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Prenumerować można w Redakcyi W szechświata 
i we w szystkich księgarniach w  kraju i zagranicą.

K o m i t e t  R e d a k c y j n y  W s z e c h ś w i a t a  stanowią panowie. 
Aleksandrowicz J., Bujwid O., Deike K„ Dickstein S., 
Flaum M., Jurkiewicz K., ICwiotniowski W ł., Kram- 

sztyk S., Natanson J. i Prauss St. 
„W szechświat" przyjmuje ogłoszenia, których treść 
ma jakikolw iek związek z nauką, na następujących  
warunkach: Za 1 wiersz zwykłego druku w szpalcie 
albo jego m iejsce pobiera się za pierwszy raz kop. 7'/» 

za sześó następnych razy kop. 6, za dalsze kop. 5.
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Od Redakcyi.

W chwili oddawania na prasę poprze
dniego numeru naszego pisma nade
szło z Zarządu Prasy zatwierdzenie p. 
Antoniego Ślósarskiego w charakterze 
Wydawcy Wszechświata. Czytelnikom 
dobrze jest znana działalność p. Śló
sarskiego, ponieważ od pierwszej chwi
li istnienia naszego tygodnika był on 
jednym z najczynniejszych członków 
Redakcyi, a od czasu śmierci niezapo
mnianego Dziewulskiego stosunek ten 
stał się jeszcze ściślejszym. Nowy 
Wydawca nie wnosi z sobą żadnych 
reform zasadniczych w kierunku i spo
sobie prowadzenia pisma, które i na
dal pozostanie wiernem swoim daw
niejszym hasłom. Redaktorem odpo
wiedzialnym pozostaje i na przyszłość 
p. Bronisław Znatowicz.

NOWA WYSPA
N A  O C E A N I E  S P O K O J N Y M .

Silnićj może, aniżeli jakikolwiek inny 
objaw działalności wulkanicznej, uderza 
wyobraźnię ludzką wynurzanie się nowćj 
wyspy z tajemniczych głębi morskich. Zja
wiska takie wszakże do zbyt rzadkich nie 
należą i nieraz już były notowane w naj
nowszych nawet rocznikach "dziejów ziemi. 
Pamiętny przykład takićj nowćj wyspy 
przedstawia zwłaszcza wysepka, która uka
zała się w Czerwcu 1831 r. na połowie prze
strzeni między Sycyliją a wulkaniczną wy
spą Pentallaryją. Wybuch mianowicie pod
morski usypał stożek żużli, który się wy
niósł nad powierzchnię morza i otrzyma! 
nazwę Julija, lub Ferdinandea. Pewien 
kapitan angielski pośpieszył przyłączyć no
wą wysepkę do posiadłości angielskich i na 
dymiących jeszcze głazach zatkną! chorą
giew Wielkiój Brytanii. Zwolna rosprzc- 
strzenita się ona dokoła krateru i wkrótce 
miała już sześć kilometrów obwodu; z koń
cem jednak wybuchu rospoczęlo się bez
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zwłocznie i dzieło zagłady, a fale i prądy 
morskie rozniosły nagromadzone żużle, tak, 
że w końcu Października pozostała już tyl
ko drobna górka. W  sześć miesięcy później 
rzekoma zdobycz angielska, którój własności 
domagał się król neapolitański za pośrednic
twem swych dyplomatów, była już zaledwie 
rafą owalną długości jednego kilometra; po 
kilku zaś latach sonda wykazywała w tem 
miejscu głębokość 240 metrów. W  Lipcu 
1863 r. wysepka ukazała się znowu, a po 
kilku tygodniach wyrosła do wysokości 80 
to, ale również rychło zniszczoną została 
przez uderzające o nią fale. Jak  się zresztą 
zdaje, jest to objaw p^ryjodyczny, i przed 
rokiem bowiem 1831 wulkan ukazywać się 
miał kilkakrotnie. Na znacznie większą 
jeszcze skalę podobna działalność wulka-

znajdując wysepki tój na kartach morskich, 
nadał jćj nazwę swego okrętu, nie sądził 
wszakże, że to jest nowy utwór gieologiczny, 
który nie doszedł jeszcze kresu swego roz
woju. W dziesięć lat później inny okręt 
angielski „Sapho,” przebiegając też same 
strony, widział dym wznoszący się w miej
scu, zajętem przez tę wyspę; byłato pierw
sza wskazówka działalności wulkanicznej, 
która w ośm lat później wywołać miała ob
jawy potężniejsze.

Podmorski ten wybuch mianowicie na
stąpił 14 Października roku 1885 w chwili, 
gdy parowiec amerykański „Janette Nichol” 
przepływał w pobliżu. Kapitan uważał za 
rzecz niebespieczną zbytnie zbliżenie się do 
ogniska wybuchu i zdaleka tylko ocenił, że 
wyspa wulkaniczna miała prawie 3 kilom.

Zarysy nowej wyspy Falcon.

1. Szkic zdjęty ze statku Decrćs 1887 r. 2. Szkio zdjęty ze statku E geria od strony wschodniej i 3.
od strony płn. pin. zachodniej w r. 1889.

niczna ujawnia się w greckiej grupie San- 
torynu, o której historyk jej, P&gues, po
wiada, że wysepki wyrastają tam z obfito
ścią taką, jak  grzyby w lesie.

Obecnie w stronach od nas dalszych, na 
oceanie Spokojnym, wystąpiła podobnaż 
nowa wyspa, która wszakże okazuje state
czność większą, aniżeli Jtilija morza Śród
ziemnego. Znajduje się ona pod 20° 20' 
szerokości południowej i pod 175° 20' dłu
gości zachodniej, w odległości 30 mil an
gielskich na zachód od wyspy Namuha 
z grupy wysp Przyjacielskich, czyli Tonga.

Po raz pierwszy dostrzegł ją  parowiec 
wojenny angielski „Falcon” w roku 1867, 
a powierzchnia jej nie wznosiła się wtedy 
wyraźnie nad poziom morza. Kapitan nie- j

długości, a w najwyższym swym punkcie 
wznosiła się na 80 metrów nad poziom 
oceanu. Względnie do niewielkich wysepek 
całego archipelagu, wymiary te okazują się 
dosyć znaczne.

W roku następnym „Mohican,” również 
z marynarki amerykańskiej, zwiedził wyspę 
Falcon. Ponieważ wybuchy ustały już wte
dy, kapitan przeprowadzić mógł pomiary 
dokładne, które okazały, że długość wyspy 
wynosiła 2200 m. przy wysokości 50 m.; 
krater zajmował wschodni jej kraniec i wy
ziewał jeszcze gęste słupy dymu.

W roku 1887 statek francuski „Decres” 
ocenił wysokość wyspy na 88 m.; w tymże 
samym roku zawitał tam yacht angielski 
„Sibyl,” a właściciel jego, p. Tufnell, na
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szkicował zarysy wyspy od strony połu
dniowo-zachodniej, z odległości dwu mil 
angielskich. Jestto pierwszy z załączonych 
tu trzech szkiców.

W roku 1889 zarząd hidrograficzny an
gielski wysłał umyślnie statek „Egieryją”, 
pod dowództwem komendanta Oldhama, 
w celu zdjęcia dokładnej karty nowej wy
spy i wysondowania morza przyległego.
P. Oldham, wysiadłszy na ląd, poznał, że 
wyspa Falcon utworzoną jest całkowicie 
z popiołów i żużli, z law i bomb wulkanicz
nych. Wyspa rościąga się obecnie na 1760 
m. wzdłuż i 1440 m. wszerz; część połu
dniowa jest wyniesioną i kończy się spadzi- 
stością nagłą, a punkt najwyższy sięga do 
4G m. nad poziom morza; ku północy roś- j  

ciąga się stąd równina płaska.
Materyjały wulkaniczne, tworzące wyspę, 

usypane bez dostatecznego zespolenia, nie 
mogą opierać się naciskowi fal, wzniecanych 
przez wiatry południowo-zachodnie, state
cznie prawie tam panujące. Gruzy te bez
ustannie też usuwają się, a według komen
danta Oldhama szczyt pierwotny przypadać 
musiał o jakie 200 lub 300 metrów bardziej 
ku południowi, aniżeli wierzchołek tera
źniejszy; w tój też stronie przypadała wyspa 
w pierwotnych swych granicach.

Podajemy tu dwa szkice, zdjęte ze statku 
„Egieryja,” — jeden z odległości od wyspy 
2 '/2 kilom, ku wschodowi, drugi z punktu, 
położonego na północo-zachód w odległości 
1600 metrów. Porównanie ich ze szkicem 
p. Tufnella wskazuje, że od tego czasu za
szły w postaci wyspy znaczne różnice,—od
dzielne bowiem szczyty, oznaczone na ry
sunku dawniejszym, znikły zupełnie, zgła
dzone działaniem morza.

Początek wyspy, jak  powiedzieliśmy, miał 
miejsce na stronie południowej; równina 
rościągająca się ku północy powstała praw
dopodobnie z materyjałów, unoszonych stąd 
przez wiatry w czasie burz i przypływów 
wiosennych. Wyspa zatem zyskuje z jednej 
strony, co traci z drugiej; prawdopodobnie 
jednak zjawisko to ustanie, gdy okolica wy
mieniona ulegnie znacznemu obniżeniu.

W  czasie pobytu Egieryi jedynym obja
wem działalności wulkanicznej była tylko 
para, wyrywająca się niezbyt obficie ze sto
ku południowego; w lagunie jedńćj na wy

spie woda posiadała temperaturę od 91° do 
113°F (od 33° do 45°C), w drugiej, przy
brzeżnej, 128°F (55°C), winnój znów 100°F 
(38°C). Powierzchnia zatem wyspy nie ule
gła jeszcze ostudzeniu; woda lagun byłato 
woda morska, przesiąkająca przez luźny 
g run t,— podnosiła się ona i opadała wraz 
z przypływami morskiemi. W ciągu dwu, 
lub trzech ostatnich lat powierzchnia wyspy 
utrzymywała się zapewne na jednakiej wy
sokości.

Jaki los oczekuje tę najmłodszą wyspę 
oceanu Spokojnego, przewidzieć jeszcze n ie
można; jeżeli, co jestnajprawdopobniejszem, 
nie posiada jądra zbitego, istnieć będzie nie
długo.

Od wyśpy Namulia jest ona oddzielona 
kotliną, której głębokość, wykazana przez 
sondę, wynosi 2000 m. W odległości 73 mil 
angielskich od wyspy Falcon, ku północo- 
zachodowi znajduje się inny stożek wulka
niczny, który wystąpił o kilka lat wcześniej, 
dotąd jednak zbadany nie został.

