno drobne części szkie
letu na  siarczan wapnia, k tó ry  ślim ak następnie 
łatwiej kruszy. — Z tego względu ślimaki morskie 
uważać można nawet za zw ierzęta użyteczne, tę 
pią bowiem gwiazdy morskie, które ze swej stro
ny szerzą spustoszenie śród ławic ostryg. (Biol. 
Centralbl.).

A.

GIEOGRAFIJA.

— Wschodnia Afryka. Pomimo groźnych stosunków 
panujących we wnętrzu wschodniej Afryki, wyprawa 
niemiecka dra Petersa wyruszyła wgłąb Afryki 
dla dania pomocy Eminowi. T rudności dla niej 
zwiększyły się jeszcze stąd , że rząd niem iecki nie 
pozwolił im wyruszyć ze swego terytoryjum , oba- 
w ifjąc się, że tu ta j łatwo mogliby oni wpaść w rę 
ce powstańców, którzy następnie użyliby ich jako 
zakładników, co mogłoby związać ręce rządowi. 
To samo spotkało ich ze strony kolonij angiel
skich. Nadto położenie ich jeszcze stało się ucią- 
żliwszem z powodu, że znaczna część broni, którą 
ich okręt, wbrew prawom blokady brzegów, wiózł 
na pokładzie, została przez anglików zatrzymana. 
Niezważając na to  wszystko w d. 15 Czerwca dr 
Peters wylądował w zatoce Kweiho i przez połu
dniową część k raju  Somali poszedł do Tany w na
dziei, że w ten  sposób obejdzie od północy an
gielskie posiadłości i w prostym  kierunku dojdzie 
do Ladó. Tymczasem już po wylądowaniu wy
praw y flota blokująca angielska pochwyciła paro
wiec wyprawy „N earę“ na tej zasadzie, że prze
kroczył on praw a blokady. Należy dodać, że te
m u samemu losowi będą podlegały w przyszłości 
wysyłki z Niemiec zapasów żywności, narzędzi 
i t. p., co wszystko razem  nie wróży dobrze o po
wodzeniu wyprawy. W idzimy stąd, że stosunki 
niemiecko - angielskie we w schodniej Afryce nie 
układają się różowo. Ciekawa rzecz, czy obecne 
kokietowanie angielskiej korony przez ces. W il
helm a nie m a na celu złagodzenia angielskiego 
postępowania względem niemców w Afryce.

S. St.

— Nowa Gwinea. M arzeniem i przedm iotem  wie
lu bezowocnych usiłowań ze strony podróżników 
i badaczy było zbadanie najwyższych domniemal- 
nie gór na Nowej Gwinei, zwanych Owen-Stanley. 
Obecnie udało się tego dokonać adm inistratorow i 
angielskiej kolonii Nowogwinejskiej, Mac Gregoro
wi. Mac Gregor zbadał te  góry i oznaczył wy
sokość najwyższego szczytu, nazwanego przezeń

Mount V ictoria na 13121 stóp (4000 m). Inną gó
rę  położoną na północ od Owen Stanley nazwał 
on Albert E dw ard i wysokość jej oznaczył na 
3810 m. Przytem znaczna ilość innych, niższych 
gór została oznaczoną i nazwaną.

S. St.

R OZ MA I TOŚ C I .

— Dorsz olbrzymi. Norwescy rybacy złowili oko
ło znanej miejscowości Lofoten ogromnego dorsza 
(Gadus m orrhua). Ryba ta  ważyła 31 kg i posia
dała długości 1,62 m. Po rozpłataniu zwierzęcia 
znaleziono w niem 3 leg ikry , ponieważ zaś jeden 
jej gram  zaw ierał 840 oddzielnych jajek , całość 
składała się conajmniej z 2 '/j  milijona. Praw do
podobnie jednak część ik ry  już przedtem  została 
zrzucona, gdyż dorsze składają ikrę liczącą do 15 
milijonów jajek. W żołądku ryby, o której m o
wa, oprócz innych szczątków, znaleziono kolce 
grzbietowe dwu innych dorosłych dorszów. W e
dług zdania znawców, egzemplarz ten je s t istotnie 
wyjątkowy, ponieważ nader rzadko donoszono na
wet o dorszach półtoram etrow ej długości, zwykle 
zaś wymiary tej ryby są znacznie skromniejsze.

— Czyszczenie przedmiotów zmaczanych naftą, re-
zerwoarów i opraw lamp, naczyń, w których prze
chowuje się nafta i t. p., ma się wybornie udawać 
przy użycia rzadkiego mleka wapiennego. Tworzy 
ono z naftą rodzaj emulsyi. Ślady nawet zapachu 
naftowego mają znikać, jeżeli do tego mleka dodać 
jeszcze nieco chlorku wapna.

