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N O W E  D O ŚW IAD CZEN IA
TYCZĄCE S IĘ

DZIAŁAŃ W ŁO SKO W ATYCH .
Czytelnicy nasi przypominają sobie zape

wne szereg ciekawych doświadczeń, obmy
ślonych przez p. Yan der Mensbrugghe, 
a mających na celu wykazanie powierzch
niowego napięcia cieczy (Wszechświat z r. z. 
str. 545 i nast.). Obecnie tenże sam badacz 
wespół z p. Leconte, podał w piśmie „La 
Naturę” opis niemniej prostych doświad
czeń, należących do zakresu włoskowatości, 
a których teoryją dokładniejszą wyłożył 
w lipcowym buletynie akademii belgijskiej. 
Doświadczenia te z zajęciem każdy łatwo 
powtórzyć może.

Z arkusza papieru listowego wytnijmy 
prostokąt, mający 7 centymetrów długości 
przy 3 cm szerokości; pasek ten zegnijmy 
pośrodku, a pochyliwszy obie jego części 
tak, aby tworzyły kąt około 45°, umieśćmy j  

go jedną ścianką na powierzchni cieczy j

(fig. 1). Zobaczymy wtedy najpierw, że 
druga ścianka pochyli się ku pierwszej tak 
dalece, że często się z nią zetknie (fig. 2); 
po chwili spoczynku zacznie się odchylać, 
czyli przyjmie ruch odwrotny i stopniowo 
rozłoży się w przedłużeniu pierwszój, na 
powierzchni cieczy (fig. 3).

Tłumaczy się to w sposób następny: Po
czątkowe pochylenie ścianki górnej jest na
stępstwem krzywizny, jaką pod wpływem 
napojenia czyli imbibicyi przybiera część 
ułożona na wodzie; podczas tój pierwszój 
części zjawiska kąt, zawarty między ścianą 
górną a styczną do utworzonej powierzchni 
krzywej pozostaje bez widocznej zmiany. 
Co do podnoszenia się ścianki górnej, to 
pochodzi ona od trzech przyczyn, a miano
wicie, od zanikania krzywizny blaszki dol
nej; od wilgocenia się krawędzi, którćj czą
steczki dążą do usuwania się podłużnego 
i wreszcie od przenikania cieczy aż do we
wnętrznych warstw papieru. Podczas bo
wiem zginania cząsteczki cieczy wewnętrz
nej uległy silnemu zbliżeniu, napojenie więc 
cieczą, rossuwając te cząsteczki, wywołuje 
znaczny skutek.

Doświadczenie to można w różny sposób 
urozmaicać. Pomiędzy wyżój przytoczone-
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mi doświadczenia p. Mensbrugghe opisa
ne było wąskie naczynie papierowe, które 
się zamyka po wprowadzeniu doń wody 
(Wszechświat z r. z. str. 547, fig. 3): z tem- 
że samem pudełkiem wykonać można do
świadczenie wręcz przeciwne. Zamykamy 
je  zupełnie, spłaszczamy i umieszczamy na 
wodzie, pudełko nie omieszka się otwo
rzyć i rozłożyć na ciekłśj powierzchni (fig. 
4 i 5).

Szybkość całego tego ruchu zależy od na
tury papieru. Gruby papier pergaminowy 
rostwiera się tak powolnie, że można po-

2 3

Fig. 1, 2 i 3. Doświadczenie z paskam i

wątpięwać o rzetelności tego zjawiska; pa
pier filtrowy (papier Joseph) rostwiera 
się natychmiast. Łatwo jednak dobrać pa
pier odpowiedni, który ćwiczenia te wyko
nywa swobodnie, ani zbyt szybko, ani zbyt 
powolnie; papier taki wybornie nadawać 
się będzie do następnych igraszek. W yci
namy z niego trójkąt wydłużony, mający 
12 do 15 centymetrów wysokości i przez

Łatwo zresztą obmyślać inne figury, wy
cinane z papieru, które tworząc po rozwi
nięciu niespodziane formy, bawią widza. 
Przytaczamy, jako wzory, gwiazdy mniój 
lub więcćj zawiłe (fig. 8), rękawiczkę (fig. 9). 
Cienkie kreski na rysunkach wskazują za
gięcia; części zacieniowane oznaczają po
wierzchnię, którą należy złożyć na cieczy.

Objawy te prowadzą nas do innego sze
regu doświadczeń, które przeprowadzić mo
żna zapomocą prostych pręcików. Wiado
mo, że zapałka zgięta wyprostowuje się, gdy 
wilgocimy wierzchołek kąta przez zgięcie

4 5

i. Fig. 4 i 5. Naczynie papierowe, otw iera
jące sig i roskładające na wodzie.

utworzonego. Podobneż zjawisko okazują 
wszelkie cienkie pręciki: łodyżki trawia
stych, źdźbła słomy lub siana, wyschłe 
ogonki liści i cienkie gałązki, drobne wiór
ki drzewne, odpadające przy heblowaniu,— 
wszystkie te przedmioty, gdy po zgięciu zo
stają złożone na wodzie, wyprostowują 
się i energicznie odzyskują swą postać pier
wotną.

Fig . 6 ,7 ,8  i 9. Doświadczenia z figuram i 
nanem i z papieru.

A

Fig. 10 i 11. Zapałki 
wyci- ze skrawkam i odoię- 

tem i scyzorykiem.

Fig. 12 i 13. Łodyżka tr a 
w iasta z krążkam i korko- 

wemi.

zgięcie składamy go częściami, zaczynając 
od wierzchołka, jak  to wskazuje fig. 6, gdzie 
linije kropkowane oznaczają zagięcia; dla 
ułatwienia ruchów idącym po sobie fałdom 
nadajemy wysokości coraz większe. Gdy 
trójkąt tak przygotowany złożymy, jak 
wskazuje fig. 7 i umieścimy na wodzie, 
rozwija się on przeskokami, a po zupeł- 
nem rosciągnięciu przedstawia znów postać 
fig . 6.

Niekoniecznie trzeba pręcik pozostawiać 
na wodzie; dosyć będzie go zanurzyć i po 
zwilgoceniu wyjąć natychmiast, a następnie 
złożyć na stole lub na płycie dla ułatwienia 
ruchów. Doświadczeniu z zapałką nadać 
można postać bardziój urozmaiconą. Naci
namy na zapałce drobne skrawki i odgina
my je  tak, aby przypadały w sąsiedztwie 
jś j  osi (fig. 10); gdy pręcik ten zanurzymy 
w wodę, skrawki odginają się i przybiera
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ją, względem zapałki położenie przeciwne
(fig- ID-

O energii, z jaką, dokonywają się te dzia
łania włoskowate, dąć może pojęcie nastę
pne doświadczenie. Końce łodyżki roślin
ki trawiastej osadźmy w środkach krążków 
korkowych i zegnijmy łodyżkę tę tak, aby 
krążki, o ile można, ku sobie się zbliżyły 
(fig. 12); skoro się przekonamy, że one się 
już same przez się nie rossuwają, umiesz
czamy je  ostrożnie na wodzie, następnie 
wilgocimy należycie wierzchołek kąta. Ło
dyżka natychmiast zaczyna się wyprosto
wywać, a krążki oddalają się stopniowo, 
przybierając wreszcie położenie, jak  na 
fig. 13.

Doświadczenia te inaczej odmienić moż
na. Źdźbło słomy lub inną łodyżkę tra 
wiastą zwińmy na ołówku lub na linijce 
kwadratowej, zmuszając ją  do tworzenia 
linii szrubowśj, o ile można, najwęższej 
(fig. 14). Helisa ta, zanurzona w wodzie 
a potem umieszczona na płycie poziomej, 
przekształca się i wykonywa osobliwe 
skręty, dążąc do odzyskania postaci prosto
linijnej.

Skręćmy w palcach źdźbło słomy i pozo
stawmy je przez kilka chwil, dopoki nie 
ustanie wszelki ruch sprężysty; po zanurze
niu w wodzie pręcik odzyska pierwotną swą 
postać i roskręcać się będzie energicznie. 
Ruch ten śledzić można łatwo, gdy osadzi
my małą chorągiewkę papierową w szczeli
nie, wyciętej w pobliżu jednego końca słom
ki, a drugi jśj koniec trzymać będziemy 
w ręce (fig. 15). Osobliwy widok przed
stawia też źdźbło słomy, zgięte na obu koń
cach i mające część środkową skręconą 
(fig. 16); jeżeli, po zwilgoceniu tej słomy, 
złożymy ją  na stole, wije się jakby dziwa
czne jakieś zwierzę.

Łodyżkę rośliny trawiastej zginamy kil
kakrotnie i zwijamy w sposób taki, aby 
tworzyła mały pakunek (fig. 17); następnie 
polecamy komukolwiek, aby rozwikłał pa
kunek, nie dotykając go wcale. Dla nas 
rozwiązanie to jest jasne, dosyć będzie spu
ścić kilka kropel wody na zgięcia i węzły, 
a pakunek rosplącze się jakby przez czary. 
Do doświadczenia tego nadają się szcze
gólniej łodyżki siana, jako bardzo giętkie,

Doświadczenia te zresztą łatwo będzie 
urozmaicać i odmieniać; można z nich 
wszakże wysnuć zastosowania i do ogólniej
szych objawów przyrody.

Pasy papierowe, których zgięcia znikają 
przez napojenie, nasuwają domysł, że i za
gięcia powstające na różnych częściach ro
ślin, jak  na liściach lub płatkach, znikają 
również przez działanie wody.

