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0 WIELORYBACH
I SPOSOBACH ICH POŁOWU.

przez Ed. Retterer ').

W  roku 1881 brałem  udział w wyprawie 
naukowej, wyi-uszającój pod przewodni
ctwem profesora Pouchet w celu zbadania, 
m iędzy innem i, h istoryi natura lnej wielo
ryba. N ieodżałowany kom endant M artial 
zawiózł nas wtedy na ocean Lodowaty na 
małym statku  Coligny.

P rzy  brzegach Laponii, chociaż morze 
nie zam arza zimą, lecz lody, przychodzące 
z północy, stają się niebespiecznemi dla że
glugi. Tam- to jest praw dziw e państwo 
wielorybów, które, według świadectwa p. 
H . M śnier, nieraz ig ra ją  wpośród kry  lo 
dowej.

W ieloryb jes t zwierzęciem potworem,

*) Rzecz wypowiedziana w towarzystwie narodo- 
wem  aklim atyzaoyjnem  francuskiem . Revue Scien* 
tifique, Nr 20, I s., 1890 r.

przypominającem kształt ryb: ciało jego, 
tak jak  i tych ostatnich, je s t walcowate, ra 
czej wrzecionowate. Częścią najbardziej 
rosszerzoną jest głowa o pysku zaokrąglo
nym, następnie ciało zwęża się stopniowo 
ku końcowi i przechodzi w płetwę zw aną 
ogonową, przedstaw iającą dwa klapowate 
wycięcia, umieszczone poziomo, a nie pio
nowo, ja k  u ryb.

Na grzbiecie, niedaleko płetw y ogonowej, 
znajduje się wyrostek prostopadły w for
mie płetwy, który jes t stałą cechą, właściwą 
wszystkim gatunkom  wielorybów, spotyka
nych na północy Europy, dla tój przyczyny 
odróżniają je  pod nazwą B alaenoptera dla 
odrożnienia od w ieloryba zwyczajnego, po
zbawionego tego dodatku. Długość Balae
noptera Sibbaldii, gatunku łowionego b a r
dzo obficie w roku 1881, wynosi od 22 do 
30 metrów. Żeby ocenić jego wielkość po
równajmy go z człowiekiem stojącym, gło
wa człowieka stojącego nie dosięga wyso
kości grzbietu wieloryba, a że wymiary je 
go wysokości i szerokości są praw ie jedna
kowe, nie zadziwimy się wcale, że wagę je 
go ciała obliczają na 100000 do 150000 k i
logramów.

Największe olbrzymy lądowe słoń i hipo-



450 w s z e c h ś w ia t . N r 29.

po tam są pigm ejczykami przy tym olbrzy
mie morskim.

B alaenoptery A tlan tyku  północnego n a 
leżą. do czterech odm iennych gatunków: 
Sibbaldii, musculus, borealis i rostrata. Nie- 
zatrzym ując się nad różnicami tych g a tu n 
ków, zw racam y tylko uwagę na liczne fa ł
dy na powierzchni brzusznej Balaenopte- 
rów. T a cecha bardzo wyraźna u Balae- 
noptera musculus zjednała mu nazwę B. 
rorqualus, pod którą opisał go Cuvier w ro 
ku 1825. Zw ierzęta te są opatrzone obok 
płetwy ogonowej i grzbietow ej, dwiema 
płetwami,, umieszczonemi po bokach ciała 
w przedniej części tułowia: są to dwie ol
brzymie przednie kończyny podobne do 
wioseł, albo skrzydeł. Kończyny te skrzy- 
dłow ate dochodzą niekiedy bardzo wielkich 
rozmiarów, do dwu m etrów długości; dla 
tźj racyi nazwano gatunek z takiem i koń
czynami M egaptera.

U  wielorybów zachodzi ten szczególny 
między ssącemi przypadek, że samica jest 
znacznie większą od samca. R ozm iary jój 
zmieniają się w rozm aitych gatunkach. B. 
Sibbaldii najw iększy ze wszystkich ma 24 
m etry długości, po nim następuje B. muscu
lus, ma 20 metrów długości, następnie B. 
borealis długi na 18—16 m etrów, M egapte
ra  14 metrów, a nakoniec B. rostra ta  naj- j  

mniejszy, ma tylko 10 m etrów długości.
Zew nętrzny wygląd w ieloryba łatwo 

uspraw iedliw ia pojęcia dawniejszych uczo- j  

nych, którzy  uw ażali go za rybę. G. Ges- j  

sner, natu ra lista  szw ajcarski z X V I  wieku, 
miał o nim  tak  niedokładne pojęcie, że 
przedstaw ił go z ogonem prostopadłym , 
z kilkoma szeregam i łusek na grzbiecie 
i z nozdrzam i, długiem i przeszło na 1 m etr.

Chcąc przeto zdać sobie w yraźnie spra
wę z miejsca, jak ie  w ieloryb powinien zaj- | 
mować pomiędzy zw ierzętam i ssącemi, m u
simy zbadać jego organizm , porów nyw ając i 
wszystkie jego narządy  i sposób życia z tem, , 
co wiemy o innych zw ierzętach pod tym 
względem. Te podobieństwa i stosunek, 
ja k i  zajm ują w ieloryby, bądź względem 
innych zw ierząt ssących dorosłych, bądź 
względem ich zarodków , pozwolą wyzna
czyć dla w ieloryba miejsce, które zajmuje 
napraw dę w naturze; słowem tą drogą prze
konamy się, że w ieloryb ma organy podo- I

bne do naszych, tylko mocno zmienione 
w zastosowaniu do środka, w jakim  jest po
grążony.

Zaczniemy od zbadania pokrycia zewnę
trznego, czyli skóry. Pokrycie ciała, czyli 
skóra, której barw a jest czarna, niekiedy 
biała, prężkowana na brzusznej powierzch
ni ciała, przypomina raczej skórę węgorza, 
aniżeli zwierzęcia ssącego. Jest ona tłustą 
w dotknięciu ja k  błony śluzowe, jednakże, 
jakgdyby  dla dowiedzenia rzeczywistego 
powinowactwa, pysk wieloryba dojrzałego 
jest opatrzony wyniosłościami, na których 
stwierdzono obecność grubych włosów, po
dobnych do włosia końskiego. Pomimo, 
że włosy te są rzadkie, charakter ten wy
starcza, żeby pomieścić wieloryba pomiędzy 
szczeciniastemi Blainvillea. Okolica (szczę
ka górna i warga dolna), na której rozwi
ja ją  się te grube włosy, jako  też budowa 
ich, pozwalają przypuszczać, że szczeciny 
te odpowiadają włosom dotykowym (wą- 
som) naszych zwierząt domowych.