S. K.

Ogród botaniczny
POD ZWROTNIKAMI,

wedtug Treuba, dyrektora ogr. bot. w Buitzenorg 

na wyspie Jawie.

Ogrody botaniczne były w średnich wie
kach tylko zbiorami roślin lekarskich i do
piero od połowy X V I wieku stały się pra- 
wdziwemi zakładami naukowemi. Mece
nasi i uczeni dokładali wszelkich starań, 
aby z odległych krajów sprowadzać rośliny 
rzadkie, lub nieznane. Starano się, ażeby 
ogrody przedstawiały obraz całego świata 
roślinnego i w takim ogrodzie gromadzo
no największą możliwą ilość roślin. Mimo 
zwiększającej się ilości roślin wprowadza
nych do Europy, ten kierunek trwał do po
czątku wieku bieżącego. Dopiero nastę
pnie przekonano się, że niemożliwem jest 
skupienie w ogrodzie botanicznym, choćby 
najlepszym, całości roślin naczyniowych, 
rosnących na powierzchni kuli ziemskiej.
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Powtóre, warunki, w których się znajdują 
rośliny w ogrodach botanicznych, są zwy
kle nienormalne, tak, że rośliny w nich wy
hodowane nie odpowiadają wymaganiom 
nauki dzisiejszćj. Daleko większych ko
rzyści oczekiwać może botanika od ogro
dów, w których hodują się rośliny właści
we danemu klimatowi i właśnie o ogrodach 
takiego typu zamierzamy pomówić na tem 
miejscu.

Ilość ogrodów botanicznych między zwro
tnikami jest znaczniejsza, niż pospolicie są
dzą. W  posiadłościach angielskich jest ich 
około piętnastu. Kolonije francuskie mają 
je na wyspach Rćunion, Guadelupie, Mar
tynice (po jednym), tudzież w Pomlichóry 
i Saigonie. Hiszpanija ma dwa (Havana, 
Manilla), a Holandyja jeden w Buitzenorg 
na wyspie Jawie. Są jeszcze ogrody bota
niczne w Ameryce południowćj, tak, że wo
góle ich liczba jest znaczna, choć niektóre 
z nich są właściwie stacyjami doświadczał - 
nemi, lub ogrodami aklimatyzacyjnemi; in
ne znowu zasługują na nazwę wielkich za
kładów naukowych, a temi są ogrody w K al
kucie, w Buitzenorg i w Peradenija (Cey- 
lon).

Ogród królewski w Kalkucie, założony 
w roku 1786, ma dziś za dyrektora dra G. 
Kinga. Ogród w Peradenija powstał w ro
ku 1821; znajduje się on w nader dogo
dnych warunkach klimatycznych. Przez 
długie lata dyrektorem jego był dr Thwai- 
tes, który chciał z niego zrobić kopiją lasu 
dziewiozego, co przeszkadzało naukowej 
klasyfikacyi roślin. Dzisiejszy jego następ
ca, dr Trimen, zmienił tę błędną metodę, 
wprowadzając system naturalny rodzin 
w układzie roślin i dziś ten ogród ma świe
tną przyszłość przed sobą. Trzecim nako- 
niec jest ogród w Buitzenorg, założony 
w roku 1817. Opowiemy tu pokrótce jego 
dzieje i wykażemy, że dziś, dla ogrodów 
botanicznych między zwrotnikami, zaczęła 
się nowa era.

I.

W  roku 1815 eskadra holenderska przy
wiozła na wyspę Jawę „komisarzów giene- 
ralnych”, którzy w imieniu króla mieli rzą
dzić Indyjami holenderskiemu Z nimi król 
wysłał przyrodnika Reinwardta, w celu

badania bogatój przyrody tej krainy. Po 
ustąpieniu władz angielskich, „komisarz” 
przeznaczony na gubernatora, baron van 
der Capellen, osiadł w Buitzenorg i zabrał 
z sobą Reinwardta.

Buitzenorg, miasto odległe o 58 kilome
trów od Batawii, leży pod 106° 53' 5" dłu
gości, a 6° 35' 8" szerokości południowćj. 
Położenie jest czarujące, klimat miły i zdro
wy. Na prośby Reinwardta, zgodzili się 
„komisarze gieneralni” na założenie ogrodu 
botanicznego w r. 1817. Prace rospoczęto 
z 50 robotnikami krajowcami, pod kierun
kiem dwu ogrodników, jednego z nich przy
wiózł Reinwardt z Holandyi, drugi był wy- 
chowańcem ogrodu królewskiego w Kew. 
Najlepszym warunkiem klimatycznym jest 
okoliczność, że Buitzenorg nie posiada wła
ściwego musaonu suchego. Częsta kilko- 
miesięczna susza sprzyja nader małćj ilości 
roślin; w Buitzenorg zaś już się skarżą, gdy 
w czasie suchej pory, przez trzy tygodnie 
deszcz nie pada. Te ciągłe deszcze przy
noszą podwójną korzyść ogrodowi botani
cznemu: zawdzięcza on im swoję bujną i nie 
ustającą nigdy roślinność i deszcze te obni
żają średnią temperaturę, co pozwala upra
wiać rośliny z lasów dziewiczych górskich, 
chociaż Buitzenorg wznosi się tylko na 280 
metrów nad poziom morza.

Archiwa ogrodu w Buitzenorg nie zawie
rają żadnych wskazówek o jego urządzeniu 
pierwotnem. Pierwszy katalog ogrodu, 
wydany w kilka miesięcy po odjeździe 
Reinwardta, wylicza 912 gatunków roślin. 
Wrócił on do Europy w r. 1822 dla zajęcia 
profesury w uniwersytecie w Leyden, a na 
czele ogrodu stanął znakomity botanik C. 
L. Blume, który się okazał nader czynnym 
na swem stanowisku i zaczął ogłaszać w ro
ku 1825 dzieło o florze Indyj holenderskich. 
Siedemnaście pierwszych zeszytów tego 
dzieła zawierało opis więcćj niż 1200 no
wych gatunków tudzież wielu rodzajów 
i kilku rodzin nieznanych. Ogród wzbo
gacił się też roślinami przez Blumego zna- 
lezionemi. Dodał on do zarządu ogrodu 
trzeciego ogrodnika europejskiego i jedne
go rysownika, tak że młody zakład świe
tnie stanął. Lecz w r. 1826 Blume musiał 
dla zdrowia wrócić do Europy, a jedno
cześnie ustąpił baron van der Capellen.
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Ten ostatni pieniędzy nie żałował na ogród, 
a zastępujący go du Bas okazał się o wiele 
oszczędniejszym; ogród stał się pierwszą 
ofiarą jego oszczędności w szafowaniu gro
szem rządowym. Ledwie, że ogrodu nie 
zamknięto, oddalono dyrektora, rysownika, 
zostawiono jednego ogrodnika europejskie
go, wreszcie zadecydowano, że ogród bota
niczny będzie utrzymany z części sumy, 
przeznaczonej na utrzymanie parku guber
natora w Buitzenorg.

Nakoniec nastały i lepsze czasy dla ogro
du. Następca du Busa przywiózł z Holan- 
dyi pomocnika ogrodniczego, a gdy główny 
ogrodnik w ogrodzie botanicznym, europej
czyk, zachorował i umarł, naznaczono na 
jego miejsce owego pomocnika, ,ł. E. Teys- 
manna. Onto, w pół wieku potem, otrzymy
wał dyplomy honorowe, medale, bite z je 
go portretem, powinszowania i album pa
miątkowe z podpisami więcój niż stu bota
ników.

Byłto człowiek niezwykły, pełen ener
gii, obdarzony niepospolitym umysłem, 
z szerokiemi poglądami, a żądny wiedzy; 
dziesięć pierwszych lat, do r. 1837, na Ja 
wie spędzonych, uważał on za lata nauki. 
Ogrodnik i botanik Hasskart urządził ro-O -
śliny w ogrodzie według systemu naukowe
go i dziś ten porządek przyczynia się do 
podniesienia wartości naukowej ogrodu; 
określił on oprócz tego wielką ilość gatun
ków i wydał drugi katalog ogrodu, zawie
rający około 3 000 roślin, a wśród nich wie
le zupełnie nowych. Po odjeździe Has- 
skarta do Europy, Teysmann, pozbawiony 
współpracownika, musiał znowu walczyć 
z wielu trudnościami, ale jego energijaje 
pokonała. Wiele podróżował po archipe
lagu i dosyłał ogrodowi rośliny i nasiona, 
a za powrotem ciągle walczył w sprawie 
swego ogrodu, do którego na całe życie się 
przywiązał. W  roku 18ti4 wydał trzeci 
katalog ogrodu, w którym liczba roślin 
w ogrodzie uprawianych przechodzi 8000. 
Nakoniec w cztery lata potem, ogród staje 
się znowu, za staraniem Teysmanna, pań
stwowym, niezależnym zakładem nauko
wym, z dyrektorem i budżetem. Za dy- 
rektorstwa Scheffera, wydawano rocznik 
ogrodu botanicznego, otrzymano dobre po
mieszczenie na zbiory i księgozbiór, zało-

! żono szkołę rolniczą. Scheffer umarł w ro 
ku 1880.

Teraz rzucimy okiem na dzisiejszą orga- 
nizacyją ogrodu.