Przyczyną, która sprowadza sztywność 
gałęzi i ziół najwątlej szych, również być 
może wyprostowywanie łodyg przez napo
jenie. Jeżeli gdziekolwiek utworzy się za
gięcie, jeżeli roślina załamie się w jakiem- 
kolwiek miejscu, samo krążenie jój soków, 
sprowadzając wilgocenie rany, powoduje 
jej uzdrowienie. Nabrzmiewanie ciał gąb
czastych zależy niewątpliwie w znacznej 
części od wody, która przez napojenie czyli

Fig. 14, 15,16 i 17. Doświadczenia Fig. 18. Ziarno 
ze skręconemi łodyżkam i roślin iglicznika 

trawiastych. (Erodium).

wsiąknięcie do tych ciał się dostaje; zape
wne jednak ważny udział bierze tu i ros- 
suwanie się ścianek, powodowane przez 
wilgocenie krawędzi.

Skręcone źdźbła słomy w słaby również 
tylko sposób naśladują objawy, jakie oka
zują skręcone włoski czyli ości, występu
jące na końcach niektórych ziarn, jak  u 
iglicznika (Erodium fig. 18), u owsa głu
chego (Avena fatua), lub u ostnicy (Stipa) 
Ości tych nasion wykonywają ruchy osobli
wsze daleko, aniżeli słoma skręcona.

8.  K.
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P T A K I ,
W YRASTAJĄCE NA DRZEW ACH. 

USTĘP Z DZIEJÓW BIJOLOGII.

Zupełnie ścisłe i dokładne zauważenie 
faktu, przez nikogo dotąd niedostrzeżone- 
go i nieopisanego, niemałą, przedstawia 
trudność, a stąd tyle błędów w obserwacyi, 
tyle pomyłek w tłumaczeniu zjawisk ota
czającego świata i, co za tem idzie, powolny 
postęp wiedzy. H erbert Spencer słusznie 
zauważył, że wszystkie błędy w nauce wy
pływają albo z tego, że badacze mają idee 
zgóry powzięte i widzą to, czego dostrzedz 
się spodziewają; albo też, że nie mają w ła
śnie żadnój zgóry powziętej idei, a zatem 
nie wiedzą, na co uwagę swą zwrócić. Pod 
wpływem panującej niegdyś w nauce teoryi 
preformacyi, według której w jajku lub 
ciałku nasiennem zawarta jest miniaturowa 
istota ze wszystkiemi już częściami ciała — 
liczni pierwszorzędni badacze dostrzegali 
w ciałku nasiennem rozmaite części przy
szłego organizmu: głowę, nogi, ręce i t. d., 
biorąc błędnie za te części pewne zgrubie
nia na ciałkach nasiennych. Oto błąd — 
dokonany pod wpływem teoryi apriorysty- 
cznćj. Karol Darwin opisując pod wzglę
dem gieologicznym okolicę Crom Idwal 
w Anglii, nie zauważył tam ani wyraźnie 
zrysowanych i wygładzonych skał, ani mo
ren bocznych i przednich, ani też nagroma
dzonych jedne na drugich głazów narzu
towych — oczywistych dowodów istnienia 
w tem miejscu lodowców. Nie zauważył 
tych uderzających zjawisk gieologicznych 
dlatego jedynie, jak  sam się wyraża, że 
w owym czasie nie wiedziano jeszcze o wę
drówkach lodowców i zmianach gieologicz
nych, przez nie powodowanych. Był to 
więc błąd, dokonany wskutek braku pew
nych idei apriorystycznych u badacza, któ
ry przystąpił do studyjowania gieologicz
nych właściwości danój okolicy. Podobnych 
przykładów, jak  dwa powyższe, możnaby 
przytoczyć bardzo wiele, a wszystkie one

dowodzą, że dwie, wprost przeciwne sobie 
i nieuniknione ewentualności: brak idei 
zgóry powziętej, lub też jej panowanie pro
wadzić mogą do błędów w badaniu nauko- 
wem. Najmniej narażeni jesteśmy na błą
dzenie oraz na nieprzeoczanie faktów, jeśli 
pracujemy z pewną ideą, ale ją  krytycznie 
przyjmujemy.

Jednym z nadzwyczajnie pouczających 
faktów w historyi bijologii, dowodzącym 
jak  łatwo usidłać może badaczy pewna błę
dna, szeroko rospowszechniona idea — jest 
fakt, dotyczący powstawania jakoby pew
nych ptaków morskich z pąków roślinnych. 
Brzmi to obecnie tak zabawnie, że wydaje 
nam się nieprawdopodobnem, aby taki prze
sąd mógł się kiedykolwiek trzymać w nau
ce, a jednak, jak  to natychmiast zobaczymy, 
zoologowie i botanicy nietylko wierzyli 
święcie, że tak jest w samej rzeczy, ale pod 
wpływem zakorzenionego w nich wierzenia 
obserwowali nawet fakty, które zdawały się 
im potwierdzać to ogólne niegdyś mniema
nie. Wierzenie, co do roślinnego pocho
dzenia ptaków, tyczyło się głównie gęsi 
morskich, a jak  inni chcą, kaczek z rodzaju 
bernikla (Bernicla leucopsis), które spędza
ją  zimę na północnych wybrzeżach mor
skich. Przesąd ten sięga bardzo dawnych 
czasów i wiąże się z pewnemi obrządkami 
religijnemi. „Kto cokolwiekbądź czytał — 
mówi światły duchowny katolicki przeszłe
go wieku, Le Grand d’Aussy — ten wie, że 
chrześcijanie uważali ptastwo wodne za po
karm postny od czwartego stulecia i uży
wali go w postne dnie bez wszelkich wy
rzutów sumienia. Odróżniali mięso zwie
rząt czworonożnych od mięsa ptaków, a ta 
słodka pomyłka... opierała się na autoryte
cie biblii. Pismo święte (Genesis, I, 20) 
powiada bowiem, że w piątym dniu Bóg 
roskazał wodom, aby wydały ryby i ptaki... 
Ten źle zrozumiany tekst przypisywał, jak  
się zdawało, obu tak odmiennym grupom 
zwierząt ten sam początek”.

U  wielu dawniejszych komentatorów bi
blii (u Bazylego Wielkiego, •{* 379, św. Am
brożego, "J* 397) znajdujemy też usilne dą
żenie do wykazania podobieństwa pomiędzy 
naturą ptaków i ryb. A  że używano wte
dy w postne dnie mięsa ptasiego, dowodzi 
tego fakt, że w życiorysach różnych ów
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czesnych świętych opisywano jako szcze
gólną. zasługę niejadanie ptastwa w dnie 
postne. W r. 817 na koncylijum w Akwis- 
granie zabronił surowo kościół używania 
ptastwa w dnie postne.

Już w początku ósmego stulecia, wskutek 
nieustającego wierzenia w jednakowe po
chodzenie ryb i ptaków, starano się do
wieść, że ptaki mogą się rozwijać na dro
dze bespłciowego rozmnażania, wprost z wo
dy lub też z roślin wodnych. Szczególniej 
tyczyło się to ptaków, które przylatywały 
do brzegów Europy z północy i których 
wskutek tego nigdy nic widziano wysiadu
jących ja j. W  r. 1211 Gervasius z Tilbu- 
ry, opisuje w swoich „Otia imperialia”: 
„Ponieważ według porządku przyrodzone
go z pierwotnie istniejących zwierząt po
wstają młode albo przez płodzenie, albo 
przez roskład (per corruptionem), jest więc 
to nowy i niesłychany u wszystkich ludów 
fakt, który ma miejsce codziennie w pew
nych okolicach Wielkiej Brytanii. Albo
wiem w Kantuarskiem arcybiskupstwie, 
w hrabstwie Kent, w pobliżu Faversham, 
powstają na brzegu morza drzewka, na- 
kształt wierzb. Na nich wyrastają zgru
bienia, jakby pąki nowych pędów, które, 
gdy dojrzewają, przeobrażają się w ptaki. 
Z początku wiszą one przez pewien czas 
dziobami na dół, a następnie wpadają do 
morza, ukończywszy swój stan młodociany... 
gdy człowiek się ich dotyka, kurczą się. 
Każdy ptak dorasta do wielkości średniej 
gęsi i posiada upierzenie różnorodne, przy
pominające gęsi... Lud nazywa te ptaki 
Barneta”.

Współczesny Gervasiusowi, Giraldus 
Cambrensis (-{* po r. 1220) w swojej „Topo- 
graphia Hiberniae” jeszcze wyraźniej od
zywa się o powstawaniu gęsi drzewnych: 
„Istnieją tu (w Irlandyi) — mówi on — li
czne ptaki, zwane Bernacae, które natura 
wytwarza w zadziwiający sposób, sprzecz
ny z przyrodą; podobne są one do gęsi bło
tnych, lecz są mniejsze od nich. Powstają 
one mianowicie na jodłach, które nad po
wierzchnią morza wydzielają je  z początku 
jak gumę. Później wiszą... okryte skorup
ką, dziobkami na dół, a gdy z biegiem cza
su pokrywają się pierzem, albo spadają 
wprost do wody, lub też wznoszą się w po

wietrze. Z soku drzewa i morza otrzy
mują w zadziwiający sposób i pożywienie 
i wzrost. Widywałem wiele razy własnemi 
oczami więcej niż tysiąc małych ciałek tych 
ptaków na brzegu morskim, zwieszających 
się z jednego kawałka drzewa, zawartych 
w skorupce i już wykształconych. Przy 
rozmnażaniu nie produkują jaj (jak  zwykłe 
ptaki); w żadnym zakątku ziemi nie lęgną 
się, jak  się zdaje i nie budują gniazd...”