Naskórek dochodzi u nich niepomiernej 
grubości, k tóra wynosi niekiedy aż pięć mi
limetrów i zamiast przedstawiać warstwy 
jedne na drugich położone rogowej natu ry , 
składa się z komórek budową i wyglądem 
bardzo podobnych do tych, k tóre pokry
wają błonę śluzową jam y gębowej zwyczaj
nych ssących; brak gruczołów tłuszczowych 
i gruczołów potowych powiększa to podo
bieństwo.

Naskórek wieloryba, można powiedzieć, 
jest przez całe życie w stadyjum  rozwoju, 

j  które spostrzegamy tylko w okresie zarod
kowym u zw ierząt ssących lądowych, wtedy 
gdy one są zabespieczone od zaziębienia 
z jednój strony, a od zbytniego podniesie
nia tem peratury z drugiej strony, skutkiem 
samego środka, w jak im  się znajdują w tój 
epoce swego istnienia.

Włosy, k tóre stanowią dla zwykłych ssą
cych szatę właściwą do przechowywania 
warstwy powietrza o tem peraturze jedno
stajnej, u wielorybów są zastąpione przez 

j tkankę o wiele właściwszą do spełniania ta- 
j kiej czynności. Głębsza część skóry wy

dziela znaczną ilość tłuszczu, który tworzy 
warstwę grubą od 10 do 40 centym etrów, 
stosownie do okolicy ciała. Ta to warstwa 
tłuszczu stała się przedm iotem  chciwości
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człowieka. W łaściwie należałoby nazwać 
ten tłuszcz olejem (tranem , oliwą,), ponie
waż u żyjącego wieloryba jeżeli nie jest cał
kiem płynnym , to przynajm niej pó łpłyn
nym.

Skóra wielorybów bardziej 
przypomina pokrycie ryb, ani
żeli innych zw ierząt ssących,z te 
go powodu są one nawiedzane 
przez pasorzyty podobne do tych, 
jak ie  siedzą na rybach. Na p łe
twie ogonowój, na skrzydłowych 
kończynach przednich wieloryba 
znajdują się całe kolonije pąkli 
(Balanus), podobnych do tych, 
które pokrywają skały na wy
brzeżach; są to skorupiaki wąso- 
nogie.

G renlandczycy utrzym ują, że 
wieloryby rodzą się już  z niemi, 
a rybacy norwescy są przeko
nania, że wieloryb tak jest ich 
obecnością krępowany, że się ob- 
ciera o dno m orskie dla pozby
cia się tych nieproszonych gości.
Z innych skorupiaków wielory- 
bniki (Cyamus) czepiają się przy 
pomocy swoich nóżek skóry wie
loryba; nareszcie są i takie, k tó 
re włażą naw et w skórę dzięki 
swemu robakowatem u kształtowi 
i tam  rozw ijają się jako praw 
dziwe pasorzyty.

P rzejdźm y teraz do kostnego 
rusztow ania, które podpiera całą 
tę masę cielska, oznaczoną tylko 
przypuszczalnie na 100000 do 
200000 kilogramów.

Oś główną stanowi, ja k u  wszy
stkich kręgowców, cały szereg 
kręgów, któi-ych rozmiary nie 
dadzą się porównać z żadnemi 
innemi zwierzętam i, a liczba ich 
jes t dwa razy większa niż u czło
wieka. Są one umieszczone j e 
dne za drugiemi, tworząc kolu
mnę, k tóra niema kilku wygięć 
jak  u człowieka, ale przedsta
wia tylko jeden  p rę t olbrzymi, nieco łuko
waty. Pomimo objętości i grubości każde
go kręgu, całość tworzy p rę t (słup) o wiele 
elastyczniejszy aniżeli u ssących lądowych;

krążki włóknisto - chrząstkowate, łączące 
kręgi, oraz stawy dość luźne przemieniają 
kolumnę pacierzową na pień mocny, ale 
giętki, doskonale przystosowany do środka 

płynnego, w jakim  porusza się 
to zwierzę.

W aga i rozm iary głowy po 
chodzą z olbrzymiego rozrostu 
kości twarzowych, a szczególniej 
szczęk. Pamiętam, ile to było 
trudności i ile łańcuchów przer
wanych, nim się udało wcią
gnąć głowę wieloryba na statek 
Coligny.

By wprowadzić w ruch tę ol
brzymią masę, wieloryb ma do 
rosporządzenia dwa ramiona, 
ogon i płetwę grzbietową. R a
miona, czyli kończyny przednie, 
dochodzą, ja k  już  mówiłem, d łu 
gości od 1 do 2 metrów, są to 
płaskie utwory, które się poru
szają całą powierzchnią na kości 
ramieniowej. Pomimo, że zew
nętrznym  wyglądem kończyny 
te przypom inają wiosła, szkielet 
ich składa się z tych samych 
części co ręka, t. j . z ram ienia, 
przedram ienia, napięstka, śród- 
ręcza i palców. Nie można so
bie inaczej wyobrazić tych wio
słowych kończyn, ja k  porówny- 
wając je  do spłaszczonych kopy- 
stek, jakiem i są w zawiązku koń
czyny zwierząt ssących. U je 
dnych i drugich części chrząst* 
kowate pojawiają się skutkiem  
przem iany tkanki, tworzącej oś 
danej kończyny. U  wielorybów 
promienie palcowe przez całe 
życie są połączone błoną pośre
dnią w ten sposób, że wygląd 
zew nętrzny nie zdradza bynaj
mniej liczby promieni, których 
zw ykle bywa cztery do pięciu, 
jak  u ssących najhojniej obda
rzonych. Co jes t najciekawszem 
w tem urządzeniu i co się zga

dza zupełnie z długością kończyny prze
dniej, to odpowiednia liczba szeregów 
chrząstkowatych, które się rozwijają jeden 
za drugim  w kończynach powstających.

l i  I.