Państwowy ogród botaniczny w Buitzen
org składa się z trzech ogrodów. Właści- 

I wy ogród botaniczny, w środku miasta po
łożony, ma 36 hektarów powierzchni; przez 
całą jego szerokość przechodzi wspaniała 

1 aleja,nazwana Kanaryjską,od nazwy drzew, 
które ją stanowią, Canarium commune, do- 

i sięgających 30 metrów wysokości. Ta aleja 
i od niój idące boczne drogi, są otwarte dla 

j publiczności pieszej i dla powozów; z temi 
j  bocznemi drogami łączy się cała sieć dró- 
| żek i dróg drugorzędnych. Rośliny nale- 
i żące do jednój rodziny stanowią grupę, zaj- 
I mującą jednę, lub kilka kwater, odgrani- 
; czonych ścieżkami. W rogu każdej kwate- 
j  ry znajduje się tablica z wykazem rodza- 
| jów, w kwaterze zawartych. Każdy gatu- 
| nek przedstawiony jest przez dwa okazy; 
i na etykiecie wypisano nazwę naukową ro- 
j śliny krajową, jeśli jest, a najczęściej i po- 
! chodzenie rośliny. Z powodu wielkiej ilo

ści roślin pnących się, rosnących w krajach 
zwrotnikowych, Teysmann przeznaczył na 

i nie oddzielną część ogrodu, gdzie je ugru
powano według ich pokrewieństw przyro
dzonych. Wogóle jest 1)000 gatunków 
w powyżej opisanej części ogrodu. W  środ
ku ogrodu są szkółki, gdzie uprawiają mło
de rośliny; niektóre są chronione od upa
łów i deszczów ulewnych. Niektóre rośli
ny, wymagające wielkich starań, jak  papro
cie, obrazkowate i storczyki, są umieszczo
ne w dwu budynkach, przypominających 
szklarnie europejskie, z tą różnicą, że 
w Buitzenorg służą te budynki jako ochro
na od zbyt wysokiój temperatury. Ogród 
ma własnych budowniczych, którzy zajmu
ją  się wznoszeniem takicłi budynków. Dro
bny ten szczegół daje wyobrażenie o ska
li, na którą wszystko urządzono. Służba, 
złożona z krajowców, wynosi 100 osób; 
wśród nich jest trzech urzędników, mają
cych wykształcenie botaniczne specyjalne, 
daleko głębsze, niż można się spodziewać 
znaleść u malajczyków. Wszyscy pracują 
pod kierunkiem pierwszego i drugiego 
ogrodnika. Ogród jest otwarty dzień i noc; 
możliwe to tylko na Wschodzie. U dwu
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głównych wejść są. odźwierni, ale bram 
niema.

Ogród rolniczy, stanowiący drugą część 
tego ogromnego zakładu naukowego, odda
lony o milę od środka miasta, zajmuje 70 
hektarów. Całe urzędzenie odpowiada wy
łącznie praktycznym celom. Drogi i ścież
ki przecinają się pod kątami prostemi; kwa
tery są prawie wszystkie jednej wielkości, 
w każdej z nich rośliny są jednego gatunku 
i jednego wieku. W  oddziale naukowym 
każdy gatunek przedstawiony jest przez 
dwa okazy, w rolniczym zaś jest po 100 
okazów jednego gatunku. Uprawiają tyl
ko rośliny, które mogą być użyteczne dla 
rolnictwa, lub przemysłu kolonijalnego, ja- 
koto: różne gatunki i odmiany drzew ka
wowych, krzewu herbatniego, trzciny cu
krowej, drzew kauczukowych i gutaperko
wych, Erythroxylon coca, roślin pastew
nych i t. d. Część ogrodu jest przeznaczo
na na rośliny lekarskie. Na czele tego od
działu stoi ogrodnik i ma pod sobą 70 ro
botników krajowców.

Trzecia część ogrodu botanicznego znaj
duje się dość daleko od Buitzenorg, na je 
dnym ze stoków wulkanu Gede. Jestto 
przestrzeń 30 hektarów; wzniesiony jest na 
1500 metrów nad poziom morza i posiada 
klimat nader dogodny do uprawy górskich 
roślin krajowych tudzież roślin Australii 
i Japonii. Dziesięciu krajowców pracuje 
tu pod kierunkiem ogrodnika europejczyka. 
Trzy te oddziały stanowią całość pań
stwowego ogrodu botanicznego w Bui
tzenorg.

Muzeum, będące naprzeciw właściwego 
ogrodu botanicznego, przedstawia budynek 
długości 44 metrów; ma wielką salę w czę
ści środkowćj i dwa skrzydła. Sala posia
da wzdłuż ścian szafy, a w środku witryny, 
a jedne i drugie zawierają zbiory botanicz
ne i techniczne. Przedmioty są zasuszone, 
lub przechowane w spirytusie. Galeryja, 
otaczająca całą salę w wysokości 4 me
trów, jest wyłącznie przeznaczoną na ziel
nik. Rośliny zielnika znajdują się w pu
dłach blaszanych w celu zachowania ich od 
owadów i pleśni, tych dwu wielkich wro
gów zbiorów naukowych w krajach zwrot
nikowych; przeciw tym wrogom walczą 
w Buitzenorg zapomocą sublimatu, naftali-

nu i siarku węgla. Pudełek blaszanych, 
zawierających zielniki jest zgórą 1200, 
a każde pudło zawiera średnio 100 okazów. 
Jedno skrzydło gmachu mieści służbę mu
zeum, na czele której stoi pomocnik dyrek
tora ogrodu i przyrodnik. Drugie skrzy
dło przeznaczone jest na biblijotekę, zawie
rającą zgórą 5000 tomów dzieł specyjal- 
nie botanicznych, wśród których widzimy 
sprawozdania i roczniki akademij nauko
wych wT Paryżu, Berlinie i Londynie. Co 
do botaniki opisowej, gromadzą tu z wiel- 
kiem staraniem dzieła, tyczące się flory da
lekiego Wschodu; co zaś do botaniki ogól
nej, mają ciągle dzieła najnowsze, odnoszą
ce się do morfologii, anatomii, fizyjologii 
i paleontologii roślin. Głownem bogac
twem księgozbioru w Buitzenorg są komple
ty pierwszorzędnych wydawnictw botani
cznych, które wychodzą obecnie w języ
kach: holenderskim, francuskim, niemiec
kim, angielskim i włoskim. Buitzenorg 
znajduje się daleko od wielkich naukowych 
ognisk starego i nowego świata, musi więc 
mieć wszystkie wydawnictwa najnowsze, 
aby ogród szedł z postępem nauki.

Trzy są pracownie przy tym wielkim 
naukowym zakładzie; przybędzie wkrótce 
czwarta, bo do zakładu mają przybyć jesz
cze botanik i chemik, którzy będą zbierali 
dane naukowe o roślinach użytecznych pod 
zwrotnikami i ich uprawie, a pracownia 
przeznaczona dla chemika nie jest jeszcze 
otwarta. Za muzeum w oddzielnym bu
dynku, mieści się pracownia farmakologi
czna, gdzie chemik-aptekarz robi poszuki
wania nad alkaloidami i innemi produkta
mi flory zwrotnikowej, co może przynieść 
wiele korzyści praktycznych i naukowych. 
Dwie pracownie botaniczne znajdują się 
we właściwym ogrodzie botanicznym, poza 
szkółkami. Jedna przeznaczona jest dla 
zamorskich uczonych, którzy na kilka 
miesięcy przyjeżdżają do Buitzenorg, dla 
badania na miejscu flory zwrotnikowej. 
Pracownię oświeca 5 okien, a pod każdem 
znajduje się stół dla pracownika; szafy 
znajdujące się przy przeciwnej ścianie za
wierają wszelkie do badań potrzebne na
rzędzia, odczynniki mikrochemiczne i t. d., 
tudzież mały zbiorek książek najpotrze
bniejszych przy pracy, tak, że niepotrzeba
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po nie co chwila posyłać do biblijoteki. 
Mają też zamiar umieścić w pracowni, ku 
większej wygodzie pracujących, zielnik, 
złożony wyłącznie z roślin uprawianych 
w ogrodzie, dla prędkiego sprawdzenia ro
ślin badanych, bez posyłania po zielnik do 
muzeum. Sala do pracy ma dużo miejsca 
i dużo światła, a ten ostatni wzgląd jest na
der ważny w ciepłych krajach. W Buitze- 
norg, gdzie wieczory, noce i ranki są chło
dne, średnia temperatura w środku dnia 
wynosi do 29° C i dochodzi niekiedy 31° C. ! 
Druga pracownia botaniczna, łącząca się 
z biurem ogrodu, przeznaczona jest dla dy
rektora i nowego botanika oczekiwanego 
z Europy. Pracownia chemii rolniczej bę
dzie wkrótce urządzona w rolniczym od
dziale ogrodu.

W  bliskości pracowni botanicznych znaj
dują się biura ogrodu, tudzież małe zakła- , 
dy: fotograficzny i litograficzny, należące [ 
do ogrodu, przy których jest fotograf-ry- J 
sownik. Biura otrzymały teraz właśnie 
wygodne pomieszczenie.

II.

Rospatrzmy teraz różnice między nauką 
i jej zastosowaniem w Europie i Ameryce, 
a pod zwrotnikami. W Europie szybki 
dzisiejszy postęp nauki zwłaszcza stosowa
nej, wymaga ogromnej ilości różnych za
kładów pomocniczych i niestrudzonych 
pracowników, a potrzeby te zwiększają się 
przy coraz większej specyjalizacyii. To sa
mo dzieje się w kolonijach, gdzie klimat 
pozwala europejczykom stale się osiedlić.
W kolonijach podzwrotnikowych euro
pejczyk jest tylko ptakiem przelotnym i po 
zdobyciu funduszu i stanowiska wraca do 
kraju rodzinnego. W ostatnich czasach 
rozbierano kwestyją, czy europejczycy mo
gą przez kilka pokoleń mieszkać w krajach 
zwrotnikowych i czystość swej rasy utrzy
mać? Słynny Yircho w twierdzi, że to jest | 
rzecz niemożliwa. Autor streszczonego 
przez nas artykułu, który kilka lat na Ja 
wie przebywał, potwierdza zdanieVirchowa. 
Faktem jest, że w Indyjach holenderskich 
i w innych krajach zwrotnikowych, czysta 
rasa europejska nie zdołała się zaaklima
tyzować.

Dla tych przyczyn, niema w tych krajach 
wyższych zakładów naukowych. Wyjątki 
są nieliczne. Mieszkańcy tych krain posy
łają swych synów do Europy po wyższe 
wykształcenie, bo nie mają uniwersytetów, 
pracowni, uczonych i t. d., chociaż pod 
zwrotnikami są tak bogate pola i rnatery- 
jaly  do badań, zwłaszcza pod względem bo
taniki, która tak jest użyteczną dla rolni
ctwa tych okolic w dzisiejszych stosun
kach. Rolnictwo wyszło tam już z grube
go empiryzmu i stoi dziś na podstawach po
ważnej nauki. Badania na miejscu stały 
się konieczne, bo z powodu warunków kli
matycznych wyniki nauki europejskiej nie- 
zawsze się dają zastosować w krajach zwro
tnikowych, szczególniej w tem, co się tyczy 
życia roślin. Tu i tam objawy tego życia 
są bardzo różne, chociaż prawa zostają te 
same.