W roślinne pochodzenie bernikli wierzo
no w ciągu kilku wieków, a liczni wybi
tniejsi uczeni nie wątpili o tym dziwnym 
fakcie. Słynny Konrad Gesner (1516—1565), 
autor historyi zwierząt, mając oczywiście 
pewną wątpliwość pod tym względem zwró
cił się do współczesnego mu uczonego an
gielskiego Wilhelma Turnera z prośbą o wy
świetlenie prawdy. Turner odpowiedział 
mu, że niema w tem żadnej bajki, że liczni 
wiarogodni i uczeni świadkowie naoczni 
stwierdzili, że nietylko gęsi bernikle lecz 
i inne jeszcze szkockie ptaki, podobnie jak 
grzyby drzewne, wyrastają z gałęzi drzew 
oraz z gnijących szczątków okrętowych. 
Słynny naturalista, żyjący na schyłku sze
snastego wieku, Aldrovandi powiada w swo
jej historyi naturalnej ptaków (Ornitholo- 
gica) w r. 1599: „Istnieje tak wielka ilość 
autorów, przyjmujących potworne powsta
wanie gęsi bernikli, a pomiędzy niemi jest 
tyle wielkich nazwisk, że byłoby niesłusz- 
nem, gdybym przeciwko nim zechciał pow
stawać...” (patrz załączony tu rysunek fig. 1 
z dzieła Aldroyandiego).

W tym samym roku, w którym Aldroyan- 
di pisał powyższe słowa, zjawiła się rospra- 
wa Gerhardusa de Yera z Amsterdamu, 
w której podróżnik ten, opisując rezultaty 
podróży swój do Szpicbergu, powiada: 
„Zbliżając się do wyspy środkowej, spo
strzegliśmy na niej liczne jaja  gęsi bernikli 
oraz same ptaki, wylęgające jaja w gniaz
dach.... zabiliśmy jednę gęś kamieniem 
i wraz z sześćdziesięciu jajami przynieśliś
my na okręt, ugotowaliśmy i spożyliśmy. 
Dotąd nie wiedziano, gdzie te gęsi składają 
jaja  i wychowują młode. Stąd fakt, że nie
którzy autorowie nie zawahali się głosić, iż 
ptaki te rodzą się w Szkocyi na drzewach,.. 
Ale jak  to jest błędne — rzecz oczywista. 
Nie dziw zaś, że dotąd nie wiedziano, gdzie
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te ptaki się lęgną, ponieważ nikt (o ile wia
domo) nie dotarł dotąd do osiemdziesiątego 
stopnia”.

Zdawałoby się, że od cbwili ogłoszenia 
spostrzeżeń Gerhardusa de Yera, wiara w ro
ślinne pochodzenie pewnych ptaków powin
na była raz na zawsze upaść. W iara ta 
była jednak tak głęboko zakorzeniona 
w umysłach przyrodników, że jeszcze liczni 
późniejsi badacze obstawali przy tem dziw- 
nem mniemaniu. Tak np. Michał Mayer 
lekarz siedemnastego stulecia (1619) twier
dził, że sam widział w muszelkach, rosną
cych na jodłach, dzioby, nogi, skrzydła p ta
ków i t. p. Inni, jak  Deusingius, również

cych jakoby na roślinach przybrzeżnych 
i opatrzonych muszelką i łodyżką — pozna
my w nich odrazu t. z w. skorupiaki czyli 
raki wąsonogie (Cirripedia). Jeden z naj
pospolitszych gatunków tych skorupiaków 
z rodzaju kaczenicy, Lepas nosi do dziś 
dnia nazwę naukową Lepas anatifera, t. j. 
lcaczkonośna (poniemiecku Entemuschel).

Przedstawiciele rodziny kaczenic (Lepa- 
didae) raków wąsonogich, posiadają ciało 
okryte wapienną muszelką, która składa się 
z kilku zestawionych z sobą:«kawałków. 
Ciało to osadzone jest na dłuższćj lub krót- 
szój, mięsistój łodyżce, która nasadą swą 
przyczepia się do różnych podwodnych

Fig- 1. Powstawanie gęsi drzew nych, według 
rysunku z dzieła Aldroyandiego (1599).

autor siedemnastego wieku (przed r. 1667) 
uważał znów całą tę historyją za bajkę. 
Wreszcie w końcu siedemnastego i w osiem
nastym stuleciu (Paul Herbenstreit, 1707) 
wszyscy już prawie przyrodnicy doszli do 
wniosku, że fakt pochodzenia bernikli z ro
ślin jest tylko błędną obserwacyją i że to, 
co uważano za pąki młodych gęsi, nie ma 
żadnego związku z ptakami, prawdziwą zaś 
naturę tych mniemanych pąków ptasich 
wyjaśniono dopiero w naszem stuleciu. 
A mianowicie, jeśli porównamy rysunki sta
rożytnych autorów (p. np. załączony tu ry
sunek fig. 1 z dzieła Aldroyandiego) oraz 
opisy owych pąków ptakonośnych, rosną-

Fig. 2. Pojedynczy osobnik Kaczeńca (Lepas 
anatifera), przyczepiony łodyżką do kawałka 

drzewa.

przedmiotów, kawałków drzewa, oraz do 
nadbrzeżnych roślin opłókiwanych przez 
wodę podczas przypływów morza i t. d. 
Kaczenice posiadają w wieku dojrzałym 
organizacyją nieco uproszczoną, ponieważ 
nie wiodą ruchliwego życia, lecz do jednego 
miejsca są przytwierdzone. W młodości 
jednak jako larwy, wiodą życie swobodne 
i mają pod "niektóremi względami wyższą 
organizacyją. Ponieważ w stanie dojrza
łym posiadają skorupkę wapienną, wielki 
Cuvier uważał je  jeszcze za mięczaki. Do
piero Lam ark dowiódł, że nie mają one nic 
wspólnego z mięczakami i utworzył z nich 
oddzielną klasę Cirripedia (wąsonogie).
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On też pierwszy wskazał bliskie pokre
wieństwo tych zwierząt ze skorupiakami, 
a później Darwin, Thompson i Fritz Muller 
ostatecznie tego dowiedli, na zasadzie budo
wy i rozwoju tych organizmów. Spytajmy 
teraz, skąd się wzięło to niezwykłe mnie
manie w nauce o związku genetycznym po
między ptakami i owemi skorupiakami wą- 
sonogiemi?

Istnieje kilka hipotez, co do początku te
go błędnego przypuszczenia. Znakomity 
lingwista angielski Max Muller przypisuje 
następujące pochodzenie temu, tak uparcie 
przez osiemnaście prawie wieków zakorze
nionemu błędowi. Jeszcze Plinijusz nazwał 
pewne zwierzęta przyczepione do dna mor
skiego i okryte muszlą (zapewne więc sko
rupiaki wąsonogie) Perna, ponieważ kształ
tem swym przypominały nieco szynkę (per
na). Od zdrobniałego wyrazu tej nazwy 
Pernacula lub Bernacula wywodzi Max 
Muller nazwę angielską Barnacles lub Ber- 
nikles. Dalej przypuszcza on, że gęsi czy 
kaczki morskie zwane były pierwotnie ir- 
landzkiemi, t. j. Hibernicae, Hiberniculae, 
skąd powstał wyraz Berniculae. Otóż po
nieważ skorupiaki i ptaki posiadały taką 
samą, jakkolwiek różnemi drogami powsta
łą, nazwę — mogło więc stąd łatwo zrodzić 
się mniemanie o gienetycznym związku obu 
tworów. Ta hipoteza Maxa Mftllera, jak 
kolwiek bardzo dowcipnie i zręcznie pomy
ślana, została jednak surowo osądzona przez 
słynnego bijologa i popularyzatora niemiec
kiego prof. E. Krausego, który wykazał, że 
najdawniejsze nazwy gęsi morskich były: 
Branta, Barneta, Barnache, Bonuga, Ber- 
naca i t. d., lecz nie Bernicla, ta ostatnia 
zaś nazwa powstała w późniejszych czasach, 
kiedy myt o pochodzeniu gęsi dawno już 
istniał.

Prof. W iktor Oarus w swojej słynnej 
„Geschichte der Zoologie” (1872, str. 194) 
stara się wykazać, że cały ten myt ma za
pewne wschodnie pochodzenie, albowiem 
Piotr Damiani (1783) powiada, że na wyspie 
Thilon w Indyjach z drzew powstawać mo
gą ptaki, a w starożytnej księdze kabalisty
cznej żydów Sohar powiedziano, że rabi 
Abba widział drzewo, z którego owoców 
rodzą się ptaki. Nam się zdaje, że to nie
zwykłe wierzenie dostało się zapewne do

nauki europejskiej z kilku źródeł: po części 
ze wschodnich ksiąg starożytnych, po części, 
jak sądzi Max Muller, ze źródeł natury lin
gwistycznej, a głównie stąd, że z jednej 
strony na brzegach Europy umiarkowanej 
nie obserwowano nigdy lęgu bernikli, a z 
drugiej poruszające się, żywe istoty na ro
ślinach nadmorskich w postaci dziwacznych 
muszelek, wydawały się wogóle czemś nie- 
zwykłem, dopóki nie przekonano się, że po
między rośliną lub kawałkiem drzewa, a sko
rupiakiem niema żadnego gienetycznego 
związku.

Wszystkie te przyczyny wraz z okolicz
nością, że duchowieństwo podtrzymało ró
wnież to mniemanie dla pewnych celów 
obrządkowych, jak to zaznaczyliśmy w po
czątku niniejszego artykułu, przyczyniły się 
do tego, że przez osiemnaście blisko wie
ków uczeni wierzyli w tak dziwne i wysoce 
niewiarogodne fakty, a wszelkie odnośne 
obserwacyje tłumaczyli sobie na korzyść 
swego przypuszczenia.

Józef Nussbaum.

OGÓLNE Z A R Y S Y

W ED ŁU G

(Alfreda -Russel Wallacea.