C»fśV

W ieloryb Rorąual, 
B a la en o p te ra  musculos.
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Tłum aczono ten fak t przez podział (człon- 
kowanie) sznura chrząstkow atego; ale jest 
rzeczą prostszą i bardziej prawdopodobną, 
że te szeregi powstają tak , jak  u  innych 
ssących, z węzła (środka) chrząstkowatego, 
oddzielnego dla każdego członka (stawu). 
Poniew aż część osiowa skrzydlatych koń
czyn przednich w zrasta znacznie szybciej, 
inne odcinki chrząstko wate tworzą się w dal
szym ciągu, co podnosi liczbę członków 
(stawów) do sześciu lub siedmiu w prom ie
niach, odpowiadających palcowi środkow e
mu i obrączkowemu.

Pomimo olbrzym ich rozm iarów  szkieletu, 
w ieloryby pozostają przez całe życie na sto
pniu rozwoju mniój posuniętego, aniżeli 
u ssących lądowych. S taw y kończyn prze
dnich (z wyjątkiem łopatki) zachowują swój 
stan pierw otny, skutkiem  czego i ruchy są 
bardzo ograniczone. T kanka kostna za 
chow uje zawsze budowę kości pozbawionej 
jam y szpikowej; jestto  tkanka gąbczasta, 
dająca się porównać do pierw otnej tkanki 
kostnej, k tóra w ystępuje po okresie chrząst
ko watym ssących lądowych. Kończyny ty l
ne, o obecności których nie można pow ąt
piewać, składają się z k ilku  części szcząt 
kowych, przedstawiających udo i goleń 
w stanie zm arniałym , u k ry te  w mięśniach. 
Przypom inają one kosteczki sztyletowate, 
k tó re stanowią szczątki kończyn tylnych 
u  niektórych wężów. K ończyny tylne są 
dobrze zastąpione w spraw ach ruchu i miej- 
scozmienności przez zakończenie kręgosłu
pa, czyli ogon; ten jest podtrzym ywany 
przeszło 20 kręgam i i kończy się dwiema 
klapam i poziomemi, które stanowią płetwę 
ogonową.

W ieloryb (B a laen o p te ra ) posiada na 
grzbiecie w yrostek nazw any płetw ą grzbie
tową, który niema żadnego zw iązku i po
dobieństwa z kończynami, gdyż utw orzony 
je s t tylko z tkanki włóknistej i tłuszczowej. 
P łe tw a ta ma znaczenie bardzo podrzędne. 
Dopomaga ona zwierzęciu do utrzym ania 
lepszej równow agi, niedając mu się tak 
łatw o przechylać na prawo, lub na lewo.

W idząc wieloryba, na pierwszy rzu t oka 
każdy przypuszcza, że on się żywi zw ierzę
tami odpowiedniem i jego rozmiarom. I  s ta 
rożytni łudzili się pozoram i, utrzym ując, że 
zwierzę to może połknąć odrazu istotę wiel

kości człowieka. Rzecz ma się inaczej, ba
dano kilkakrotnie zawartość żołądka wielo
ryba Sibalda (Balaenoptera Sibbaldii) i nie 
znajdowano tam innój zdobyczy nad sk o ru 
piaki, podobne do raków, które podają na 
naszych stołach.

Oto co mówi w tym przedmiocie profesor 
G uldberg z Chrystyjanii, k tóry odbył kilka 
podróży na północ jedynie w celu badania 
wielorybów.

W  lecie wieloryb jada  tylko skorupiaki, 
ale przypuszczalną jest rzeczą, że żywi się 
i rybami.

Balaenoptera borealis i Sibbaldii żywią 
się wyłącznie tylko skorupiakam i (Thysa- 
nopodae), znaleziono w żołądku tego osta
tniego 4 do 10 hektolitrów  tych skorupia
ków.

B alaenoptera musculus ściga śledzie 
i stynki północne (Osmerus arcticus) aż do 
brzegów Norwegii. Istnieje nawet przeko
nanie bardzo rospowszechnione pomiędzy 
rybakam i, że ten gatunek sprowadza ryby. 
Obwiniają także poławiaczy wieloryba, że 

| są przyczyną bespośrednią braku ryb i że 
| tym sposobem pozbawiają rybaków sposobu 

do życia. D la tych to samych powodów 
praw a norweskie dawne broniły zabijać 
wieloryby. P raw dopodobną jes t rzeczą, że 
wieloryby w wycieczkach swoich upędzają 
się tak daleko za zdobyczą. Tym sposobem 
można sobie tylko wytłumaczyć ten fakt, 
że nie każdego roku jednakow o nawiedzają 
te same gatunki w ieloryba pewne okolice; 
w jednym  roku ten gatunek przeważa, 
w drugim  znów inny. W roku 1885 zło
wiono mało wieloryba Sibalda (B. Sibbal- 
d ii), gdy tymczasem tego samego roku za
bito 750 B. borealis. W  roku 1886 za to 
zdobyto 100 wielkich B. Sibbaldii, a zna
cznie mniej B. borealis; tego samego roku 
zabito 500 do 600 Rorcjualów (B alaenoptera 
musculus).

Ciekawe je s t pytanie, jakim  sposobem 
wieloryb chwyta tak znaczną liczbę raków; 
jes t on w tym celu obdarzony cudowną 
siateczką, która mu służy do łowienia i p rzy
trzym ywania skorupiaków. Gęba bowiem 
tego zwierzęcia jes t opatrzona podwójnym 
szeregiem blaszek rogowych, które są w ła
śnie fiszbinem zwyczajnym. Blaszki te j e 
dnym końcem umocowane do podniebienia
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i szczęki górnśj prostopadle, gdy tym cza
sem brzegi ich wewnętrzne opatrzone są 
mnóstwem strzępków, które służą im jako 
przyrządy połowu.