W  swoim więc własnym interesie kolo- 
nije podzwrotnikowe muszą posiadać zakła
dy do badania różnych form i objawów ży
cia roślinnego. Ponieważ uniwersytetów 
niema, konieczne są państwowe ogrody bo- 

J  taniczne. Cel ich jest naukowy i prakty
czny, ale nauka będzie zawsze podstawą za- 

s stosowań praktycznych. Wszystko więc 
co obniża poziom naukowy ogrodu botani
cznego pod zwrotnikami, wpływa ujemnie 
na dobro kolonij. Zakład państwowy, nie
zależny od żądań rolników, którzy, gdy sa- 

j  mi zakładają stacyje doświadczalne, niero- 
zumiejąc powolnego postępu głębokiej nau- 

i ki, żądają niezwłocznych odpowiedzi na 
j zajmujące ich kwestyje, rozwija się nor

malnie, rosszerza sferę działania swego, nie- 
j ulegając wpływowi zmiennych, a nieraz 
| przesadzonych wymagań chwili. Ten więc, 
j kto stoi na czele ogrodu pod zwrotnikami, 
j  musi walczyć przeciw zmienności wymagań 
| kolonij, musi mieć, jako przyrodnik, stałe 
! a szerokie poglądy, zdobycz swoich osobi

stych badań naukowych.
Po wyłożeniu tych zasad ogólnych, ros- 

patrzymy szczegółową czynność ogrodu,
] o którym mówiliśmy powyżej. Rząd Indyj 

holenderskich upoważnia dyrektora ogrodu 
w Buitzenorg do rozdawania bespłatnie na
sion i sadzonek roślin użytecznych. W ro
ku 1888 rozesłano 1400 przesyłek nasion, 

i sadzonek i młodych okazów roślin użytecz
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nych w różne strony archipelagu. Jedynie 
dzięki ogrodowi rolniczemu, można było 
wszystkie żądania zaspokoić. Gdyby ten I 
ogród rolniczy był niezależnym od całego 
zakładu, nie odpowiedziałby wymaganiom, 
na poparcie czego przytoczymy następujące 
fakty. Gdy odkryto znieczulające własno
ści kokainy, były tylko dwa okazy Erythro- 
xylon coca we właściwym ogrodzie botani
cznym. Zebrano z nich ziarna i wysiano 
je w oddziale rolniczym ogrodu; gdy po
tem ministeryjum kolonij zaleciło rosprze- 
strzenienie tój rośliny, nasiona jćj zebra
ne w ogrodzie rolniczym były rozdawane 
w wielkich ilościach w całym kraju. Drze
wo wydające najlepszą gutaperkę Palagium 
(Isonandra) Gutta nie rośnie może już ni
gdzie dziko; w każdym razie, nasion jego 
nie można już było nigdzie dostać. W  ogro
dzie botanicznym znajdują się dwa drzewa, 
mające 30 do 40 lat i wydające dużo nasion.
Z tych nasion pochodzi szkółka tych drzew 
w ogrodzie rolniczym i duża plantacyja 
założona przez rząd pod opieką ogrodu bo 
tanicznego. Kamforowiec sumatryjski, drze
wo wielkiej wartości, jest bardzo rzadkie, 
bo mało nasion wydaje i nasiona prędko 
tracą zdolność kiełkowania. W skutek usil
nych starań, Teysmann wprowadził drzewo 
do Buitzenorg; w r. 1885 okazy ogrodu bo
tanicznego zaczęły owocować, a teraz ogród 
rolniczy posiada plantacyje młodych kam
forowców, które mogą być rossyłane w oko
licy. Ogród rolniczy posiadał, zaraz po 
ich odkryciu i wprowadzeniu, drzewa ka
kaowe z Nicaragua, drzewa kauczukowe, 
rośliny pastewne i nowe odmiany drzewa 
kawowego z Brazylii, rośliny olejodajne, 
warzywa z Gabonu, lijany kauczukowe 
z Zanzibaru, dlatego jedynie, że będąc czę
ścią wielkiego ogrodu botanicznego, może 
dawać swoim korespondentom na zamianę 
dużo ciekawych okazów botanicznych, lub 
ogrodniczych.

Dotąd, mało robiono w Buitzenorg po
szukiwań nad patologiją i fizyjologiją ro
ślin uprawianych na wielką skalę; dziś, 
skoro przybędą z Europy botanik i chemik, 
przeznaczeni tylko do tych badań, liczba 
pracowników naukowych będzie odpowie
dnią do potrzeb; obniżenie naukowego po
ziomu ogrodu będzie niemożebnem, a cier

pliwe i wytrwałe poszukiwania dostarczą 
poważnych danych dla rolnictwa. To, co 
się zrobi wkrótce dla rolnictwa, przed ro
kiem się zrobiło dla farmacyi i toksykolo
gii, przez założenie pracowni farmakolo
gicznej, która już dziś daje dowody, jak 
trafnem było jćj połączenie z wielkim ogro
dem botanicznym.

Pierwotnym celem założenia ogrodu 
w Buitzenorg było dokładne poznanie ko- 
lolonij holenderskich, pod względem przy
rody: dziś też wypełnia swe przeznaczenie 
poznania naukowego bogatej roślinności 
podzwrotnikowej, posunięcia naprzód nau
ki, nietylko pod względem praktycznym, 
ale i dla niój samój.

Krytyki ogrodów botanicznych wogóle 
nie dosięgną nigdy ogrodów podzwrotniko
wych, bo te znajdują się w odrębnych wa
runkach. Krótki nasz opis przekona czy
telnika, że ogród w Buitzenorg nie jest tyl
ko nagromadzeniem roślin nienormalnych. 
Wprawdzie, w wielu miejscach, z powodu 
bujnego bardzo wzrostu, rośliny są ście
śnione, ale nawet te, które na tem cierpią, 
wcale nie przypominają słabych okazów 
niejednój szklarni europejskiej. Ogród 
w Buitzenorg nie przedstawia przyrodzo
nych warunków dla wszystkich bez wyjąt
ku roślin, ale daleko tu do zupełnie anor
malnych warunków, bo, z bardzo nielicz- 
nemi wyjątkami, wszystko rośnie pod go- 
łem niebem. Na tak wielkiej przestrzeni, 
niemożebnem jest nawet wytworzenie sztu
cznych warunków. Wogóle można powie
dzieć, że każda roślina, sprowadzona do 
Buitzenorg, dla której klimat okazuje się 
niestosownym, ginie zawsze dość prędko. 
Rośliny w ogrodzie zwrotnikowym rosną 
lepiej, lub gorzej, ale rzadko przedstawiają 
rozwój anormalny, botanicy mogą więc być 

j  pewni, że badają okazy wcale niezwyro- 
1 dnione, lub przekształcone przez uprawę, 

a w każdym razie zielnik służy dla poró
wnania i kontroli. Z powodu wielkiej ilo
ści roślin drzewnych we florze podzwrotni
kowej, dla systematyki korzystniej jest ba
dać okazy żywe niż przechowane w zielni
ku, te ostatnie są bowiem tylko małemi 
cząstkami, mającemi wprawdzie kwiaty 
i owoce, ale niemogącemi dać wyobrażenia 
o różnokształtności, którój często podlega
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cała roślina. Fizyjolog i anatom mogą. 
więc badać rozwój, czynność i budowę we
wnętrzną roślin uprawianych w Buitzenorg, 
niebędąc wprowadzonymi w błąd przez 
zwyrodnienie rośliny z powodu zbyt sztu
cznych warunków. Brak musonu suchego 
jest wielką wygraną ogrodu w Buitzenorg, 
gdzie peryjodyczność w rozwoju roślin po
chodzi zawsze z przyczyn wewnętrznych, 
a nie zewnętrznych.

Botanicy w Buitzenorg mają więc wszel
kie dogodności w badaniu flory Indyj ho
lenderskich, powinni oni nawet wzywać 
tam swoich europejskich kolegów, dla ba
dania na miejscu kwestyj różnych, których 
w Europie zbadać nie można. Szeroka go
ścinność naukowa — oto droga, po którój 
zakład kroczy: w tymto celu, rząd holen
derski założył przy ogrodzie pracownię, 
przeznaczoną dla obcych uczonych. Ogro
dy botaniczne pod zwrotnikami weszły 
w nową fazę i bardzo dzielnie przyczynia
ją  się do postępu botaniki, gdyż stały się 
stacyjami botanicznemi, na wzór stacyj 
zoologicznych na wybrzeżach europejskich. 
Kto się zajmuje postępem nauk przyrodni
czych ten widzi dobrze, że zoologija wiele 
ze swego rozwoju zawdzięcza tym stacyjom 
nadbrzeżnym. Można przewidzieć, że 
w przyszłości ogrody botaniczne między 
zwrotnikami będą. miały jeszcze większe 
znaczenie dla postępu botaniki. W tym 
celu powinny być duże i dobrze położone, 
jak  w Buitzenorg i Peradenija i jak  one 
mieć pracownie dla uczonych z obcych 
krajów.

Dla ostatecznego osięgnięcia celu, bota
nicy powinni być ruchliwszymi i nie mieć 
przesadzonego wyobrażenia o niebespie- 
czeństwach morskiej przeprawy i pobytu 
w kraju podzwrotnikowym. Statki, które 
chodzą na morze Indyjskie, są wygodne 
i bespieczne, a gdy miejscowość jest zdro
wa i cywilizowana, kilka miesięcy tam spę
dzonych nie przedstawiają najmniejszego 
niebespieczeństwa. Klimat zwrotnikowy 
po dłuższym dopiero czasie, w tych strefach 
spędzonym, staje się zdrowiu szkodliwym.

Trafnym może być zarzut, że największy 
ogród nie da wyobrażenia o lesie dziewi
czym, ale mówiąc to, ludzie zapominają, że 
pod zwrotnikami stan pierwotny i cywili-

zacyja stykają się ze sobą. W Buitzenorg 
las dziewiczy jest tak blisko, że parę dni 
wystarczy, aby się doń dostać, a ów oddział 
ogrodu w górach graniczy z dziewiczym 
lasem, z którego powstał. Tam przebywa
ją  chętnie botanicy dla badania lasu dzie
wiczego, którego 250 hektarów rząd oddał 
pod opiekę cgrodu botanicznego w celu, 
aby las nie był niszczony przez krajowców 
i zachował wszystkie swoje pierwotne ce
chy.

Badanie flory zwrotnikowej na miejscu 
przedstawia nader bogate żniwo nowych 
faktów i naukowych spostrzeżeń, bogatsze 
niż sobie wyobrażają botanicy, którzy ni
gdy nie opuszczali Europy. Tylko na miej
scu można nabrać wyobrażenia o dziwach 
tój bogatój przyrody. Uczeni dają dowo
dy zajęcia się temi kwestyjami: od czterech 
lat, jak  istnieje pracownia botaniczna wBui- 
tzenorg, pracowało w niej 13-tu przyrodni
ków i wszyscy przybyli z za morza i z róż
nych krajów. Bez wątpienia — będzie ich 
coraz więcój.