VI. Obszar australijski.

Jestto olbrzymi obszar, składający się 
z większych i mniejszych wysp, rossianych 
po Oceanie Spokojnym, Pod względem 
zoologicznym jest on tak dobrze scharakte
ryzowany, że go niektórzy uczeni robią ró
wnoznacznym z resztą kuli ziemskiej. Nie
mniej jednak granice jego niezawsze są ła
twe do określenia. Środek zajmuje Au- 
stralija i Nowa-Grwinea, gdzie też fauna po
siada najbardziej typowy charakter. Na 
północo-zachód ciągnie się ten obszar po 
wyspę Celebes, na którój formy australij
skie przemięszane są ze wschodniemi. Na
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południo-zachód granicę stanowi Nowa Ze- 
landyja z sąsiedniemi wyspami, gdy na 
wschód obszar ten zajmuje całą Oceaniją 
aż po wyspy Sandwicz.

Ażeby lepiej zrozumieć całą odrębność 
fauny australijskiej, zajmiemy się wyłącz
nie zwierzętami samej Australii oraz Nowej 
Gwinei, gdzie właśnie miejscowe typy 
utrzymały się w największej czystości; 
szczegółowe zaś anomalije wykażemy na
stępnie przeglądając cztery prowincyje, sta
nowiące obszar australijski.

W ielki ten dystrykt różni się tem od 
wszystkich innych, że z wyjątkiem dwu 
rzędów nie posiada wcale zwierząt lądo
wych, spotykanych w innych częściach 
świata. Owe dwa rzędy starolądowe są to 
gryzonie i nietoperze. Pierwsze z nich są 
reprezentowane przez jednę tylko rodzinę 
myszowatych (Muridae); nietoperze zaś na
leżą wszystkie do rodzajów starolądowych, 
co łatwo objaśnić sobie można doskonałemi 
środkami lokomocyi, jakiemi te zwierzęta 
rosporządzają. Zwierząt czwororęcznych, 
drapieżnych lub kopytkowych A ustralija 
wcale nie posiada, lecz natomiast zasiedloną 
jest przez dwa rzędy (a prędzój jeszcze pod- 
klasy) zwierząt, to jest workowatych (Mar- 
supialia) i jednoodchódowych (Monotrema- 
ta). Obie te grupy są prawie wyłącznie 
właściwe Australii, gdyż tylko jedna rodzi
na dydelfów, należąca do workowatych spo
tyka się w Ameryce południowej. Obie te 
grupy zwierząt należą do prastarych zgro
madzeń zoologicznych, które utrzymały się 
w Australii dzięki bardzo długiej i kom
pletnej izolacyi od innych lądów. Grupa 
workowatych odznacza się tą właściwością, 
że łączy w sobie najrozmaitsze pod wzglę
dem budowy i obyczajów zwierzęta, repre
zentujące do pewnego stopnia rozmaite rzę
dy starolądowe. I  tak widzimy tu wilki, 
chochły, wiewiórki, polatuchy, łasice, skocz
ki i rozmaite inne zwierzęta, posiadające 
jednę wspólną cechę, to jest worek na brzu
chu, służący do noszenia przedwcześnie uro
dzonego potomstwa. Ze swej strony zwie
rzęta jednoodchodowe (Monotremata) są 
reprezentowane tylko przez dwa rodzaje, 
a mianowicie: dziobaka (Ornithorhynchus) 
i kolczatkę (Echidna); prawdopodobnem 
jest, że zwierzęta te są szczątkami jakiejś

prastarej grupy, która niegdyś istniała w in
nych częściach świata.

Avifauna Australii posiada rysy niemniej 
charakterystyczne, chociaż w tym razie wy
bitną cechą są typowe rodziny ptaków, gdy 
braki są mniej liczne. Obszar w mowie bę
dący nie posiada kilku bardzo szeroko roz
mieszczonych rodzin, a mianowicie ptaków 
wróblowatych, dzięciołów, sępów i bażan
tów, oraz niektórych typowych grup obsza
ru wschodniego. Nie mniej niż dziewięć 
rodzin ptaków charakteryzuje obszar au
stralijski, granice którego przechodzą tylko 
w izolowanych wypadkach, a mianowicie 
rajskie ptaki (Paradiseidae), miodówki (Me- 
liphagidae), ptaki-liry (Menuridae), A tri- 
chidae, papugi kakadu (Cacatuidae), papugi 
szeroko - ogoniaste (Platycercidae), papugi 
szczotko-języczne (Trichoglossidae), Mega- 
podiidae i kazuary (Casuariidae). Nadto 
cztery inne rodziny ptaków, aczkolwiek bar
dzo szeroko rozmieszczone, posiadają tu 
swoję metropoliją,a mianowicie tkacze (Plo- 
ceidae), zimorodki (Alcedinidae), Podargi- 
dae (rodzina kozodojów) i gołębie (Colum- 
bidae). Ze wszystkich pomienionych rodzin 
miodówki (Meliphagidae) są niewątpliwie 
najbardziej charakterystycznemi dla obsza
ru australijskiego, gdyż tak ściśle trzymają 
się jego granic, że zaledwie jeden gatunek 
przedostał się na wyspę Bały. Spotykamy 
zaś je  na całej przestrzeni obszaru austra
lijskiego od wyspy Lombok do wyspy Sand
wicz i Nowej Zelandyi. Obok tej typowej 
rodziny postawić należy papugi szczotko- 
języczne (Trichoglossidae), które nigdzie 
nie przekraczają granic obszaru, lecz nato
miast brak ich na wyspach Sandwicz i na 
Nowej Zelandyi, gdzie je  zastępuje pokre
wny rodzaj Nestor. Niema wątpliwości, że 
tak niebywały rozwój obu rodzin w mowie 
będących, obok tak ścisłego zamknięcia 
w granicach obszaru australijskiego przypi
sać należy wielkiemu bogactwu krzewów 
z kwiatami w miód obfitującemi.

Mówiąc o avifaunie Australii niepodobna 
pominąć milczeniem dwu rodzin, to jest 
zimorodków i gołębi, które jakkolwiek roz
mieszczone po całym świecie, tu jednak do
chodzą niezwykłego rozwoju, który tę część 
kuli ziemskiej każe uważać za ich motropo- 
liją. Zimorodków znanych jest wogóle 19
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rodzajów, a z tych aż 10 spotyka się w gra
nicach obszaru australijskiego. Z gołębi 
zaś 3h  rodzajów znanych ma swych repre
zentantów w Australii, a 2/s wszystkich ro
dzajów jest ściśle ograniczonych do tego 
obszaru. Taki nadzwyczajny rozwój gołę
bi w tój części świata przypisać prawdopo
dobnie należy brakowi małp, kotów, lemu
rów, łasic i innych czworonogów niszczą
cych młode ptastwo. Wspomnieć też nale
ży, że kolor zielony tak pospolity między 
gołębiami australijskiemi chroni je  zapewne 
przeciw drapieżnemu ptastwu. Na wy
spach polinezyjskich, gdzie jastrzębie są 
nader rzadkie, spotykamy często gołębie 
pysznego pomarańczowego lub żółtego ko
loru.

Gady obszaru australijskiego przedsta
wiają mniój wybitne cechy niż ssące lub 
ptaki. Węży np. nie posiada Australija ani 
jednój rodziny właściwój, a dwie trzecie 
wszystkich węży tego obszaru należy do ro
dziny Elapidae. Australija jest częścią 
świata, gdzie stosunek węży jadowitych do 
niejadowitych jest największy; tak np. 
w Australii południowój stosunek ten jest 
sześć do jednego. Wogóle liczba węży 
w tój części świata wzrasta wraz ze średnią 
temperaturą (co zresztą jest ogólnem pra
widłem). I  tak: Tasmanija posiada trzy 
gatunki węży (wszystkie jadowite), Wi- 
ktoryja — 12 gatunków, Australija po
łudniowa — 15, Nowa Południowa Wa- 
lija — 31, a gorący Queensland — 42 ga
tunki.

Jaszczurek posiada Australija 8 rodzin, 
z których 3 właściwe tój części świata.— 
Z ziemnowodnych tylko jedna rodzina (Xe- 
norhinchidae) składająca się z jedynego ga
tunku jest właściwą Nowój Gwinei. Podo
bnie i z ryb słodkowodnych posiada Au
stralija tylko jednę rodzinę właściwą, a mia
nowicie Gadopsidae reprezentowaną przez 
jedyny rodzaj i gatunek. Najciekawszą ry
bą tój części świata jest Ceratodus, mający 
dwa pokrewne rodzaje w Ameryce zwrotni- 
kowój i w Afryce zwrotnikowój. Trzy te 
rodzaje stanowią podklasę Dipnoi właściwą 
formacyi tryjasowój.

Motyle są stosunkowo nieliczne w obsza
rze australijskim, z wyjątkiem prowincyi

Austro-Malajskiój i północnój części Au
stralii właściwćj, gdzie między innemi spo
tykamy wspaniały rodzaj Ornithoptera. Ob- 
ficiój reprezentowane są tu chi‘ząszcze, spo
między których bogactwem odznaczają się 
Longicornia, posiadające nie mniój jak  360 
rodzajów, z których 263 właściwych obsza
rowi. Muszle lądowe liczą około 1200 ga
tunków; liczba jednak rodzajów właściwych 
jest bardzo nieznaczna.

Zanim przejdziemy do przeglądu poje- 
dyńczych prowincyj tego obszaru, zajmie
my przez chwilę czytelnika bardzo ważnem 
pytaniem, a mianowicie czy istniało jakie
kolwiek połączenie między lądem Ameryki 
południowój i Australiją. Rzućmy naprzód 
okiem na stopień pokrewieństwa, jaki istnie
je  pomiędzy faunami obu tych krain. Prze
de wszystkiem ssące dają nam przykład 
zwierząt workowatych, zamieszkujących 
wyłącznie oba dystrykty. Następnie po
między ptakami spotykamy południowo
amerykańską rodzinę penelop (Cracidae), 
zbliżoną do australijskich Megapodiidae. 
Niektórzy uczeni znajdują nadto inne jesz
cze pokrewieństwa pomiędzy ptakami obu 
dystryktów, te jednak są mniój wyraźne, 
pominąć je przeto możemy. Zwierzęta zie
mnowodne dostarczają nam faktów jeszcze 
bardziój wybitnych, gdyż rodzina żabek 
drzewnych (Pelodryadae) zamieszkuje wy
łącznie obie krainy w mowie będące, a ro
dzaj australijski Litoria (z rodziny Hylidae) 
posiada jednego przedstawiciela w Para- 
guayu. Jeszcze bardziój zdecydowane po
krewieństwo spotykamy pomiędzy rybami 
słodkowodnemi obu dystryktów: rodzaj
Aphritis posiada dwa gatunki w Patagonii 
i jeden w Tasmanii, rodzaj Galaxias za
mieszkuje umiarkowaną Amerykę południo
wą, Australiją i Nową Zelandyją; wresz
cie rodzaj Osteoglossum posiada gatunki 
we wschodniój części Ameryki Południo
wój, na wyspach Indo-Malajskich i w A u
stralii.