Ponieważ w morzach północnych liczba 
skorupiaków jes t bezmierną., w ieloryb po
trzebuje tylko paszczę otworzyć, p rzepły
wając pomiędzy rojam i skorupiaków, by 
nabrać ich całe tysiące w strzępki swoich 
fiszbinów. Następnie, zamknąwszy pasz
czę, wypuszcza wodę, którćj też nabrał obfi
cie, a skorupiaki zostają uwięzione w strzęp
kach fiszbinów gotowe ju ż  do połknięcia. 
W ieloryb dorosły nie ma bowiem zębów 
i przytem  trudno byłoby mu połykać po
karm y znacznój objętości z powodu bardzo 
szczupłego gardła, jak ie  posiada.

To właściwe tylko wielorybowi uzbroje
nie gęby, zdaje się odsuwać go bardzo od 
innych zw ierząt ssących,jeżeli jednak p rzy j
rzymy się bardzo młodemu wielorybowi, 
a właściwie płodowi przed urodzeniem, 
przekonam y się, że tak nie jest. Wiadomo 
od odkrycia Geoffroy Saint-H ilairea, że za
rodek wieloryba ma szczęki uzbrojone ta- 
kiemi samemi utworami, jak  te, które sta
nowią zaczątki zębów doskonałych u innych 
zw ierząt ssących. Jedyna różnica jaką póź
niej obserwujemy, je s t ta, że te zęby zostają 
zawsze w stanie zaczątkowym, póżniój za
sychają niedając żadnych wyrostków na ze
w nątrz i ostatecznie znikają, a wtedy roz
w ijają się inne utw ory na podniebieniu, 
które ju ż  znamy.

Znane są powszechnie fałdy poprzeczne, 
utworzone z błony śluzowój sklepienia pod- 
ńiebiennego u kota i wołu. Pierw otnie b ło 
na śluzowa w gębie u zarodka wieloryba 
jes t tak  samo zbudow ana jak  u zwierząt 
ssących lądowych; wieloryby, mające 1 m etr 
długości, nie m ają jeszcze żadnych śladów 
fiszbinu. Skoro dochodzą 3 metrów, błona 
brzegów szczęk górnych przedstawia fałdy 
poprzeczne, k tóre się powiększają, w ydłu
żają i grubieją. Zrazu fałda taka jest to 
blaszka wąska, k tóra zamienia się na bla
chę, a powierzchnia jćj pokryje się wkrótce 
warstwą rogową podobną do budowy kopyt 
zw ierząt przeżuwających i jednokopyto- 
wych.

To je s t właściwy fiszbin, którego brzeg 
w ewnętrzny wkrótce jeży się brodawka

mi rurkowatem i, lub szczeciną fiszbinu. 
W ieloryby opatrzone fiszbinami odznaczają 
się tą cechą od innych i z tego powodu no 
szą nazwę wielorybów bez zębów (Mysti- 
cete), a także wielorybów z wąsami.

(dok. nast.).
J . S.

SPR A W A

riEllWSZKGO POŁUDNIKA
I  CZASU PO W SZEC H N EG O .

Z historyją czasomierzy, którąśmy w je 
dnym z ostatnich numerów naszego pisma 
opowiedzieli, wiąże się poniekąd i sprawa 
ujednostajnienia czasu na ziemi; niepo- 
przestając bowiem na tem, że zegary dobrze 
godzinę wskazują, zażądano, by nadto wszę
dzie dawały godzinę jednakow ą, czyli, inne- 
mi słowy, zaproponowano przyjęcie dla ca
łej ziemi czasu powszechnego. Ponieważ 
rzecz ta była przedmiotem obrad między
narodowych i ma wielu stronników, którzy 
ją  ustawicznie na porządek dzienny wysu
wają, należy nam ją  tu rozejrzeć.

K w estyja czasu powszechnego jes t zara
zem kwestyją południka pierwszego. P rzy  
obrocie swym dziennym ziemia kolejno róż
ne swe strony ku słońcu zwraca, miejsca 
zatem dalej ku wschodowi położone wcze
śniej wschód gwiazdy dziennej witają, ani
żeli okolice bardziej zachodnie. Dla miej
scowości na jednym  i tym samym po łudn i
ku położonych chwila południa przypada 
współcześnie, punkty  natomiast wzdłuż ró 
wnoleżnika rozrzucone mają godziny różne. 
Ponieważ w pozornym tym swoim ruchu 
słońce w ciągu doby cały okręg o 360° obie
ga, co czyni 15° na godzinę, miejsca przeto 
różniące się o 15° w długości gieograficznćj 
mają czas o godzinę różny; gdy w W arsza
wie południe, w okolicach Moskwy już go
dzina pierwsza, na zachodniej granicy F ran- 
cyi dopiero jedenasta. Z natury rzeczy 
przeto każdy punk t na ziemi ma swoję go
dzinę miejscową czyli lokalną, zależną od 
jego własnego południka; w miejsce tśj go-
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dżiny natura lnej, albo przynajm niej obok 
niej, przyjąć mamy czas wspólny, powsze
chny, czyli międzynarodowy, odpow iadają
cy południkow i pierwszemu, czyli głów 
nemu.