— Fosforescencyja oka. Na zebraniu stowarzy
szenia brytańskiego w Bath udzielił osobliwą wia
domość p. Green, a  mianowicie, że „odfotografo- 
wał obraz elektrycznej lampy łukowej za pośre
dnictwem fosforescencyi oka“ . Spoglądał on przez 
15 m inut na lampę łukową o natężeniu 300 Car- 
celów w odległości 1 m etra, następnie oko zam
knął i  sprowadził je przed czułą płytą fotografi
czną w odległości 2,5 cm, a tym sposobem na p ły
cie wystąpił słaby ale wyraźny obraz łuku elek
trycznego, obu rozżarzonych prętów i otaczające
go świetlnego stożka. Następne jednak  próby po
wtórzenia tego doświadczenia już się nie powio
dły. P. Green sądzi, że łuk elektryczny wywołuje 
na siatkówce jasny punkt, który jeszcze po usu
nięciu źródła św iatła przez krótką chwilę fosfo
ryzuje tak  silnie, że daje się uchwycić na płycie 
fotograficznej. Spostrzeżenie to jest bardzo cie
kawe, ale wymaga ściślejszego potwierdzenia. (Elec- 
tricien).

T. li.
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ODPOWIEDZI REDAKCYI.— Sposób kalkowania na papierze nieprzezroczy
stym. Podajem y według pisma „Science pour tous“ 
drobną uwagg, która nieraz jednak  może być 
przydatną. Oto, zam iast napajae pap ier oliwą, by 
go uczynić przezroczystym , można do celu tego 
używać olejku lotnego, jak  np. olejku te rp en ty 
nowego; rysunek daje sig w tedy dobrze przekal- 
kować ołówkiem, jeżeli zaś chcemy użyć a tra 
m entu, należy czekać, aż pap ier wyschnie. Je 
żeli olejek terpentynow y był czysty, po u lo tn ie
niu nie zostawia na papierze żadnego śladu. Z a
m iast olejku terpentynow ego, którego woń dla 
wielu osób je s t przykrą, użyć m ożna nafty , ben
zyny, albo podobnych cieczy. A lkohol z powodu 
zbyt szybkiego u la tn ian ia  daje przezroczystość 
tylko przelo tną; wódka 50% lepiej sig nadaje.

T. R.

WP. Wł. Pietkiewiczowi w Petersburgu. O ile  ze
brać zdołaliśmy, możemy wymienić nastgpujące 
prace: 1) Riem ann, O hipotezach, które służą za 
podstawg gieom etryi. P rzekład S. Dicksteina i W. 
Gosiewskiego. Pam . Tow. nauk ścisł. w Paryżu, 
tom IX, 1877. 2) S. Dickstein, W iadom ość o p ra 
cach z dziedz. Gieom. Wiel. P race Mat.-Fiz. t. I, 
129. (.Podaje całą lite ra tu rę  przedm iotu). 3) R a
ciborski dr, Kosmos, X, 1885. 4) R. P., Kosmos,
Xr, 1886, str. 530. 5) Raciborski, Kosmos, XII,
1887, str. 27. (A rtykuły zupełnie dyletanckie).— 
Można także zalecić: Helmholtza odczyt w ,,Vor- 
trage und R eden“ i J . Frischauf, E lem ente der 
absoluten Geometrie, 1876, jako w ykłady stosun
kowo elem entarniejsze. Podstawowe prace, prócz 
R iem anna (N r 1) są: Helmholtza (W issenschaftli- 
che A bhandlungen, tom  II, str. 610 passim), oraz 
Kleina i Grossm anna (zob. N r 2 powyżej).

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

za tydzień od 21 do 27 Sierpnia 1889 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej 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. | 1 p. 9 w. 7 r . 1 p. 9 w. Najw. Najn.

21 45,4* 46,2 46,8 18,8 22,8 18,8 23,7 16,7 54 W S,W,W 2,3 W  nocy burza, wich., d.
9,2 44,7 43,8 45.0 16.6 23,0 21,0 24,8 14,4 62 W ,W,W 0,0 Pogoda
23 47,8 | 48,8 50.3 15.2 20,4 16,6 20,8 15.1 68 W,N,NW 2,5 Deszcz w nocy i zrana
9,4 50,0 47,2 43,0 14,2 17,0 16,0 18(2 14,8 86 W,W ,E 4,5 Deszcz killi. padał lub krop.
9,r> 47.9 49,3 49,6 14,6 19,0 15,4 20,4 12,2 62 NW,NW,WN 0,0 Pogoda
26 50,5 50,4 50.3 17,6 21,0 15,1 22,8 12,0 55 W N,W ,NW 0,0 Rano m gła
27 50,9 51,0 51,2 14,6 17,2 14,7 20,4 11,0 61 W .E.N 0,0 Rano m gła

Średnia 48,1 17,4 6 4 ' 9,3

UWAGI. K ierunek w iatru  dany je s t  dla trzech  godzin obserwacyj: 7-ej rano, 1-ej po po łudn iu  i 9-e 

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

TREŚĆ. Jerzyk  (Cypselus apus L.), przez Jana  Sztolcmana. — O wielości światów zamieszkiwanych, 
napisał S. K. — W pływ św iatła na życie niektórych istot najprostszej organizacyi, przez J. N .a— Z wy
cieczki wakacyjnej, nap isał M aksymilijan F laum . — Kronika naukowa. — Rozmaitości. — Odpowiedzi

Redakcyi. — Buletyn m eteorologiczny.

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

^OBBOjieHO II,eH3ypoio. BapnraBa, 18 AwycTa 1889 r. Druk E m ila  Skiwskiego, W arszawa, C hm ielna AS 26.