Te jednak izolowane wypadki znajdowa
nia się bliskich form w krainach tak odle
głych niekoniecznie dowodzą, aby te krainy 
musiały być ze sobą kiedykolwiek bespo- 
średnio złączone. I tak, zwierzęta worko
wate zasiedlały kiedyś Europę i gdy rodzi
na dydelfów istniała tu jeszcze w epoce eo-
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cenicznój i miocenicznój, taż sama rodzina 
ukazuje się w Ameryce w epoce pliocenicz- 
nój; kolebką więc dydelfów jest Europa 
a nie Ameryka. Bardzo więc być może, że 
zarówno Australija, jak  i Ameryka połu
dniowa zawdzięcza swe workowate zwie
rzęta wędrówkom z północnego lądu; utrzy
manie się zaś tych form pierwotnych na 
obu południowych lądach przypisać należy 
izolacyi, oraz brakowi odpowiednich wyż
szych form, mogących sprowadzić ich za
gładę przez współzawodnictwo. Podobny 
wypadek zachodzi, ja k  się zdaje, z rodzina
mi ptaków Cracidae i Megapodiidae, któ
rych przodkowie zasiedlać kiedyś mogli 
północne lądy.

Aby zaś objaśnić sobie tak bliskie powi
nowactwa, jakie zachodzą między ziemno- 
wodnemi i rybami słodkowodnemi A ustra
lii oraz Ameryki południowej, rzućmy tyl
ko okiem na mapę, a przekonamy się, że 
bespośrednio na południe od przylądka 
H orn znajdują się wyspy Południowo-Szet- 
landzkie i Grahama, gdy z drugiój strony 
kraina W iktoryi południowój ciągnie się na 
południe od Nowój Zelandyi; pośrodku leżą 
wyspy Auklandzkie, Campbell i Makaryj- 
skie, które niezawodnie są śladami dawniej
szego rozwoju Nowój Zelandyi w kierunku 
południowym. Poza wyspami Makaryjskie- 
mi spotykamy wyspę Szmaragdową odległą 
ledwie o 600 mil od krainy W iktoryi połu
dniowój. Mamy więc cały szereg wysp, 
które, jeżeli nie łączą, to przynajmniój zbli
żają do siebie Australiją właściwą i Ame
rykę południową.

A teraz wracając do zwierząt ziemnowo
dnych i do ryb, przypomnimy czytelnikowi, 
że ikra tak jednych jak  drugich bardzo ła
two przenoszoną być może zapomocą gór 
lodowych, które posiadają zwykle na swój 
powierzchni małe kałuże wody słodkiój. 
Ostatniemi czasy przewożono wielokrotnie 
ikrę łososi do Nowój Zelandyi, pokując ją  
jedynie do lodu. W  podobny sposób (to 
jest za pośrednictwem gór lodowych) prze
niesioną być mogła ikra niektórych żab, 
a wobec tego unikniemy konieczności przy
puszczania, że A ustralija połączoną była 
w ostatnich czasach gieologicznych z Ame
ryką południową, czemu sprzeciwia się sta
nowczo znaczna głębokość morza pomię

dzy obudwiema częściami świata w mowie 
będącemi.

(eZ. ć. nast.).
Jan Sztolcman.

BUCHARA I BUCHARCZYCY.
przez

d.ra, H e ^ f e l c io r a .

(Dokończenie').

Uzbecy wyróżniają się, jako typ etnicz
ny, przez swój wzrost trochę mniejszy, 
mniejsze a raczćj krótsze nogi i ręce, górną 
część korpusu dłuższą, kończyny dolne sto
sunkowo krótkie, przez kości policzkowe 
szersze, prawie czworokątną twarz i czasz
kę, niskie czoło, mniój rozwinięty nos; wo
góle odznaczają się, w porównaniu z tadży
kami, mniój szlachetnemi rysami, tępym 
wyrazem twarzy, ponurem okiem, mniej
szym zarostem i jednostajnie żółto-ciemna- 
wą cerą. Oko ich jest piwne, zielonopiw- 
ne, w brzydkiój oprawie, mniój wyraziste 
niż u tadżyków. Włos jest czarny lub cie
mny, twardy, łatwo siwiejący, broda nie- 
kędzierzawa, uwłosienie na ciele słabe lub 
żadne. Chód spokojny, poruszenia wolne, 
mimika mniój żywa niż u tadżyków.

Mowa ich jest turko-tatarska. P rzy  dwo
rze, w wyższych sferach język perski jest 
panującym, zupełnie tak jak  niegdy w Rzy
mie panował język podbitych greków.

Uzbecy zdawien dawna byli fanatyczniejsi 
i bardziój wojowniczego usposobienia ani
żeli tadżycy, mniój też zajmowali się rol
nictwem i rzemiosłami i dziś są oni prze
ważnie urzędnikami, wojskowymi i kupca
mi; atoli wiele cech już pomiędzy obu szcze
pami wyrównało się.

Znalazłoby się jednakże nieskończenie 
wiele wyjątków od tego cośmy dla każdego 
z tych szczepów przyjęli za prawidłowe, ty
powe. Tak naprzykład emir Seid Abdul 
Achad jes t uzbekiem o rysach twarzy tad
żyka, ma piękny foremny nos, wcale nie 
szerokie kości policzkowe, wielkie oczy?
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niezwykle wysoki wzrost, ręce wielkie i dłu
gie, a jednocześnie posiada skórę żółtawą 
uzbeka i jego niewielki zarost. Pozycyja 
jego nakazuje mu zazwyczaj mieć pozór 
zmęczony i oziębły. W ożywionej rozmo
wie prywatnej natomiast staje się on poję
tnym, bystrym, wciąż interesującym się 
i uprzejmym. Może z biegiem czasu po- 
mięszanie cech rasowych złożyłoby się na 
jednolitą rzeczywistą rasę. Wręcz przeci
wnego przykładu dostarcza mi pewien zna
jomy mułła, który nazywa siebie tadży
kiem, ale z powodu maleńkości oczu, szero
kiej twarzy, krótkich palców, braku zaro
stu i skóry bladożółtój bez żadnego rumień
ca jest typowym przedstawicielem szczepu 
uzbeckiego. Za to jest on żywy, miły 
w obejściu, rozmowny i dowcipny, jakgdy
by był prawdziwym tadżykiem. Jeśli moż
na mu zawierzyć co do jego pochodzenia, 
to należy przypuszczać, że do rodziny jego 
weszły kobiety uzbeckie.

Uzbecy, podobnie jak  tadżycy, wygalają 
sobie zupełnie głowę w przeciwieństwie do 
żydów oraz indusów. Chłopcom pozosta
wiają pęk włosów, który po dojściu do doj
rzałości bywa obcinanym. Akt ten zna
mionuje dojście do dojrzałości oraz przyję
cie do liczby dorosłych i odbywa się uro
czyście pod nazwą „Tomosza”.

Ubiór obu szczepów składa się z szero
kiego wygodnego szlafroka, albo chałata 
lub kaftana; oni sami zowią go „czapan”. 
Czapan drelichowy noszą wieśniacy, z mo
skiewskiego perkalu cechuje drobnego mie
szczanina, czapan z krajowego adraru (pół- 
jedwab i półperkal) noszą mieszczanie i han
dlarze, z kokańskiego jedwabiu młodzi 
strojnisie bucharscy, czapan z kanausu kra
jowego (ciężki jedwab) jest ubiorem boga
tego kupca, wyższego oficera, czapan jedwa
bny i atłasowy noszą wyżsi urzędnicy i fa
woryci dworu, wreszcie atłasowy lub ada
maszkowy przetykany złotem stanowi ubiór 
galowy najwyższych dostojników. Biały 
przetykany złotem lub kaszmirowy turban 
„djallma” oznacza ludzi wyższego stanu, 
błękitny albo purpurowy ludzi pospo
litych. Skórzane, srebrne, złote i wy
sadzane drogiemi kamieniami pasy ozna
czają rozmaite stopnie hierarchii urzę
dniczej. Zwyczajny człowiek obwiązuje

biodra pasem z tego materyjału co tu r
ban.

Ubiór powyższy, z małemi wyjątkami, 
jest typowym ubiorem mieszkańców Bu
chary i krajów sąsiednich, który podlega 
tylko pewnym zmianom pod wpływem róż
nic rasowych i religii.

Arabowie, którzy, dotychczas niezmię- 
szani mieszkają pojedyńczemi kolonijami 
w emiracie Bucharskim i prowincyi Samar- 
kandzie, przedstawiają coś tak odmiennego, 
charakterystycznego, że można ich na pier
wszy rzut oka rospoznać. Delikatny szkie
let, wąska twarz, nadzwyczaj wielkie oko, 
drobne ręce, wąskie nogi, średni wzrost, 
żółta, bladawa skóra, czarny włos, umiar
kowany ale nie mały zarost — cechują ara
ba ze strony zewnętrznej; namiętne i gorące 
usposobienie, kłótliwość, duma i mniejsza 
poddańczość usposobienia niż u innych azy- 
jatów stanowią stronę duchową typu arab
skiego.