Południk  ten pierwszy, albo południk ze- j  
ro, jes t początkiem, czyli punktem  wyjścia 
długości gieograficznych, jak  rów nik jest 
początkiem od którego liczymy szerokości 
gieograficzne. Gdy wszakże rów nik je s t | 
jeden  tylko i przez samę przyrodę wskaza
ny, południk każdy rościć sobie może j e 
dnakie do pierw szeństw a praw o, dlatego 
też có do jego  obioru panuje pew na dowol
ność. Ptolem eusz umieścił swój pierwszy 
południk o jeden stopień na zachód wzglę
dem wysp Szczęśliwych (insulae F ortuna- 
tae) to jes t dzisiejszych wysp K anaryjskich; 
był to niejako kres znanego wówczas świa
ta, długości więc trzeba stąd było liczyć na i  
wschód, w jed n ę  tylko stronę. P isarze arab 
scy za punkt początkowy długości przyjm o
wali słupy H erkulesa, gieografowie śre
dniowieczni już to wyspy Azorskie, już 
K anaryjskie. Konieczność porozumienia się 
pojmowano wszakże już  dawno, skoro k a r
dynał Richelieu zawezwał znakom itszych 
m atematyków, by zaprow adzili ład  w obio
rze pierwszego południka; był to zatem 
właściwie ju ż  kongres m iędzynarodowy, 
który się zebrał w P aryżu  d. 25 K w ietnia 
1630 r. i uchwalił, że za początek długości 
przyjąć należy południk idący przez wyspę 
F erro , najbardziej zachodnią z wysp K ana
ryjskich. P o łudn ik  ten zatem  przypadał 
bardzo blisko linii, od którój ju ż  P to le
meusz długości swe liczył, a zarazem  od
dzielał szczęśliwie świat dawny od nowego; 
przedstaw iał zatem niew ątpliw ie pewną ce 
chę m iędzynarodową i naukow ą. G dyby 
więc w epoce owej można było oznaczyć 
dokładnie różnicę długości gieograficznej 
między wyspą F erro  a obserw atoryjam i lą 
du stałego, zadanie pierwszego południka 
byłoby rosstrzygniętem  stanowczo; przy 
ówczesnym wszakże stanie przyrządów  nau- I 
kowych było to niepodobnem, dlatego też 
południk  F e rro  nie zyskał uznania powsze
chnego. A ng lija  nie przyjęła nigdy tego 
początku długości, astronomowie francuscy 
wkrótce go zarzucili, gieografowie zaś, za 
przykładem  Delislea, zastąpili go południ

kiem  konwencyjonalnym , przebiegającym  
o 20° na zachód względem Paryża. P o łu 
dnik ten, chociaż nazywa się zwykle połu
dnikiem Ferro, nie przechodzi przez tę wy
spę, ale przypada między nią a sąsiednią 
wyspą Gomerą; gdy więc mówimy o połu
dniku Ferro, jako pierwszym, przyjm ujem y 
właściwie za pierwszy południk paryski, 
oddalony od niego o 20°. Na różnych k a r
tach gieograficznych oznaczony jest więc 
przez 0° bądź południk F erro , bądź połu
dnik idący px-zez Paryż, bądź też przez 
Greenwich, oddalony od paryskiego o 2° 
20' 9,4" na zachód, a od F erro  o 17° 39' 50,6". 
O przyjęciu godziny powszechnej, aż do 
ostatnich czasów, nigdy nie myślano.

Na je j potrzebę zwrócił dopiero uwagę 
rozwój dróg żelaznych i telegrafów. W  S ta
nach Zjednoczonych mianowicie i w pogra
nicznych posiadłościach angielskich, na dro
gach żelaznych, przebiegających znaczne 
przestrzenie w kierunku wschodnio-zacho- 
dnim, kiańcowe i pośrednie naw et stacyje 
okazują znaczne różnice godzin miejsco
wych, co spowodowało istotny zamęt, k tó 
remu chciano zaradzić. D latego też inicy- 
ja tyw a wyszła z Am eryki północnej, gdy 
w r. 1879 insty tut K anadyjski, na wniosek 
p. Sandforda F lem inga przedstaw ił rząd o 
wi swemu projekt ustanowienia pierwszego 
południka, wspólnego dla wszystkich naro
dów, a zarazem wprowadzenie powszechne- 
nego systemu oceny czasu. P ro jek t ten 

| zyskał rozgło3, a rząd Stanów Zjednoczo- 
| nych postanowił w tym celu zwołać konfe- 

rencyją międzynarodową. Zanim wszakże 
zebrała się ta lconferencyja, kwestyją u je
dnostajnienia czasu zajęło się m iędzynaro
dowe stowarzyszenie gieodezyjne na posie
dzeniu 1883 r. w Rzymie, a to na wniosek 
senatu hamburskiego. Zalecono wtedy przy
jęcie jako godziny powszechnej czasu we
dług południka Greenwich, a zarazem  wy
rażono życzenie, aby gieografowie uznali 
ten południk za powszechny. Długości 
m iały się liczyć w jednę stronę, ku wscho
dowi, od 0° do 360°, dzień zaś poczynać się 
miał od południa, przyczem godziny liczyć 
się miały od 0 do 24 kolejno.

Uchwały te szczególniej nieprzychylnie 
przyjęte postały we Francyi, gdzie odrzu
cenie zupełne południka paryskiego wzbu-
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dziło drażliwość narodową. P rzed wysła
niem więc delegatów na konferencyją wa
szyngtońską zwołał rząd francuski komi- 
8j j?  P0  ̂ przewodnictwem  p. Faye, by w 
przedmiocie tym zdanie swe w yraziła, a po 
długich naradach komisyja doszła do prze
konania, że cały ten projekt ma doniosłość j  

nader ograniczoną, a pożytek jego i konie
czność są bardzo wątpliwe; pomimo to osą
dziła, że F rancy ja  może przyjąć udział 
w konferencji, pod warunkiem, że południk 
obrany mieć będzie istotnie charak ter mię
dzynarodowy. Konferencyja waszyngtoń
ska wszakże, zebrana w r. 1884, potw ier
dziła uchwałę przyjętą roku poprzedniego 
w Rzymie, z tą tylko zmianą, że liczenie 
długości ma się odbywać w dwie strony, 
na wschód (-(-) i na zachód (—), od 0° do 
180°, a początkiem  dnia powszechnego ma 
być nie południe, ale północ według czasu 
Greenwich.

Postanow ienia te zresztą w wykonanie 
nie weszły; przyjęcie godziny powszechnej 
okazało się niemożebnem choćby dla po
trzeb dróg żelaznych, a w różnych krajach 
wprowadzono przy ich obsłudze różne sy
stemy ujednostajnienia czasu; w Stanach 
Zjednoczonych nawet w użyciu jest nie j e 
dna, wspólna godzina dla wszystkich dróg, 
ale pięć różnych godzin, odpowiadających 
tyluż południkom, które zostają w prostej 
łączności z południkiem  Greenwich '). Z y 
cie bowiem nasze wiąże się zbyt ściśle z na
stępstwem  dnia i nocy, aby wszystkie ze- j  

garki można było nastaw ić według jednego 
południka. Chociażby więc zgodzono się 
na pewną godzinę wspólną, służyćby ona i 
mogła tylko do niektórych potrzeb życia 
praktycznego, lub naukowego.