Streściła M. T.
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PUHACZ OSWOJONY.

Poprzednio '), według obcych źródeł, po
dałem wiadomość o pumach oswojonych, 
obecnie, według własnych spostrzeżeń po
dam krótką wiadomość o puhaczu oswo
jonym.

Puhacz (Bubo ignavus, Bubo maximus, 
Bubo europaeus) należy do ptaków bardzo 
trudno dających się oswoić, o czem miałem 
sposobność przekonać się na kilku okazach, 
trzymanych w niewoli przez p. Antoniego 
Kocyjana, leśniczego na Orawie. To sa
mo podaje o puhaczu Wł. Taczanowski 
w „Ptakach krajowych” (tom 1, str. 147), 
oraz Brehm w głośnem swem dziele „Thier- 
leben”. Pomimo wrodzonej dzikości tego 
ptaka zdarzają się jednak wyjątkowo łago
dne i zdolne do oswojenia osobniki. Brehm

')  W szechświat t. VIII, str. 8 2 1-
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w powyżej przytoczonero dziele (wielkie 
wydanie. Ptaki, tom II. Lipsk, 1879, str. 
87) podaje, że u p. Meres w Sztokholmie 
widział zupełnie oswojonego puhacza, któ- 
ry przychodził na zawołanie, a nawet mógł 
b jć  swobodnie puszczany, gdyż zawsze do 
domu powracał. Taczanowski opowiadał 
mi znowu, że bawiąc w Paryżu około 1860 
roku widywał w otwartem oknie jednego 
z mieszkań spokojnie siedzącego, niezwią- 
zanego puhacza. Podczas wielokrotnego 
pobytu w Zakopanem miałem sposobność 
widzieć dwa oswojone puhacze. Jednego 
z nich w r. 1879 trzymali górale w chacie 
i tak go oswoili, że razem z nimi jadał na 
obiad ziemniaki, szczególniej jednak chci
wy był na głowacza (Cottus poecilopus), 
który jest u górali rybą jadalną. Okazowi 
temu bliżej się nie przypatrywałem. Drugi 
okaz zupełnie oswojony spotkałem w roku 
1884 u p. Antoniego Kocyjana, który wów
czas mieszkał w Orawicach. Był to samiec 
prawie zupełnie wyrośnięty, od pisklęcia 
w puchu wychowany przez młodszą córkę 
p. Kocyjana. Nazwano go Kubą i dosko
nale znał swe imię, bo na zawołanie odpo
wiadał głośnem sapaniem. Nadzwyczaj lubił 
towarzystwo ludzi i znajdując się razem 
z nimi oznajmiał swe zadowolenie ciągłem 
sapaniem, które się znacznie wzmagało, gdy 
go po imieniu zawołano. Chętnie się tulił 
do człowieka i bardzo był rad głaskaniu 
po głowie i grzbiecie; brał palec w dziób, 
żuł bardzo delikatnie, nigdy bólu niespra- 
wiając i świergotał przytem jak  mały pta
szek. Bardzo lubił siadywać na kolanach, 
a przenocowawszy w hotelu w jednym po
koju ze mną i z moim synem, spostrzegłszy, 
że już nie śpimy, sfrunął z pieca i po ko
lei odwiedzał nas, upominając się świergo
taniem o pieszczoty. Wolno puszczony n i
gdy nie uciekał, lecz powracał prosto do 
domu, a w polu prosto do człowieka. Ra
zem z tym samcem wyjęto z gniazda drugie 
pisklę samicze; byłto ptak nadzwyczaj dzi
ki, złośliwy, niczem nieugłaskany, zawsze 
nadstawiający się szponami, czego samiec 
nigdy nie czynił.

Zdawało mi się, że obserwowanie tak da
lece towarzyskiego i oswojonego puhacza 
bardzo byłoby ciekawe i nauczające, naby
łem więc opisanego samca i pomimo tru-

_ 234 Nrl5.

dności sprowadzenia go po bezdrożach z od
ległości S '/a mil, zabrałem go do Zakopa
nego, umieściłem na strychu domu, w któ
rym mieszkałem i kilka tygodni tam trzy
małem. Miałem tedy sposobność poznać 
jego łagodność i przywiązanie do ludzi, 
zwłaszcza do pewnych osób, które dosko
nale poznawał. Gdy po całomiesięcznym 
jego pobycie u mnie odwiedziła go panna 
Kocyjanówna, która go wychowała, rzucił 
się do niój z głośnem świergotaniem i po
czął się z przymileniem tulić.

Pragnąłem dokładniej tego ptaka wystu- 
' dyjować i przywiozłem do Warszawy, a nie- 
| posiadając odpowiedniego pomieszczenia 

u siebie w mieszkaniu, odstąpiłem go tutej
szemu ogrodowi zoologicznemu. Pokazało 
się, że źle uczyniłem, gdyż ówczesny zarząd 
ogrodu, oczywiście niemając zamiłowania 

1 do hodowania i obserwowania zwierząt, 
sprzedał puhacza do Hamburga, podobno 
z dużym zyskiem pieniężnym, ale w każ
dym razie z niemałą stratą pod niektóremi 
innemi względami.

Przy sposobności nadmienię, że p. Ko- 
cyjan posiada oczywisty talent do oswaja
nia zwierząt. Widziałem u niego ogromne
go orła, prawdopodobnie Aquila chrysaetos, 
ale nie jestem tego pewny, zupełnie oswo
jonego, pozwalającego nosić się pod pachą. 
Miał też p. Kocyjan oswojoną koszatkę 
Myoxus dryas, która jest wogóle nadzwy
czaj dzika i bojaźliwa.

August Wrześriowski.

O ZNACZENIU

ODPOWIEDZI PRAWDOPODOBNYCH.

Wszystkie kwestyje, mogące się sprowa
dzić do rozważania stosunków ilościowych, 
dają początek zadaniom, które przedstawia
ją  zawsze dwa następujące przypadki: albo 
warunków zadania jest akurat tyle, ile po
trzeba, aby odpowiedź była oznaczoną; albo 
też warunków jest mniej i wówczas otrzy
mujemy nieskończenie wiele odpowiedzi,
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lub, innemi słowy, odpowiedź nieozna
czoną.

Atoli w tym drugim przypadku zachodzi 
często potrzeba mieć odpowiedź oznaczoną; 
uciekamy się więc wtedy do teoryi praw
dopodobieństwa i postępujemy w ten spo
sób.

Dopełniamy warunki zadania (aby je 
uczynić oznaczonem) warunkami hypotety- 
cznemi i spomiędzy wszelkich możliwych 
układów takich warunków wybieramy ten, 
który najlepiej pasuje do warunków zada
nia danych. Tym sposobem odpowiedź żą
daną czynimy wprawdzie oznaczoną, zato 
jednak nie będzie ona już pewną, ale tylko 
prawdopodobną. Objaśnijmy to na licze
bnym przykładzie.

Przypuśćmy, że w pewnem mieście, roz- 
dzielonem na pewną liczbę cyrkułów, rów
nomiernie zaludnionych, przypada na 1000 
ludności mięszanćj każdego cyrkułu:

uczestników 
| kas oszczędności

100 5
200 10
300 15
400 20

i t. d. i że chcemy z tych danych oznaczyć 
stosunek zdolności oszczędnościowych lu 
dności izraelskiój do pozostałej, którą dla 
określności przyjmujemy np. za chrześci
jańską. Zadanie jest nieoznaczonem; albo
wiem nie wiemy, wielu jest izraelitów mię
dzy 5, 10, 15, 20 i t. d. uczestnikami kasy 
oszczędności, a wielu chrześcijan. Przypa
trując się wszakże uważnie liczbom danym, 
spostrzegamy łatwo, że przechodząc od cyr
kułu do cyrkułu, liczba ludności izrael
skiej i liczba uczestników kasy oszczędności 
wzrastają w jednakowym stosunku: 1:2:3:4 
i t. d. Stąd hipotezą najprawdopodobniej
szą będzie, że chrześcijanie do oszczędzają
cych nie należą i że oszczędzają sami tylko 
izraelici.

Do takiego właśnie wyniku prowadzi teo- 
ryja prawdopodobieństwa, którój wszelako 
w tym przypadku rozwijać nie trzeba było, 
z powodu szczególnie dobranych liczb po
wyższej tablicy i dopiero wtedy należałoby

pomienioną teoryją stosować, gdyby liczby 
dane nie układały się w prawo, tak dobi
tnie przemawiające za naszą hipotezą.

To samo będzie, jeśli zamiast uczestni
ków kasy oszczędności rozumieć będziemy 
elegantów z uwagi, że elegantem może byc 
tak dobrze izraelita jak  i chrześcijanin; ale 
nie będzie to samo, jeśli zamiast uczestni
ków kasy oszczędności rozumieć będziemy 
uczęszczających do spowiedzi: albowiem 
jest faktem, że izraelici do spowiedzi nie 
chodzą, a wobec faktu każda hipoteza upa
da, nawet tak zgodna z liczbami danemi 
jak powyższa *).

Poprzednie zadanie, jakkolwiek proste, 
jest jednak bardzo pouczające odnośnie do 
wartości odpowiedzi prawdopodobnych wo
góle. Dowiadujemy się bowiem, że odpo
wiedź prawdopodobna i nawet najprawdo
podobniejsza ze względu na warunki zada
nia znane, może nie zawierać w sobie ani 
odrobiny prawdy, ze względu na fakty nie
znane, jak to miałoby np. miejsce z uczę- 
szczającemi, w przykładzie naszym, do spo
wiedzi, gdybyśmy nie wiedzieli skądinąd, że 
izraelici całkiem do spowiedzi nie uczęsz
czają.

Nie większą w gruncie wartość posiada 
każda hipoteza naukowa; jest ona prawdo
podobną i nawet być może najprawdopodo
bniejszą ze względu na fakty znane; nie na- 
leży jej jednak uważać za prawdziwą, 
wobec mianowicie tego, że nie mamy żadnej 
na to pewności, iż nie zachodzą w naturze 
fakty całkiem jej przeczące, a których mo
żemy jeszcze nie znać.

Wl. Gosiewski.

Towarzystwo Ogrodnicze.