Persowie stanowią dość liczną i wpływo
wą część ludności emiratu bucharskiego. 
Oprócz wędrownych handlarzy i kopaczy, 
którzy przybyli do tutejszego kraju, gdy 
się budowała kolej, perskiego pochodzenia 
i narodowości, znajduje się we wszystkich 
miastach bucharskich dość persów w cha
rakterze kupców, dżygitów i urzędników; 
przy dworze emira pewna perska rodzina 
zajmuje najważniejsze stanowisko. Składa 
się ona z kilku gieneracyj. Dziad dostał 
się do dworu Muzzofar Eddina, ojca obe
cnego emira, w charakterze jeńca i za niego 
już zajął on stanowisko, które do dnia dzi
siejszego zajmuje, jako Kusz-Begi, alter ego 
emira. Syn jego był Diwan-Begi, czyli 
ministrem handlu i sekretarzem stanu do 
spraw zewnętrznych; w Marcu roku 1888 
został on zamordowany. Miejsce jego za
ją ł jego najstarszy syn, a więc najstarszy 
wnuk Kusz-Begiego, Perwanadżi Astankul, 
a na jego poprzednie stanowisko został po
wołany drugi z kolei wnuk starego Kusz- 
Begiego. Tym więc sposobem rodzina po
wyższa przez ciąg trzech gieneracyj tworzy 

J  dynastyją urzędniczą, która potrafiła z nie
zwykłym rozumem politycznym i zręczno
ścią przebyć wszystkie fazy pomiędzy sta
nem niewolnika aż do stanowiska najwyż
szego urzędnika w państwie. Wogóle za-
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mało cenią uzdolnienie umysłowe, moc cha
rakteru i zdolność do pracy szczepu per
skiego. Przykład wspomnianej rodziny, 
która z najpodrzędniejszego stanowiska po
trafiła dojść do pozycyi ministra i na niej 
tak długo się utrzymać dowodzi naj lepi ćj, 
jak zdolnymi i rozwiniętymi ludźmi są per- 
sowie. Persowie, chociaż aryjczycy, ale 
znacznie różnią się od tadżyków. Czaszka 
ich jest bardziój wąska i spiczasta, skóra 
jest jednostajnie brunatna bez żywego ru 
mieńca, włosy są bardziój szorstkie, zarost 
i uwłosienie ciała jeszcze mocniejsze, brwi 
bardziój krzaczyste, wyraz oblicza cokol
wiek ponury. W ygalają sobie środkową 
część całej czaszki, W  zdolności do handlu 
nic nie ustępują oni tadżykom i uzbekom. 
Ich tragarze i zapaśnicy posiadają doskona
le rozwiniętą muskulaturę i klatkę piersio
wą tak mocno zbudowaną, jakiej nigdy nie 
widzimy u tadżyków i uzbeków. Na ca
łym wschodzie słyną persowie jako niestru
dzeni kopacze, robotnicy* do budowy kana
łów; pi-zy budowie kolei Zakaspijskiój p ra
cowało ich ciągle od 500 do 1000 ludzi.

Żydzi odznaczają się tu temi samemi wy- 
bitnemi cechami co i wszędzie na całym 
świecie. Tutaj przyczyniają się oni do 
kwitnącego stanu aryjskiej ludności i wo
góle mniój oni tu się różnią od otoczenia 
wschodniego, niźli od zachodniego, oczywi
ście w ubraniu wschodniem korzystniej się 
oni przedstawiają niż w europejskiem. Ta 
sama podłużna forma twarzy, ostre zagięte 
nosy, ciemne oczy, mocny zarost, włosy na 
głowie gładkie i kręcące się, wygolone po 
większój części na obu stronach głowy, ro
zumny wyraz twarzy. Więcej też są oży
wieni od innych ludzi wschodu. I  szkielet 
ich przypomina szkielet innych żydów: nie
wielka szerokość pleców, długie ramiona, 
chód powolny, kolana zgięte. Kobiety są 
uderzająco, czasami klasycznie, piękne. 
Utrzymują się w części z handlu, w części 
z rzemiosł. Farbiarstwo jest prawie zu
pełnie w ich rękach. Jest ono dla nich 
źródłem bogactw, posiadają też domy w mie
ście, ogrody poza bramami miasta, w poło
wie urządzają się powschodniemu, w poło
wie poeuropejsku. Wszelako zdarzają się 
pośród nich i biedni żydzi. Jednożeństwo, 
obfitość dzieci i moralność są im właściwe, j

Sądząc z ich słów, przyszli żydzi do Bu
chary z Persyi w bardzo dawnych czasach 
zaraz po rospędzeniu dziesięciu pokoleń, 
według innych źródeł zostali oni tu gwał
tem osadzeni za Tamerlana. Ssartowie na
zywają ich mojżeszowymi albo żydami. 
Mieszkają oni w oddzielnej, choć niezbyt 
surowo oddzielonej dzielnicy miasta, ale 
interesy kupieckie prowadzą pośród maho
metan. Mają tu swój dom modlitwy, ale 
nie właściwą synagogę, niewolno im jeździć 
konno po mieście, niewolno nosić jedwabiu 
i turbanów, muszą chodzić w przepisanem 
ubraniu, podobnem do ubrania żydów pol
skich — szaro, z głową pokrytą czworoką
tną czapką przypominającą cokolwiek kon- 
federatkę. Kobiety ich chodzą zasłonięte 
i wogóle zachowują ubranie i obyczaje swo
ich sióstr bucharskich. Żydzi tutejsi mają 
stosunki w Rossyi, Francy i, Austryi, An
glii i Indyjach; są oni niejako łącznikiem 
pomiędzy Bucharą a cywilizacyją europej
ską. Pomiędzy europejskimi kupcami w B u
charze znajduje się znaczny kontyngens 
izraelitów.

Indusi albo Hindostani, jak  oni sami mó
wią, są tu  ludnością napływową, lecz nie 
osiadłą tutaj, chociaż liczba ich jest we 
wszystkich znaczniejszych miastach Bucha
ry niemała.

Od pierwszego spojrzenia widać, że to 
są aryjczycy w przeciwieństwie do wszyst
kich ludów tureckich i mongołów. Skąd
inąd ich powierzchowność, wejrzenie, chód 
i postępowanie wyróżniają ich rdzennie od 
wszystkich europejczyków, tak, że odrazu 
można ich ocenić jako żywioł heterogieni- 
czny, obcokrajowy. Ze wszystkich szcze
pów Azy i są oni najdrobniejszym i naj
nędzniejszym. Szkielet ich cienki, wątły. 
Tw arz i czaszka podłużne, skóra ciemno
brunatna, oko mocno pigmentowane, cie- 
mnopiwne lub czarne, włosy proste, krucze, 
(w części tylko wygolone), zarost słaby, 
wyraz twarzy łagodny, spojrzenie dziwne 
jakby nie skierowane nazewnątrz. Zazwy
czaj noszą oni na czole złoty płomyk lub 
inny jaki znak symboliczny czcicieli ognia, 
przyklejony lub wypalony; dolne powieki 
są pomalowane węglem lub farbą niebieską, 
a skóra namaszczona olejem.

Podobnie do żydów noszą oni szare kaf
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tany perkalikowe, wysokie stojące czapki 
i stąd sprawiają wrażenie biedaków; z tem 
wszystkiem działają oni tutaj w charak
terze lichwiarzy, wekslarzy i pożyczających 
na zastaw, wszelako biorąc za to odsetki 
niezwykłej w Europie wysokości; opuszcza
ją  oni emirat jako ludzie zamożni, a nawet 
bogaci. Tak więc sami oni nie wytwarzają 
nic, ale żyją z pracy i biedy innych ludzi, 
a nabyte w kraju bogactwa wynoszą zagra
nicę. Nigdy też hindostańczycy nie mają 
tutaj rodzin, nigdy nie osiedlają się na sta
łe. Mieszkają gromadnie w kilku karawan- 
serajach i wyłącznie ze swoimi tylko, w nie
dostatku i ucisku. Zdaje się, że i im, po
dobnie jak  żydom, jazda konna wewnątrz 
miast jest zabronioną. W  podróżach je 
dnakże widzi się ich zwykle na koniach lub 
osłach. Nie utrzymują stosunków ani z mu
zułmanami ani z żydami. W ydaje się jak
gdyby oni fnnych unikali i nawzajem byli 
przez nich unikani.

Afgańczycy przychodzą do chanatu na 
pewien czas w charakterze kupców; niektó
rzy z nich jednakże osiedlają się tu i stają 
posiadaczami ziemskimi. Na skutek 'buntu 
Isak-Chana i wypędzenia go z Afganistanu 
znaczna część ich przybyła do Buchary 
i Samarkandy; w części są oni wojskowymi 
w świcie pretendenta, w części ludźmi 
zwyczajnymi z Badakszanu i Afganistanu, 
którzy w jakikolwiek sposób zostali wmię- 
szani do ruchu powstańczego. Afgańskich 
kupców można napotkać we wszystkich 
większych miejscowościach emiratu. W  sto
licy nawet posiadają oni dwa karawansera- 
je. Przy drodze, wiodącej z Buchary do 
letniej rezydencyi Kari, nie dalej jak  06 
do 8 wiorst od rezydencyi i stolicy osiedlił 
się pewien bogaty afgańczyk z żoną i dziec
kiem. Kamienny most, który prowadzi 
przez najbliższy aryk, nosi nazwę „Afgań- 
skiego”, gdyż wybudowany został przez te
goż afgańczyka.