II.

W  jednym  z ostatnich zeszytów nowego 
pisma „Róvue generale des sciences pures 
et appliąuóes” znajdujemy pracę p. E. Cas- 
pari, inżyniera hydrografa, w której roz
biera lóżne argum enty, jak ie  stronnicy go
dziny powszechnej na jćj poparcie przyta-

') Ob. „O ujednostajnieniu godzin dla kolei żelaz- 
n ych“, W szechśw. z r. 1888, str. 666.

[ czają. A utor był sekretarzem  i sprawo- 
| zdawcą komisyi francuskićj z roku 1884, 
j o której mówiliśmy wyżej, niewątpliwie 

przeto wyraża poglądy tej komisyi, do k tó 
rej należeli, oprócz członków akademii 
nauk, przedstawiciele różnych gałęzi służby 
publicznej. Z tego względu podajemy tu 
treść tych uwag, tein więcej, że wydają się 
zupełnie uzasadnione i słuszność ich uznać 
należy.

Dla astronomów przedewszystkiem dobór 
1 pierwszego południka nie przedstaw ia ża

dnego znaczenia. W  każdem obserwato- 
ryjum  wszystko stosuje się do czasu m iej
scowego, a ogłaszanie rezultatów dostrze
żeń w odniesieniu do innego początku wy
magałoby popraw ki, której wielkość zale
żałaby od długości miejsca. Ścisłość zaś 
obserwacyj astronomicznych jest obecnie 
znacznie większa aniżeli ścisłość, z jaką 
znamy długości gieograficzne. W  ciągu 
bieżącego stulecia różnica długości między 
Paryżem a Greenwich wahała się między 
2° 20' 24" a 20° 20' 9"; czyni to niepewność 
15" w długości, albo 1 sekundy w czasie, 
niepewność zaś co do odległości między 
Greenwich a W aszyngtonem jest większą 
jeszcze. Podobnież ma się rzecz co do gieo- 
detów i topografów, obliczają oni bowiem 
tylko różnice długości. Co się tyczy spraw 
żeglugi, mówiono o niebespieczeństwach, 
jak ie  wywołać może sygnalizowanie pozy- 
cyi przez jeden  okręt drugiemu; zarzut ten 
świadczy wszakże o nieznajomości w arun
ków żeglugi. Oficerowie m arynarki mają 
w portfelach swoich karty  francuskie i an 
gielskie, a rozmaitość południków nie była 

| nigdy źródłem pomyłek. Na kartach hy
drograficznych pierwszy południk je s t czy
sto teoretyczny, istotnemi zaś są południki,

{ na których w podróży regulują się z e 
gary. Pozostają więc tylko gieografowie,

| którzy wszakże nigdy nie doznawali tri}- 
j  dności przy zestawianiu dokumentów, od- 
| noszących się do różnych początków, prze

chodzenie bowiem od jednego południka 
do innego polega jedynie na dodawaniu 
lub odejmowaniu znanej liczby. Gdy za
chodzi kwestyja co do położenia pewnego 
punktu, pierwszy południk nie odegrywa 
żadnój roli, mówi się tylko ,o różnicach. 
Ogół zaś, który się posługuje kartam i, zaj-
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m uje się rzadko dochodzeniem stopnia, I 
zależy mu zwykle na względnem położeniu 
punktów  na jednój karcie.

(dok. nast.).
S. K.

STACYJA 

ZOOLOGICZNA NADMORSKA
W C O N C A R N EA U ,

oraz

K I L K A  S Ł Ó W

0  INNYCH STACYJACH FRANCUSKICH.

Kiedym  przed k ilku laty  spędził feryje 
na stacyi zoologicznćj w Roscoff w Breto- 
nii, podałem czytelnikom niniejszego pisma 
opis tćj pracowni i zaznaczyłem  jś j donio
słość naukową. Obecnie znajduję się znów 
w tem szczęśliwem położeniu, że mogę spę
dzić feryje nad brzegiem morza. Tym r a 
zem wybrałem dla studyjów  inną, stacyją 
zoologiczną, a m ianowicie Concarneau, 
gdzie dla celów swoich obfitszy znaleść mo
gę m ateryjał, niż w Roscoff. Sądzę, że n ie
jednego z czytelników, a zwłaszcza nieje
dnego z zoologów, interesujących się fauną 
morską, zaciekawi także kró tk i opis stacyi 
w Concarneau. Ze zaś d la naturalistów  
naszych najdostępniejsze i najgościnniejsze 
są stacyje francuskie wogóle, pozwolę więc 
sobie dodać też słów k ilka i o innych p ra 
cowniach naukow ych nadm orskich, u trzy 
m ywanych przez rząd  francuski.

Concarneau jes t m ałem  miasteczkiem, li- 
czącem kilka tysięcy mieszkańców, którzy 
zajm ują się głównie połowem sardynek i h o 
marów. Leży ono, podobnie jak  i Roscoff, 
w prowincyi Firiist&re w Bretonii, lecz nie 
na północnem (t. j .  nie od strony kanału  
Lam anche) wybrzeżu F rancy i, jak  Roscoff, 
ale na zachodniem. Od P aryża znajduje 
się ono w odległości około dw udziestu go
dzin drogi koleją.