P o s i e d z e n i e  s i ó d m e  K o m i s y i  t e o 
r y i  o g r o d n i c t w a  i n a u k  p r z y r o d n i c z y c h  
p o m o c n i c z y c h  odbyto sig d n a  3 Kwietnia

') Porównanie uczestników kas oszczędności 
z elegantam i i uezjszczającemi do spowiedzi w zią
łem  z jednej z kronik B. Prusa, pom ieszczanych  
w Kur. Codz.
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1890 roku, o godzinie 8-ej w ieczorem , w loka
lu Towarzystwa, Chmielna Kr 14.

1. Protokuł posiedzenia poprzedniego został od
czytany i przyjęty.

2. P . A l. Palrairski m ówił „H istoryja głowy  
ludzkiej11.

Rospatrzywszy anatom iczne w łaściw ości kości 
skroniowej, wyrostków skrzydlatych lem iesza i oczo
dołów, prelegient przyszedł do przekonania, że na 
całej czaszce znać proces fizycznego przem iesz
czania części, które poprzednio in n e  zajm ow ały  
m iejsce, przem ieszczania w w yraźnie określonym  
kierunku, a m ianow icie do środka całego system u. 
Proces ten m ożnaby trafnie scharakteryzować m ia
nem ugniatania. Za istn ieniem  tego procesu prze
mawia nadto m nóstwo innych w łaściw ości, które  
można byłoby objąć ogólną nazwą tektonicznych .

Objaśniwszy na przykładach zasadniczą ideę te 
go poglądu na czaszkę, prelegien t zaznaczył, że 
tkw i tu n iety lko specyjalny sposób pojm owania, 
lecz nadto i specyjalna m etoda badania zjawisk  
m orfologicznych. O ile  przeto podobny sposób za
patrywania się  na zjawiska m orfologiczne może 
być wprowadzonym do nauki, o ty le  tylko h isto 
ryja głowy nie w przenośnem , lecz istotnem  zna
czeniu tego wyrazu może istn ieć  jako zagadnienie  
naukowe.

Tu prelegient podał i krytycznie rozważył g łó 
wne podstawy pow szechnie przyjętej w morfolo
gii teoryi pochodzenia, czyli darw inizm u. Darwi- 
nizm , zdaniem prelegieuta, n ie  m oże uspraw ied li
wić, lecz i nie m oże przeczyć takiem u pojm ow a
niu zjawisk i wogóle n ie m oże zabierać głosu  
w kw estyjach tyczących się m etody badania i spo
sobu pojmowania. W  tem  samem położeniu znaj
dują się i dw ie używane obecnie m etody badania: 
porównawcza i rozwojowa. N astępnie prelegient 
podał głów ne zerysy spenseryzm u wogóle, a teo 
ryi ew olucyi w szczególności i obszernie m ówił 
o zastosowaniu tych poglądów do m orfologii i ko
rzyściach, jak ie przez to m ożna będzie osięgnąć.

Stosując teoryją ew olucyi do m orfologii, n ie ty l
ko można m ów ić o historyi g łow y w rzeczywistem  
tego słowa znaczeniu, lecz nadto bsięgnąć bespo- 
średnio wiodącą do tego celu  m etodę, którą pre
legient nazwał zapożyczonem  w g ieo lo g ii m ianem  
tektonicznej. Metoda ta uw zględnia n ie ty le sta
tyczną ile  dynam iczną stronę procesów rozwojo
wych i daje m ożność naukowego urzeczyw istn ie
nia hasła, podanego przez W idersheim a , czytać  
przeszłość w teraźniejszości11.

Następnie prelegien t przedstawił plan, którego  
trzym ać się będzie przy opowiadaniu dziejów  g ło 
wy: rozróżnił dwa okresy w  jej h istoryi, pierwszy 
do zupełnego w ydzielenia się głow y jako n ieza
leżnej od tu łow ia całości, drugi od tego m om entu, 
do chw ili bieżąeej. W okresie drugim  pytania ty 
czą się w yłączn ie głow y, w okresie zaś pierwszym  
wikłają się m niej lub więcej z pytaniam i co do 
całkowitego organizm u. Przed historyją głowy  
jako całości podaną będzie oddzieln ie historyja  
szkieletu głow ow ego, m ięśni, układu nerwowego

i narzędzi zm ysłowych. N astępnie prelegient przed
stawił h istoryją szkieletu głowowego w drugim  
okresie Naszkicował obraz g łow y hipotetycznego  
najpierwszego przodka kręgowców, rozróżnił czte
ry elem enty, które weszły w skład obecnego szkie
letu  głowowego, a m ianowicie: chondrocranium, 
łuki w isceralne, łuski derm alne i  kapsuły zm ysło
we. Opowiadauie dziejów szkieletu głowowego p o 
legało jedyn ie  na ugrupowaniu znanych faktów 
m orfologicznych według jednej przewodniej m yśli 
i na objaśnieniu ich w duebu teoryi ewolucyjnej 
Spencera.

Przedstawiwszy w ten  sposób ogólny charakter 
dziejów szkieletu głowowego, prelegient rospatrzył 
szczegółow iej historyją kości potylicowej i koste
czek słuchow ych. Jako bespośredni w ynik zasto
sowania teoryi ewolucyi Spencera, należy uważać 
objaśnienie stałości form oddzielnych elem entów  
szkieletu derm alnego i specyjalnych cech kości 
ograniczających krawędź jam y gębowej, a m iano
w icie ich formę wydłużonych równoległoboków  
i  szeregowy koncentryczny układ nai sklepieniu ja 
m y gębowej.

W ykład p. P. w yw ołał ożywioną dyskusyją, w któ
rej przyjmowali udział: dziekan Jurkiewicz, dr J. 
Nusbaum i p. M. Flaum .

Na tem  posiedzenie ukończone zostało.

SPRAWOZDANIE.

I. leger. Racyjonalny system  asenizacyi. Szko
dliw ość i niebespieczeństwo usuwania fekalij za- 
pomocą kanalizacyi. Warszawa, 1890.

Książka pod powyższym  tytułem  je st  widocznie 
dziełem  zdolnego i  sprytnego człowieka, należy 
się  więc jej kilka słów sprawozdania, tem bardziej, 
że pożądaną jest rzeczą, żeby publiczność mogła 
wyrobić sobie właściwy pogląd na traktowany 
przedm iot. N iewieleby w tym  celu pom ogło licz 
bowe dowodzenie, że niebespieczeństw o, o którem  
m ówi p. Jeger, albo nie istnieje, albo jest o wiele 
przesadzonem. Czytający ogół, niem ogąc samo
dzielnie i źródłowo zbadać danej kw estyi, zwraca 
uwagę tylko na zdania powag, do jakich ani pan 
Jeger, ani ja , nie należymy; traktujący więc o da
nej kweBtyi powołują się na znanych badaczy. 
W iadomo, że z każdego poważnego dzieła, można, 
z m niejszą, lub większą zręcznością wyrwać jednę  
i  drugą cytatę i ogłosić ją  światu, z wym ienie
n iem  autorytetu, zam ilczając o doniosłości, jaką 
sam autor w końcu sw ego dzieła  nadaje opisane
mu faktowi. Odpowiedniej będzie przyznać, że 
niebespieczeńatwa, o których mówi p. Jeger, istn ie
ją  i wynikają z nadm iernego nagromadzenia się 
ludności na jednem  miejscu.

Trudno, już nie wrócą się  te czasy, w których  
nie  było na św iecie żadnych niebespieczeństw ,
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a w szczególności tych, o których mowa; czasy, 
w których nieuprawna ziem ia, brzęczące muszki 
i zapach kw itnących fijolków czyniły wszelkie nie- 
bespieczeństwo niem ożliwem .

Teraz, ca  każdym kroku spotykamy się z nie- 
bespieczeństwam i i z tą samą zupełnie racyją m o
żna pisać o niebespieczeństw ie usuwania fekalij 
zapomocą kanalizacyi, co i o niebespieczeństwach, 
wynikających ze stosowania siły  pary do przemy
słu i handlu, lub o szkodliwości kolei żelaznych, 
a zaopatrzywszy się w statystyczne dane całego  
świata, możnaby liczbami wykazać, ile tysięcy  lu 
dzi ginie wskutek eksplozyi kotłów i jakie straty 
z tego powodu ponoszą społeczeństwa, albo też 
ile  tysięcy ludzi ginie wskutek niedokładności 
w urządzeniach kolejowych. N aw et niktby się nie 
zdziwił, gdyby jaki przedsiębiorczy poczhalter na
pisał dzieło z takim  tytułem  i straszył ogół set
kami i m ilijonam i trupów. -T ysiące  ludzi pracuje 
ciągle nad ulepszeniam i budowy kotłów, kolei że
laznych etc., setk i pracuje także nad udoskonale
niem  urządzeń sanitarnych, aby doprowadzić do 
m inim um  niebespieczeństwa, towarzyszące kanali
zacyi. Społeczeństwo, któreby czekało na ostatni 
wyraz danego wynalazku, zginęłoby, niedoczekaw- 
szy upragnionej chw ili.

A le przypatrzm y się bliżej projektowi p. Jegera. 
Ponieważ nie m ówi on nic o szkodliwości urzą
dzeń wodociągowych, należy przypuszczać, że uzna
je  wyższość ich  nad zwyczajnem i studniam i, cho
ciaż w gruncie rzeczy, już i studnie podwórzowe 
m ogłyby, zdaniem p. J., dawać dobrą wodę, jeże 
liby wszystkie doły kloaczne racyjonalnie były bu
dowane i starannie proszkiem  otwockim  zasypy
wane.

W prowadzenie wody rurami na każde piętro, 
zmusza do urządzenia zlewu pod każdym kranem. 
Z lew służy do odprowadzania wszelkich płynów. 
N ikt nie jest tak naiwnym, aby wierzył w m oż
ność segregow ania płynów, przeznaczonych do zle
wu i do dołu kloacznego. Przeciwnie, tam gdzie  
znoszenie z górnych piętr, napełnionych naczyń, 
wraz z proszkiem  otwockim  jest niezbędnem , każ
dy starać się będzie, aby umniejszyć sobie trudu  
i  kosztu, używając zlewu w jaknajszerszym zakre
sie. Miejskie zakłady fabryczne, konsumujące bar
dzo w iele w ody, zm uszone są również odprowa
dzać nieczyste płyny. Co robić z tą wodą? czy 
zasypyw ać ją także proszkiem otwockim? Niema 
innej drogi dla odprowadzenia tych mas wód 
i  opadów atm osferycznych, jak ty lko urządzenie  
prawidłowej kanalizacyi. Skaualizować dom, aby 
z n iego odprowadzać sarnę tylko wodę gospodar
czą, urządzić komuś pod bokiem zlew do kanału, 
do którego z największą łatwością, nienarażając 
się na wykrycie tego ewentualnego przewinienia, 
m oże wpuszczać wszelkie n ieczystości, a równo
cześnie zmuszać go do wynoszenia stałych n ieczy
stości, za pośrednictwem  odpowiedniego persone
lu, kardynalnie różniącego się od personelu zaję
tego w  perfom eryjach, byłoby tak samo łatwem  
do przeprowadzenia, jak zm uszenie konsumenta,

m ającego obfitość wody w kranie wodociągowym, 
aby jej używał tylko do picia, zaś do gospadar- 
skiego użytku, aby sobie przynosił wodę ze studni 
podwórzowej. Są to iluzyje, w które nikt, patrzą
cy praktycznie, nie uwierzy.