Afgańczycy ze wszystkich środkowoazy- 
jatyckich szczepów są najmężniejsi, na j
przystojniejsi i wojowniczy. Rysy ich twa
rzy są prawidłowe, szlachetne, przypomi
nają one typ hiszpański: nos zagięty, wej
rzenie ciemnych, częstokroć niebieskich 
oczu swobodne, śmiałe; włosy czarne, wpa
dające w granat, proste i długie, wycho

dzące z pod turbana, zarost i uwłosienie 
ciała bardzo mocne, lecz nie wpadające 
w nadmiar jak  u żydów i ormian. Usta 
zupełnie prawidłowe, zęby mniejsze niż 
u ssartów. Plecy mają szersze i klatkę 
piersiową wyższą niż bucharczycy; podo
bnie do tych ostatnich i oni mają skłonność 
do tycia, lecz są o wiele muskularniej zbu
dowani od tamtych. Zachowanie ich jest 
mniej pokorne niż wszystkich innych ludzi 
wschodu. Trudno pojąć, dlaczego ci wo
jowniczy, mężni afgańczycy powiększają 
sobie i upiększają (?) sztucznie oczy przy 
pomocy farby niebieskiej i czarnej, na wzór 
indusów, bucharczyków i europejskich dam 
półświatka.

Gabryjel Bonvalot opisuje afgańczyków 
z emiratu jako rozbójników, złodziei i chro
nicznych burzycieli porządku społecznego; 
pod tym względem zupełnie się on zgadza 
z dr Jaworskim. Kupcy zaś i wojskowi 
afgańscy, przebywający czasowo w Bucha
rze, zachowują się z największą oględno
ścią i godnością; pomimo, że chodzą uzbro
jeni, unikają starannie wszelkiego zatargu, 
są grzeczni i zgodni. Kupcy afgańscy z Pe- 
szaweru, którzy tu tylko krótko, czasami 
rok, bawią, zachowują się zupełnie jak  in- 
dusi i bucharczycy, nie noszą żadnej broni 
i wydają się spokojnymi mieszkańcami 
miast lub handlującymi. Mówią swoim 
własnym językiem. Ani jednego spośród 
nich nie spotkałem, któryby umiał poan- 
gielsku. Z trudem też porozumiewamy się 
z nimi przy pośrednictwie rossyjskich, 
kaukaskich lub bucharskich tłumaczy. Pod 
względem wyrobów rzemieślniczych i przed
miotów sztuki o wiele przewyższają bu
charczyków. Metaliczne ich wyroby, sny
cerskie, oręż oraz tkaniny są gustowniejsze 
i wytworniejsze niż roboty ssartów. Oni 
też służą za pośredników w handlu przywo
zowym pomiędzy Bucharą a Indyjami i Af
ganistanem, w handlu szalami indyjskiemi, 
tkaninami kaszemirskiemi, drogiemi kamie
niami i t. p.

Co się tyczy europejczyków, to nie wiem 
czy jest ich 2000 w chanacie, licząc w tem 
załogi rossyjskie w Dżardżui i Kerki. Z lu
dzi niewojennych rezyduje w samej Bucha
rze 150 europejczyków, rozumie się, prze
ważnie rossyjskich poddanych, tatarów roą-
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syjskich, żydów rossyjskicb, zaledwie kilku 
polaków i niemców, z cudzoziemców — 4 
niemców i 1 francuz. W  K arakulu miesz
ka pięciu francuzów, z których jeden jest 
inżynierem głównym dystansowym, miesz
kającym tu z rodziną, a pozostali są bie
głymi w wyrobie wina i sprowadzonymi 
z Francyi w celu rospowszechniania hodo
wli i uprawy wina.

Przełożył Stefan Stetkiewicz,

Korespondencja Wszechświata,
W celu pow iadom ienia czytelników o tegorocz- 

nych kom etach, przytoczę tu ta j niektóre szczegó
ły. W dniu 31 Marca zauważono na obserwato- 
ryjum  L icka w Kalifornii m ałą, teleskopow ą ko
metę, pierwszą z w idzialnych w roku bieżącym, 
ale by ła  to kom eta odkry ta  w roku 1888 dnia 2 
W rześnia przez p. B arnarda, a pojaw iająca się 
jeszcze w roku bieżącym . Pod d. 6 L ipca przy
niósł telegram  z Bostonu wiadomość o dostrzeże
niu komety przez p. Swifta w R ochester; lecz na- 
próżno szukano je j w E uropie , telegram  bowiem 
był niedokładny i wskazywał inne m iejsce na 
niebie. Po bliższem zbadaniu pokazało się, że 
p. Swift w idział nie nową, ale tę kometę B arnar
da, o której dopiero m ówiliśmy. Praw dziw ie p ier
wszą, nową kometę, odkry tą  przez p. B arnarda 
w dniu 23 Czerwca 1889 roku, zw iastował te le
gram  z Bostonu; była to  m ała  kom eta, zachodzą
ca z wieczora i dlatego niedługo obserwow ana 
w Europie.

D rugą nową, teleskopową kometę 1889 roku  od
k ry ł p . Brooks w obserw atoryjum  Sm itha w d. 6 
Lipca, o czem zawiadomił te legram  z Bostonu. Ta 
kom eta rozdzieliła się na  trzy  części, ja k  to  zau
ważono w obserw atoryjum  L icka w dniu 1 S ier
pnia, a  w dniu 6 tegoż m iesiąca widziano już 
w W iedniu cztery części otoczone wspólną osłoną, 
w S trasburgu atoli nie dostrzeżono takiego roz
działu komety. Dodać w ypada, że podobne zja
wiska pokazywały się na  n iek tó rych  kom etach 
z daw niejszych lat; czy spraw dzi się to  na tego
rocznej, p rzekonają dalsze spostrzeżenia. O od
kryciu trzeciej komety przez p. Davidsona w dniu 
21 L ipca w Queensland nadeszła wiadomość z Mel
bourne pod d. 23. W  E urop ie  atoli można było 
obserwować tę kometę dopiero w tedy, kiedy z po
łudnia zbliżyła się ku równikowi. Obecnie dosta
ła  się już do grom ady H erkulesa, gdzie dość dłu
go pozostanie, ale gołem  okiem  nie będzie do
strzegalna, gdyż blask je j ciągle m aleje. N ie po

daw ałem  tu taj w spółrzędnych, wskazujących poło
żenie każdej z tych kom et, gdyż one zm ieniają się 
z dnia na dzień i albo m usiałyby być przytoczo
ne w długich szeregach liczb, albo w tym  kształ
cie, podług którego tylko specyjalista mógłby obli
czyć miejsce kom ety na niebie.

Kowalczyk.

KBOKfKA NAUKOWA.

— Nowy przyrząd do łączenia barw widmowych.
Pom iędzy klasycznem i doświadczeniami, któremi 
Newton okazał, że barw a biała je s t w ynikiem po
łączenia wszystkich barw  widmowych, znany jest 
powszechnie krążek pokryty kolejno szeregiem 
farb odpowiednich; gdy krążek taki wprawiamy 
w szybki obrót, oko nie rozróżnia już kolorów od
dzielnych i widzi krążek białym . Ponieważ je 
dnak farby sztuczne posiadają zawsze barw y mniej 
lub więcej złożone, białość k rążka obracanego nie 
jest dokładną, ale zawsze przedstaw ia pew ien od
cień barw ny. Otóż, p. Poitevin, p repara to r fizyki 
w liceum Charlem agne w Paryżu, zmienił krążek 
Newtona w sposób taki, że pozwala on łączyć na
tu ra lne  barw y widma. Krążek p. Poiteyin nie jes t 
wcale umalowany, a natom iast posiada szparę, po 
za k tó rą  znajduje się pryzm at. Smuga światła, 
przez szparę tę przechodząca, rosszczepia się w 
pryzm acie i na  oddalonym  ekranie tw orzy widmo. 
Gdy krążek wprawia się w obrót, widmo to za j
muje położenia coraz inne, a przy  obrocie dosyć 
szybkim oko łączy kolejne wrażenia i k rążek wy
daje sig białym. Przyrząd ten może być bardzo 
użytecznym  przy szkolnym wykładzie fizyki.

S. K.

CHEMIJA.

— Sial z miedzią. Pp. Schneider i Sp. opatento
wali sposób fabrykow ania stali zaw ierającej pewne 
ilości miedzi. S tal tak a  m a być stosowaną do wy
robu dział, b lachy, sztab, najrozm aitszych mate- 
ryjałów  wojskowych i t. p. Do fabrykacyi tej stali 
używa się zwykłej miedzi, unikając jej u tlen ian ia  
p rzed stopieniem  ze stalą. Otrzym uje się stal za
w ierającą 2 — 4 %  miedzi, posiadającą doskonałą 
elastyczność, opór i kowalność. (Rev. Scient.).

M. FI.

ZOOLOGIJA.

— Długowieczność żółwi. Żółwie uważają się zwy
kle za zw ierzęta, posiadające żywot bardzo długi. 
Nowy tego dowód przytacza „M orning-Post“ z Sa
w anny; dzierżawca bowiem pewien z Rondout 
w stanie Nowego-Yorku napotkał w Październiku 
roku zeszłego żółwia, który w lókł się z trudnością. 
Mógł się do niego zbliżyć łatwo i odczytać na
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skorupie w yraźnie w yryty napis: W. E . W hittaker, 
10 S ierpnia 1771, Gad ten zatem m iał już przez 
117 la t życia. (N aturę).

ARCHEOLOGIJA.

— W  Meksyku, w stanie Chapias, m iano do
konać nader ważnych odkryć archeologicznych. 
O dkryto bowiem dawne drogi doskonale zbudo
wane i ruiny kilku m iast takiej rozległości, że lu 
dność kraju, według tego, mogła liczyć ze 30 m i
lijonów. Domy, najczęściej pięciopiętrowe, były 
kształtu  stożkowatego i ozdobione osobliwą rzeź
bą, przypom inającą rzeźby na pomnikach egip
skich. (La Geographie, 39).