L aboratory jum  tutejsze je s t  najstarsze ze 
wszystkich stacyj zoologicznych nadjnor-

skich w Europie, założone bowiem zostało 
jeszcze w r. 1860 przez słynnego bijologa 
francuskiego, Costea; liczy już zatem trzy 
dziesty rok istnienia. Już  ten jeden  fakt 
że było ono najpierwszem ze wszystkich la- 
boratoryjów  morskich i że stanowiło po- 

| budkę i przykład do zakładania innych po- 
I dobnych instytucyj we Francyi, Włoszech, 

H olandyi, Anglii, Rossyi, a następnie 
w Am eryce oraz innych częściach świata — 
nadaje mu wielkie znaczenie naukowe, 
zwłaszcza, że aż do dziś dnia funkcyjonuje 

I ono w pełni sił i nie pozostało na pierw ot- 
j nym stopniu, lecz doskonaliło się coraz bar- 

dziój z biegiem czasu, tak, że dziś stanowi 
| jednę z najlepiój urządzonych pracowni 

naukowych.
Od czasu założenia stacyi w Concarneau, 

prowadzono tu  bez przerw y badania nau- 
j  kowe, a liczne z tych ostatnich pozostawiły 

niezatarte ślady w dziejach bijologii. T u 
taj to mianowicie (Coste, G erbe) między 
innemi zbadano dokładnie poraź pierwszy 
produkcyją elektryczności przez ra je i wy
kryto pewne stałe praw a w funkcyjach 
t. zw. przyrządów  elektrycznych u ryb 
(1864); tutaj Ch. Robin, późniejszy dyrek
to r pracowni, wykonał znane doświadcze
nia nad działaniem fizyjologicznem soku 
trzustkowego u ryb; Jerzy  Pouchet, obe
cny dyrektor stacyi, ogłosił szereg pięk
nych prac nad budową, rozwojem  i bijolo- 
giją wielu niższych organizmów (Peridini- 
dae, Cilioflagellata); p. Chabry przeprow a
dził tu ' wielce interesujące doświadczenia 
nad mechanizmem pływania u ryb oraz nad 
dzieleniem się komórek jajow ych i w pły
wem warunków zewnętrznych na to osta
tnie; p. F abre Domergue wykonał szereg 
pięknych obserwacyj nad wymoczkami 
i w dalszym ciągu badania swe prowadzi 
i t. d. Jednem  słowem stacyja zoologiczna 
w Concarneau zdołała złożyć nauce hojną, 
a różnorodną daninę, wykonane w niój 
i ogłoszone prace dotyczą bowiem wszyst
kich prawie gałęzi zoologii: anatomii, fizy- 
jologii porównawczój, histologii i embry- 
jologii.

Laboratoryjum , należące obecnie do skła
du Muzeum historyi naturalnój w Paryżu, 
mieści się w dosyć obszernym domu m uro
wanym, stojącym na granitow ych skałach
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tuż na samym brzegu m orza i otoczone jest I 
od strony lądu niewielkim ogrodem, opar- 
kanionym k ra tą  żelazną. W ejście prowa
dzi do obszernej sali, w której znajduje się 
bardzo bogaty zbiór odczynników chemicz
nych i wszelkich innych ciał, używanych 
w technice mikroskopowej, a także w d ru 
giej połowie sali dosyć obfity zbiór narzę
dzi fizycznych, jakoto: maszyn elektrycz
nych, cewek, maszyn pneum atycznych, przy
rządów do obracania jaj zwierzęcych pod
czas ich rozwoju, do doświadczeń nad wpły
wem światła na rozwój i t. d.

Na prawo i na lewo z tój sali wychodzi 
się w boczne korytarze, a w każdym z nich 
znajdują się po obu stronach oddzielne ga
binety dla pracujących. Pracow nia może 
dać pomieszczenie mniej więcej dziesięciu 
badaczom jednocześnie. W każdym gabi
necie znajdują się lam pki gazowe, co stano
wi nadzwyczajne udogodnienie w pracy, 
a czego niema np. w Roscoff (przynajmniej 
nie było tam tego przed kilku laty); oprócz 
tego kran  z wodą słodką, co również bardzo 
jest dogodne. M orską wodę, codziennie świe- j  

żą, przynosi służący do gabinetu każdego 
z pracujących. Stoły, półki, akw aryja p rze
nośne i wszelkiego rodzaju odczynniki, ; 
a także lupy i drobne narzędzia dopełniają \ 
rynsztunku każdego gabinetu. W  praco
wni znajduje się mikrotom, wprawdzie bar- ] 
dzo dobry, ale tylko jeden; naturalnie przy- j 
dałaby się większa ich ilość. Co do m ikro
skopów, to tutaj, jak  i w Neapolu, Roscoff 
oraz innych laboratoryjach morskich, każdy 
pracujący przywozi swój własny.

W  piwnicach laboratoryjum  znajduje się 
bardzo obszerna sala, w głębi której wmu
rowane są akw aryja, od strony pokoju 
oszklone, oraz znajduje się ogólny otw arty 
basen środkowy i pewna ilość otwartych, 
mniejszych basenów bocznych. W e wszyst
kich tych pomieszczeniach, w których zapo- 
mocą pompy, przez w iatrak poruszanej, 
woda odświeża się bezustannie, hoduje -się 
mnóstwo pospolitych oraz osobliwych zwie
rząt morskich, na użytek pracowników la 
boratoryjum . W  całym tym salonie panuje 
półświatło, by tym sposobem dla hodowa
nych w akw aryjach zw ierząt w arunki były 
jaknajbardziej zbliżone do warunków wła
ściwych głębinom morskim.

Od strony morza znajduje się tuż obok 
gmachu laboratoryjum  obszerne, omurowa- 
ne, półkoliste wiwaryjum, komunikujące 
z morzem i napełniające się wodą w mniej
szym, lub większym stopniu, zależnie od 
przypływów i odpływów. W iwaryjum  to, 
zajm ujące .znaczną stosunkowo przestrzeń, 
jest przedzielone murowanemi przegrodami 
na sześć wielkich oddziałów, a w każdym 
z tych ostatnich hodują się inne zwierzęta: 
homary, langusty (Palinurus), flądry i t. d. 
W iw aryjum  to dzierżawi jeden  z rybaków, 
prowadzący handel homarami, langustam i 
i rybami, ale za niewielką zapłatą labora
toryjum  kupować może w miarę potrzeby 
wszystkie te zwierzęta, co dla pracujących 
wielką przedstawia korzyść. Z innych do
godności, którem i pracownia w Concarneau 
przewyższa liczne inne, zasługują na uwagę 
podręczne warsztaty: tokarsko - stolarski 
i ślósarski, w których pracuje specyjalny 
mechanik. K to nie jest obeznany z nowo
czesną techniką prac bijologicznych, temu 
niejasnem się zapewne wyda, do czego słu
żyć może w laboratoryjum  zoologicznem 
warsztat stolarski, lub ślósarski. Ale w rze
czywistości warsztaty takie są niezbędne 
w każdej pracowni, gdzie prowadzi się licz
ne a różnorodne badania naukowe, gdyż na 
każdym kroku potrzebna jest pomoc rze
mieślnika i mechanika.