N ależy przyznać, że proszek otwocki posiada 
znakom ite własności, jako środek absorbujący i  od
waniający i gorąco można go zalecać każdemu, 
kto nie chce, lub nie może korzystać z wygód pra
widłowo funkcyjonującej kanalizacyi; ale nieua- 
leży, pisząc o użyteczności proszku otwockiego tytu ło
wać książki „Szkodliwość i niebespieczeńsiw o ka- 
nalizacyi“. Nifcbałamucąo opinii publicznej, m oż
na było osięgnąć ce l zamierzony, nadająo tytuł 
w łaściw y i m alując okładkę na żółty kolor z czer
wonym i niebieskim  pasem; wtedy każdyby w ie
dział odrazu dlaczego p. Jeger prowadzi swoje do
wody z taką ścisłą  tendencyjnością, aby dowieść  
tego, co potrzebował.

Nakoniec jeszcze jedna uwaga. Chociaż proszek 
otwocki jest dobrym środkiem  odwaniającym, już 
przy tak niewielkiem  stosunkowo rospowszechnie- 
niu, daje się spostrzegać zbytnia tendencyja do 
oszczędności w jeg o  używaniu. Dowodem tego są 
składy wywożonych nieczystości, istniejące przy 
ulicy Żelaznej obok a lei Jerozolimskiej i Nowo
grodzkiej w bliskości Stacyi F iltrów , a w ydziela
jące podczas lata fatalną woń. Sąsiedztwo tak 
bliskie nie jest dla Stacyi Filtrów, ze względów  
higijenicznych, pożądanem.

Inż. A. Scliuch.

Wiadomości bibliograficzne.

— as. M  R a c i b o r s k i .  Ueber einige neue Myxo- 
m yceten Poleus (Sep. Abd. aus „IIedwigia“ 18fc)9, 
Hf. 2).

W pracy tej opisuje autor 12 gatunków śluzow- 
ców, z tych sześć gatunków poprzednio już zna
nych, przy których autor podaje dokładną cha
rakterystykę odm ian przez siebie odróżnionych, 
sześć zaś gatunków zupełnie nowych, znalezionych  
w Krakowie, w ogrodzie botanicznym  (Arcyrella  
cornuvioides), na Bielanach pod Krakowem (Chon- 
drioderm a exiguum ), w Tenczynku w ogrodzie 
(H eterodictyon Bieniaszii) i w Tatrach na Kala
tówkach (Lamproderma Staszycii, Lamproderma 

I tatricum i Perichaena Krupii). Nowe gatunki p. 
R. opisuje bardzo dokładnie, podaje postać ze
wnętrzną, ustrój wewnętrzny, formę włośni (capi- 
litium ), zarodniki oraz porównywa z gatunkami 
pokrewnemi. Praca ta jest cennym  przyczynkiem  
do flory ślu owców krajowych.

—  az. R o m a n  G u t w i ń s k i .  Materyjały do flory 
glonów Polski. (Kosmos, 1869, s t r .  292).
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Jestto m ały przyczynek do flory wodorostów  
polskich, zebranych w kilku m iejscowościach Kró
lestwa (Konary w K ieleckiem , Sendyń w Gostyń- 
skiem ) i Galicyi, a zawierający spis czterech ga 
tunków z rzędu Confervoideae, czterech gatun
ków Protococcoideae i 103 gatunki z rzędu Zygo- 
sporeae, z czego osiem  gatunków przypada na 
Conjugatae, a reszta na okrzemki (B acillariaceae). 
Niektóre gatunki z tych ostatnich podane są w k il
ku odm ianach.

Ponieważ p. Gutwiński podaje w swoim spisie 
kilkadziesiąt gatunków okrzem ek z powiatu Go
styńskiego, a m ianowicie z w ielk iego jeziora na 
Sendyniu (do czego m ateryjału dostarczył m u p. 
Raciborski, ten  zaś ostatni otrzym ał go od niżej 
podpisanego), podając nazwę tego ostatniego za p. 
Raciborskim fałszyw ie, przeto uważam  się w obo
wiązku niniejszem  ją sprostować. Jezioro nazywa 
się n ie „Sędzińskie“, lecz Sendyinkie, podobnie 
jak wsi (jest ich  kilka tej samej nazwy) nie S ę
dzin—Sędziny, lecz Sendyń—Sendynie.

Prócz tego muszę tu przy sposobności sprosto
wać drogą, grubą pom yłkę, a to już w pracy p. 
M. Raciborskiego „Desm idyje now e1' z 1885 roku. 
1’. R. przytaczając przy swoich now ych gatunkach  
i odm ianach tych wodorostów m iejscowość „jezio
ro Sędzińskie“ pisze po łacin ie  „prope Gostyń11! 
Miasto tego m iana znajduje się w Poznańskiem, 
u nas zaś jest tylko „Gostynin".
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K B G H J K &  N A O K G W A .

—  sic. Druga gwiazda w ogonie Niedźwiedzicy Wiel
kiej. N iedawno donosiliśm y (W szechśw iat z r. b. 
N r 5), że astronom owie potsdam scy wykryli na 
podstawie badań widm owych ciem nego towarzysza 
gwiazdy A lgol; zdum iew ające to odkrycie nie jest 
już wszakże jed yn e, w spółcześnie bowiem astro
nom am erykański P ickering tąż sam ą m etodą  
wniósł o istnieniu nieznanej gw iazdy tow arzyszą
cej drugiej gw ieździe (£ ) w ogonie N iedźw iedzicy  
W ielkiej. Poniew aż w bliskiem  sąsiedztw ie tej 
gwiazdy, zwanej Mizar, znajduje się drobna gw ia
zda, dająca się naw et gołem  okiem  dostrzedz, Al- 
kor, u arabów zwana el Suha, t. j. zapom niana, 
wraz przeto z nowoodkrytą gwiazdą tworzą one 
razem potrójny układ gwiaździsty. Przed pewnym  
już m ianow icie czasem H enryk Draper dostrzegł, 
żo linija K w widm ie gwiazdy £ N iedźw iedzicy  
W ielkiej w  niektórych razach wydaje sig podwo
joną, a zestaw ien ie fotografij tego widm a, zdejm o
wanych w  ciągu  długiego szeregu nocy, wykaza
ło, że podwojenie to występuje w okresach 52- 
dniowych; inne lin ije tego widma są mniej w ido
czne, jednakże niektóre z nich okazały się rów 
nież podwojone, współcześnie z podw ojeniem  lin ii

K. Dla wyjaśnienia tego zjawiska przyjąć więc na
leży, że Mizar jest gwiazdą podwójną, złożoną 
z dwu gwiazd, z których każda posiada blask pra
wie jednakowy i tak bliskich sieb ie, że dotąd ob- 
serwacyje wyróżnić ich n ie  zdołały. Czas obiegu  
tego system u wynosi 104 dni; gdy w ięc jedna  
z tych gwiazd składowych ku ziem i się zbliża, 
przesuwają się wszystkie lin ije jej widma ku koń
cowi fijoletowemu, gdy się od ziem i oddala, prze
suwają się ku końcowi czerwonem u (zasada Dop
plera). Z w ielkości przesuwania się tej lin ii K 
m ożna ocenić, że szybkość biegu obu gwiazd w y
nosi około 100 m il ang. na sekundę, skąd dalej 
wypada, że  wzajemna ich odległość wynosi 143 
m ilijonów m il ang., wyrównywa zatem  odległości 
Marsa od słońca; ogólna zaś masa obu gwiazd, aby 
podobny okres wywołała, przechodzić m usi 40 ra
zy masę słońca. Innem i słowy, jeżeli dwie gw ia
zdy, z których każda posiada masę 20 razy więk- 
kszą aniżeli słońce, krążą w odległości wyrówny- 
wającej oddaleniu Marsa od słońca, to zachodzić 
m usi zjawisko podobnego podwajania linij widm o
wych Rachunek ten  zresztą przeprowadzony zo
stał w przypuszczeniu, że płaszczyzna drogi tych  
gwiazd przechodzi przez słońce i że droga jest 
kołowa. P. Pickering przytacza nadto, że podo
bną peryjodyczność przedstawiają i niektóre inne  
gwiazdy, a m ianow icie (3 Aurigae (W oźnicy) i b 
Ophiuehi (W ężowca).

— mfl. Własności fluoru. W  dalszym ciągu sw ych  
niezm iernie ciekawych badań nad fluorem (p. 
W szechświat tom V, str. 522) i jego  związka
m i p. M oissan poznał bliżej w łasności tego pier
wiastku. F luor na zimno rozżarza krystaliczny krzem, 
który jak wiadomo, n ie zm ienia się wcale pod wpły
wem wrąoego kwasu azotnego, a w atmosferze 
czystego tlenu  dopiero w bardzo wysokiej tem pera
turze i to z trudnością się spala. Podczas gdy chlor 
najpodobniejszy z pierwiastków do fluoru, nie m o
że sig bespośrednio łączyć z węglem , fluor nato
m iast daje związek gazowy, który bliżej wkrótce 
zostanie opisany przez p. Moissana. O niezwykłej 
energii chemicznej fluoru przekonywa również 
działanie następujące: Gdy do rury wypełnionej
fluorem wpuszczono kroplę wody, rozłożyła się ona 
natychmiast: utworzył się fluowodór, a wydzielony 
z wody tlen  zam ienił się na energiczniejszą swą od
m ianę, ozon. Jestto jedyne dotychczas znane do
św iadczenie, w którem ozon tak bespośrednio 
w reakcyi chemicznej pod wpływem  pierwiastku- 
by się tw orzył. Charakterystycznem  jest również 
dla fluoru, że łączy sie on z wodorem  na zimno 
i  w ciem ności. Jestto pierwszy przykład łączenia  
się bespośredniego dwu pierwiastków gazowych lecz 
bez współdziałania energii zewnętrznej. Chlor dla 
połączenia się z wodorem wym aga, jak wiadomo, 
św iatła, tlen i wodór łączą się dopiero pod w pły
wem iskry elektrycznej lub płom ienia. Silne nad
zwyczaj powinowactwo fluoru do wodoru i w tem  
się przejawia, że przy łączeniu się tych dwu pierwia
stków w ydziela się więcej ciepła (37,6 cal.), aniżeli
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przy łączeniu się jodu, bromu lub chloru z wodo
rem. Fluor zatem je st najbardziej energicznym ze 
wszystkich dotąd znanych pierwiastków, a badanie 
jego pozwoli prawdopodobnie w ykryć mnóstwo je 
szcze interesujących chem ika własność:. (La Na
turę).