S. St.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— Podróże i podróżnicy. Rasa dzielnych podróż
ników jeszcze nie wyginęła i od czasu do czasu 
gieografija zapisuje zdumiewające podróże i wy
prawy, podczas k tórych podróżnik wystawiony na 
setki niebespieczeństw co m om ent b ra ta ł się ze 
śm iercią. Obecnie liczbę tych śmiałych bojowni
ków wiedzy pom naża jeszcze jeden , z pochodze
nia norwegczyk, Karol Lum holtz. Wogóle rzec 
można, że półw ysep Skandynaw ski ostatn iem i cza
sy niezm iernie wiele uczynił dla postępów gieo- 
grafii. Kraj ten  wydał N ordenskjolda, który do
konał przejścia północnego, celu m arzeń tylu po
przedzających badaczy; w roku  bieżącym Nansen, 
także norw egczyk, przebyw a ze wschodu na za
chód G renlandyją, kraj lodowaty, niegościnny, 
uważany za całkiem  niedostępny i prawie niezna
ny. Teraz wreszcie stam tąd  się zjawia Lum holtz, 
który  za pole swych badań obrał A ustraliją.

Karol Lum holtz urodził się w r. 1851 w Lillen- 
ham m er, w Norwegii. Początkowo studyjował on 
teologiją i nawet w r . 1876 zdał ju ż  egzaminy; 
atoli czyniąc zadość wrodzonemu pociągowi do 
nauk przyrodzonych, opuścił karyjerę teologiczną, 
ażeby oddać się wyłącznie ukochanym  studyjom.

W  r. 1880 Lum holtz wysłany został w celach 
naukowych przez uniw ersytet w C hrysty janii do 
A ustralii; podróż ta  trw ała  cztery lata. Po wylą
dowaniu w Queenslandzie skierow ał się na zachód 
i w tym  kierunku przebył 800 m il w okolicy po
zbawionej drzew, gdzie gorąco dochodziło do 47° 
C w cieniu i gdzie, chcąc ukryć się na moment 
przez prostopadłem i prom ieniam i słońca, musiał 
się chować w cieniu własnego konia.

W krótce też uczuł skutki tych  trudów, na jakie 
bywał wystawiony — zachorow ał i m usiał wrócić 
do brzegu dla wypoczynku; tu ta j pozostawał przez 
trzy  miesiące...

Gdy tylko uczuł się lepiej, wrócił nanowo do 
swoich badań i udał się do północnej części Queen- 
slandu. Tutaj w okolicy rzeki H erbert, położonej 
pod 18° szer. poł., ożywiony chęcią poznania zbli-

ska ras miejscowych, pozostawał L. sam jeden, 
przez rok cały, pośród dzikich kannibalów, którzy 
znajdują sig jeszcze w pełnej epoce kam ienia, cho
dzą nago w lecie czy w zimie, nie znają uprawy 
roli, nie posiadają naw et zw ierząt domowych. L u
dy te  koczownicze, budują tylko czasowe szałasy, 
nie m ają naczelnika, religii, n ie znają sztuki pi
sania. Broń ich jes t zupełnie pierwotna: składa 
sig z lancy, miecza drew nianego oraz nolla-nolla 
czyli oszczepu do m iotania. Do obrony używają 
tarczy z lekkiego drzewa.

Najmilszym pokarmem i przedm iotem  poszuki
wań krajowców, jest mięso ludzkie (talgoro); ro 
zumie się, że wobec tego śm iały podróżnik musiał 
nieustannie pilnować się, aby nie być zjedzonym. 
Na szczęście znalazł on pomiędzy dzikimi odda
nego sobie sługę, który kilkakrotnie ocalił mu ży- 
cie,Fuw iadam iając o krwawych zam iarach swoich 
towarzyszy.

Pobyt Lum holtza pośród dzikich austrlaijskich 
przyniósł nad er cenne wiadomości, szczególniej 
dla antropologii i  etnologii oraz wzbogacił zoolo- 
giją o dwa nowe workowate, z których najcieka- 
wszem je s t „bungari“ krajowców (dendrolagus), 
o formach wdzięcznych i pięknem ubarwieniu 
szerści.

L. opuścił A ustraliją w r. 1884, mając zdrowie 
mocno nadwerężone wskutek nieopisanych trudów, 
na jakie przez cały czas podróży był wystawiony. 
Od owego czasu napisał on dzieło „W  kraju  kan- 
nibalów 11, które niezadługo (w końcu Października) 
wyjdzie jednocześnie w Paryżu, w Londynie, w No
wym Yorku i w Hamburgu, tym  sposobem odrazu 
w trzech jgzykach. Teraz Lumholtz w ybiera się 
do Ameryki, gdzie ma zamiar uczestniczenia w kon- 
ferencyjach i oddania sig badaniom  archeologicz
nym w Nowym Meksyku i Aryzonie, poczem ma 
znowu powrócić pod równi k, na ocean Spokojny, 
gdzie m a dokonać przebycia Nowej Gwinei z pół
nocy ku południowi; myśl dotąd  przez nikogo je 
szcze nie urzeczywistniona.

S. St.

R OZ M A I T OŚ C I .

—  Współczesna astrologija. W edług korespon- 
dencyi S tandard ta  z Szangai, sprawa kolei żelaz
nych w Chinach jest w osobliwszy a poważny spo
sób zagrożona. Silny pożar, który zniszczył czgść 
pałacu w Pekinie, wywarł nader silne w rażenie 
na um ysłach rodziny panującej i dworzan. Po
radzono się tedy nadw ornych astrologów i usły
szano od tych mędrców, że wspomniany pożar 
należy uważać za zapowiedź gorszych jeszcz klęsk, 
które niezawodnie spadną n a  cesarstw o za karę, 
że św ięta jego stolica została zbeszczeszczona bli- 
skiem sąsiedztwem zachodnich wymysłów. Cesarz 
w ydał natychm iast edykt, zabraniający budowa
nia nowych linij kolejowych.
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Książki i broszury nadesłane do Redakcyi 
Wszechświata

J A K O  N O W O Ś Ć .

M. Raciborski, U eber einige neue Myxomyceten 
Polens, odb. z Hedwigia, 1889 zesz. 2.

NI. Raciborski, O niektórych skam ieniałych d rze
wach okolicy Krakowa, odb. z X X III t. Spraw. 
Kom. fizyjogr.

NI. Raciborski, Przegląd gatunków  rodzaju Pe- 
diastrum , odb. z XX t. Rospr. i Spraw. W ydz. m. 
p. Akad. Um.

F. Kucbarzewski, O początkach piśmiennictwa 
technicznego w Polsce, W arszawa, 1889.

Pochodzenie, rospowszechnienie, użycie i skutki kau
kaskiego kefiru, przetłum aczył z rgkopismu R. Si- 
galin, 1889 r.

Do nabycia we wszystkich księgarniach.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

WP. St. NI. w Michałówce. Jedno dzieło nie w y
starczy. W ażniejsze są: ICayser I. P., Deutschlands 
Schm etterlinge, L ipsk 1860, cena 19 rb., Speyer, 
D eutsche Schm etterlingskunde fur Anfiinger, w yd. 
3, L ipsk 1879, cena 3 rb., Praun S. v., Ab- 
b ildung und Beschreibung europaischer Schmet- 
te rlingen , N orym berga 1857—1870, cena 58 rb.

Posiedzenie 12-eKom. stałćj Teoryi ogro
dnictwa i Nauk przyrodniczych pomo
cniczych odbędzie się we czwartek dnia 
19 Września 1889 roku, o godzinie 8 - ój 
wieczorem, w lokalu Towarzystwa Ogro
dniczego (Chmielna, 14).

B u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y
za tydzień od 4 do 10 Września 1889 r.

(ze spostrzeżeń na stacy i m eteorologicznej p rzy  Muzeum Przem ysłu i Rolnictwa w W arszawie).

B arom etr 
“§ 700 mm -f- T em peratu ra  w st. C.

_g.=5
§rej K ierunek w iatrur-H Q3 i 

^  U '
£ ' ” |

Suma
opadu

U w a g i .

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

4 56,4 56,9 58,2 11,1 15,4 13,3 16,5 9,2 63 i EN ,E,S ' 0,0 Pogoda
5 59,5 59,3 58,1 12,9 17,0 13,4 17,8 8,4 60 S,S,SW 0,0 Rano m gła
6 i 57,4 57,3 57,0 9,4 17,0 12,7 17,5 8.0 59 SW,N,E 0,0 Rano mgła
7| 57,2 57,1 57,1 11,2 18,4 13.4 19,4 9,6 57 E,W ,W N 0,0 Do poł. w icher
8 57.2 59,6 55,6 9,7 19,2 14,8 19,8 8,2 56 W,N,NW 0,0 Pogoda
91 54,8 54,3 54.6 12,2 19,7 15,7 20,6 11,0 54 NW,WN,NW 0,0 Pogoda

10 65,3
|

55,5 54,8 12,4 20,8 17,8 21,5 10,7 56 WN,S,S
1

0,0 Rano mgła

Średnia 56,7 14,6 58 0,0

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

TREŚĆ. Nowe dośw iadczenia tyczące się działań  włoskowatych, przez S. K. — P taki, w yrastające na 
drzewach. Ustęp z dziejów bijologii, nap isa ł Józef Nussbaum. — Ogólne zarysy zoogieografii, według 
Alfreda Russel W allacea, napisał Ja n  Sztolcm an. — B uchara i  Bucharczycy, przez dra  Heyfeldera, 
przełożył Stefan Stetkiewicz. — K orespondencyja W szechświata. — K ronika naukowa. — W iadomości 
bieżące. — Rozmaitości. — Książki i broszury nadesłane do R edakcyi W szechświata. — Odpowiedzi

R edakcyi. — B uletyn m eteorologiczny.

Wydawca E. Dziewulski. Redaktor Br. Znatowicz.

$03BOJieHO E(eH3ypojo. BapniaB a, 1 CeHTaSpa 1889 r. Druk Emila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna 26.