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  mfl. U r o c z y s t o ś ć  K e k u l e g o  odbyła się 11 Marca 
b. r. w wielkiej sali ratusza berlińskiego, gdzie ze
brali się w dużej liczbie chem icy i przyrodnicy na 
uroczyste posiedzenie chem icznego towarzystwa 
niem ieckiego. Prezydował prof. Aug. Wil. Hof- 
m ann. Prof. Baeyer skreślił zasługi położone przed 
25 laty  dla chem ii przez Kekulego, który, jak wia
domo, utrw alił grunt dla całej obecnej nauki o bu
dowie cząsteczkowej związków organicznych (zwła
szcza grupy ciał pochodzących od benzolu, t. zw. 
arom atycznych). W szystkie uniw ersytety n iem iec
kie wysłały swych delegowanych na to posiedzenie, 
a również reprezentow ane były: Anglija przez prof. 
Armstronga, Francyja przez dra Martinsa, Stany 
Zjednoczone przez Duranda-W oodmanna, W łochy  
przez prof. Kórnera z Medyjolanu. Przemysłowcy 
niem ieccy, zwłaszcza farbierze, którzy w pierwszej 
lin ii postępy pielęgnowanej przez siebie gałęzi 
przem ysłu chem icznego mają do zawdzięczenia teo
retycznym  badaniom  Kekulego, wręczyli jubilatowi 
w spaniały adres, a wykonany ich  kosztem wielki 
portret Kekulego m a być um ieszczony w berliń
skiej galeryi narodowej. Uroczystość ta przypom i
na dw ie podobne, które przed laty chem icy obcho
dzili: w roku 1874 w Am eryce obchodzono wspa
niale setną rocznicę odkrycia tlenu przez Priestle- 
ya, a w 1878 roku świecono pięćdziesięciolecie syn
tezy m ocznika, dokonanej przez Woblera w Ge
tyndze.

—  mfl. Przemysł n a f t o w y .  Roczna produkcyja na
fty wynosi obecnie 9000000 m3, z których połowa 
przypada na Stany Zjednoczone. Okolice Baku 
wydają około 1900000 m3, a pewna liczba źródeł 
m usiała zostać zam kniętą z powodu braku popytu, 
Oalicyja dostarcza 160000 m3, Burma 320C0 m3, 
a Kanada około 112000 m3. Zapasy w Burmie i Ka
nadzie dopiero zaczynają być w yzyskiw ane i tru 
dno przewidzieć, do jakich rozmiarów dojdzie w y
dajność tych  źródeł. Głównie brak tu odpowie
dnich środków transportu. Basen rzeki Mackenzie 
uważany jest za okolicę najbardziej na całej kuli 
ziem skiej obfitującą w naftę, lecz znajduje się jesz
cze na 640 km od drogi żelaznej. N ie ulega wątpli
wości, że gdy po zwalczeniu trudności transporto
w ych nafta z tych okolic będzie m ogła być dostar
czaną po niskiej cen ie, stanie się ona silnym  ryw a
lem  węgla w wielo bardzo zastosowaniach, a zwła

szcza jako m ateryjał do ogrzewania kotłów oraz 
w niektórych operacyjach m etalurgicznych, do 
których bardzo jako paliwo się nadaje.

—  kdr. 0  i l o ś c i  z w i e r z ą t  w  p u s z c z y  B i a ł o w i e s k i e ) .
Dotąd w puszczy Białowieskiej corocznie oblioza- 
no ilość żubrów, obecnie poraź pierwszy, o ile 
wiem, postarano się oznaczyć liczbę większej zw ie
rzyny, zamieszkującej puszczę Białowieską i św i- 
słocką, przytem rezultat obliczeń należy uważać 
za zbliżony, w każdym razie nie zawielki w poró
wnaniu z rzeczywistością. Dane poniższe trudno  
było ściślej wykazać, przeszła bowiem zima o d 
znaczała się nadzwyczaj m ałym  opadem śniegu, 
a wiadom o, że w puszczy obliczają ilość osobni
ków w stadzie, popierwsze, według śladów, po
zostawionych na śniegu świeżym, powtóre, pod
chodząc, o ile można, najbliżej stad i oceniając 
je na oko.

żu- 1 t •i * ii)81biow  j
jeleni sarn dzi

ków

W B iałow ie
skiej puszczy . 

W zwierzyńcu 
W  Świsłockiej 

puszczy . . .

341
12

97

263

107

I

4
260

438
5

97

300
60

40

Razem . 450 360 264 540 400

L iczby te odnoszą się do roku 1889.

W zwierzyńcu czynią obecnie doświadczenia  
z zaklimatyzowaniem sarn uralskich, które są w ię
ksze od miejscowej rasy, a w tych dniach zarząd 
zwierzyńca spodziewa się przybycia partyi danie 
li (Cervus dama).

W r. z. w puszczy Białowieskiej i Świsłockiej 
energicznie tępiono zwierzęta drapieżne, szkodli
we ptaki i węże, przytem  naznaczone zostały na
grody pieniężne za każdą sztukę zabitego szkod
nika.

W ciągu roku całego zabito: 

zwierząt ssących.
w ilk ó w ....................... 3
r y s i ó w ...................... 21
lisów ............................ 115
k u n ............................ 112
tchórzów . . . . 285
łask (Mastela vulga-

r is ) ...................... 210
borsuków . . . . 19
wydrę . . . . . 1
norek ? (Foetorius

lu treo la). . . 5

ptaków.

puhacza . . .
sow.......................
orłów . . . .
ja strzęb i. . . . 1340
srok . . . . . li:
sójek . . . . . 4158
kruków . . . . 247

6112

wężów . . . . 110
7 7 1

Razem zabito: zwierząt ssących 
ptaków . . . .  
wężów . . . .

7 7 1
6112

110
Wogóle . 6993
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Jako nagrodę wypłacono straży leśnej 4996 ru
bli. Tępienie szkodników i w roku bieżącym  się 
odbywa.

W szystkie szczegóły powyższe wyjm uję z listu  
p. Auera, zarządzającego zwierzyńcem  w puszczy 
Białow ieskiej, z dnia 18 Marca r. b.

USTelsrclogaja.

W dniu 4 b. m. zakończył pożyteczny żywot 
s. p. E d w a rd  W o jzb u n , jeden  z najzdolniejszych  
u nas i najbardziej w ykształconych leśników. W li
teraturze fachowej pozostaw ił zm arły znaczną ilość 
ważnych i sum iennych opracowań.

Posiedzenie 8-e Komisyi stałój teoryi 
ogrodnictwa i nauk przyrodniczych pomo
cniczych odbędzie się we czwartek dnia 
17 Kwietnia 1890 roku, o godzinie 8 wie
czorem, w lokalu Towarzystwa Ogrodnicze
go (Chmielna, 14).

Porządek posiedzenia:
1. Odczytanie protokułu posiedzenia po- 

pi‘zedniego. ■*. . ^
2. Dr zool. J. Nusbaum „O łożysku (pla- 

centa) ssaków”.
3. P. St. Stetkiewicz „O powstawaniu 

wydm piaszczystych w Saharze”.

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

za tydzień oii 2 do 8 Kwietnia 1890 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi m eteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w W arszawie).

•S3
.3•g

Barometr 
700 ram -j- Tem peratura w st. C.

U'00
Jyp Kierunek wiatru

Suma
opadu

Q 7 r . l p . 9 w. j 7 r. | 1 p. | 9 w. |Najw. Najn. ? !

2 Ś. 53,8 54,0 55,5 2,7 7 ,1 3,8 8,0 1,5
1

62' N E .N E .E 0,0
3 C. 57,8 57,5 57.1 2.6 6,4 3,7 7,2 - 0 , 6 57! E .SE .SE 0.0
4 P. 51,9 56,2 54,9 2.3 8.1 6,8 8,8 —0,8 54 SW ,SE,SE 0 0
6 S. 55.1 54,2 52,5 4,8, 11,9 8 5 13,0 2.8 53 SE,SW ,SW 0,0
(i N 50 7 49,1 48,3 9,4 14,6 . 9,2 16,6 3,8 53 SW,SW,SW 0,0
7 P. 46,2 43.8 41.7 5.8 15.7 11,6 16.2 4 8 54 S.W,S 0 0
8 W. 39,2 37,8 37,2 10,2 16 9 11,5 17,4 6,4 50 SW .S,— 0,0

i

Średnia ^ 5 0 j 8 2

1

55 0.0

0  w a g  i-

Rano mgła, w. pochm. 
Rano mgła, potem jasno 
Dz. pog., wiecz. m gła 
Mgła rano i wiecz.
Uano mgła, potem jasno
Dz. pogodny
Dz. pog , w. pochm.

UWAGI. K ierunek wiatru dany jeBt dla trzech godzin obserwacyj: 7 -ej rano, 1-ej po południu i 9-eJ 

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

T R E Ś Ć .  Od Redakcyi. — N ow a wyspa na oceanie Spokojnym, przez S. K. — Ogród botaniczny pod 
zwrotnikam i, według Treuba, dyrektora ogr. bot. w Buitzenorg na wyspie Jawie, streściła M. T. — Pu- 

hacz oswojony, napisał August W rześniow ski. — O znaczeniu odpowiedzi prawdopodobnych, przez W ł. 

G osiewskiego. — Towarzystwo ogrodnicze- — Sprawozdanie. — W iadomości b ib liograficzne. — Kroni

ka naukown. — W iadom ości bieżące. — Nekrologija. — Buletyn m eteorologiczny.

W y d a w c a  A .  Ś I Ó s a r s k i . Redaktor B r .  Z n a t o w i c z .

flosnojiciio llciisypoio . Bapiuana, 80 MupTa 1890 r. Druk Em ila Skiwskieflo, W arszawa, Chm ielna J6 26.