A le na specyjalną uwagę zasługuje fakt, 
że laboratoryjum  tutejsze, dzięki zabiegom 
dyrektora prof. J . Poucheta, ma do swój, 
dyspozycyi, oprócz czółen żaglowych, nie
wielki statek parowy „P erle” oraz załogę, 
złożoną z porucznika i pięciu majtków m a
rynark i francuskiej. Statkiem tym można 
czynić dalekie ekskursyje w celu zbierania 

| m ateryjału. Odbywałem wycieczki w Ros- 
I coff na żaglowcach oraz tutaj na statku p a

rowym, a z własnego doświadczenia mogę 
i powiedzieć, że w wielu razach, zwłaszcza 

podczas zapuszczania dragi na dno morskie, 
| statek parowy oddaje bez porównania wię- 
| ksze usługi, aniżeli żaglowce. Mechanikiem 

pracowni jes t właśnie jeden  z żołnierzy ma
rynarki, bardzo w praw ny w swojem rze
miośle. W spomnę wreszcie, że w jednym  
z pokojów przyległych do głównój sali 
znajduje się niewielka biblijoteczka podrę
czna, w której oprócz specyjalnych mono-



grafij, dotyczących fauny m orskiej, istnieje 
także kilka poważniejszych czasopism zoo
logicznych niem ieckich i francuskich.

F auna tu tejsza, jak  na calem wogóle za- 
chodniem wybrzeżu Fi-ancyi, jes t bardzo 
bogata. Z jam ochłonnych— mnóstwo ukwia- 
łów i gąbek, lecz nadzwyczaj mało meduz; 
szkarłupnie i robaki reprezentow ane są b a r
dzo obficie, z mięczaków najwięcej brzucho- 
nogów i blaszkoskrzelnych, głowonogów 
niewiele; skorupiaków i ryb ogrom na ilość. 
Skorupiaków rów nonogich (Isopoda), nad 
których rozwojem prow adzę tu  badania, 
znalazłem wielką bardzo ilość, zwłaszcza 
rodzaj Ligia, oraz forma pasorzytna Anilo- 
cra, istnieją w ogrom nej liczbie osobników, 
pierwsza — w szczelinach pomiędzy grani- 
towemi głazami pobrzeżnemi, d ruga — na 
wielu gatunkach ryb kościstych.

Na stacyi dostaje się wszystko besplatnie: 
gabinet do pracy, prostsze narzędzia, wszy
stkie bez w yjątku odczynniki i alkohol, 
szkło oraz m atery ja ł do poszukiwań, Miesz
kań niema na stacyi, lecz w mieście je s t k il
ka porządnych i wcale niedrogich hoteli; 
pod tym względem w Roscoff jest wygo
dniej, albowiem pracujący mają dla siebie 
pomieszczenie i usługę całkow itą w gmachu 
samego laboratoryjum . Oto w krótkości 
najważniejsze wiadomości o stacyi w Con- 
earneau.

Oprócz wyżej opisanego laboratoryjum  
nadm orskiego oraz pracow ni w Roscoff, 
istnieją jeszcze na brzegach F rancyi nastę
pujące stacyje zoologiczne: w Banyules, 
Cette, H aw rze, Luc, M arsylii, V illefranche 
i W im ereux.

Pracow nia w Banyules, imienia A rago, 
podobnie ja k  laboratoryjum  w Roscoff, n a 
leży do Sorbony i pow stała skutkiem  zabie
gów prof. Lacaze -D uth iersa , je s t bardzo 
bogato urządzona, uposażona najlepiej ze 
wszystkich stacyj francuskich, ma wspania
łe akw aryja, funkcyjonuje tylko podczas 
miesięcy zimowych; pragnący pracować ca
ły  rok, przenoszą się z wiosną do Roscoff. 
Pow stała ona około r. 1879. Stacyja zoo
logiczna w Cette powstała w r. 1881, dy
rektorem  je s t p. Sabatier, au tor wielu cen
nych prac em bryjologicznych; dotąd jeszcze 
bardzo uboga w środki.

458

Stacyja w H awrze nosi nazwę „laborato
ryjum  fizyjologii m orskiej”. Założona zo
stała w r. 1882 za staraniem  dra Giberta. 
Stała się później podręczną pracownią m or
ską dla katedry fizyjologii w fakultecie 
nauk  (Faculte des sciences) w Paryżu, a d y 
rek torem  jój był Paw eł Bert. Urządzona 
została głównie dla badań fizyjologicznych, 
posiada więc specyjalne laboratoryjum  che
m iczne i wiele przyrządów do poszukiwań 
fizyjologicznych. W  tym kierunku wiele 
też uczyniono, a pracowali tam nad fizyjo- 
logiją zw ierząt morskich liczni uczeni, ja k  
B lanchard i Regnard (dyrektorow ie praco
wni), Beaunis, K arol Richet i inni.

Pracow nia w Luc-Sur-M er założona zo 
stała w roku 1880 jako  pomocnicze labora
toryjum  fakultetu nauk w Caen. D yrekto
rami byli w niej p. Eudes-Deslongchamps, 
później Yves - Delage, następnie p. H uet. 
Uposażona słabo, niemniej przeto pracuje 
w niej niemało uczonych.

W ielkie znaczenie naukowe, a kto wie 
czy nie największe ze wszystkich, ma p ra 
cownia „zoologii m orskiej” w M arsylii, za
łożona w roku 1869. Bardzo dobre urzą
dzenie pracowni tój, nadzwyczajnie bogata 
fauna mórz okolicznych i sympatyczna 
w świecie naukowym  postać dyrektora, 
p. M ariona, spraw iły, że w laboratoryjum  
w M arsylii pracowały najznakom itsze siły 
naukowe nietylko francuskie, ale i innych 
narodowości; wspomnę tylko nazwiska: A. 
Kowalewskiego, O skara Schmidta, A .W eis- 
manna, R. K oehlera i wielu innych. P ra 
cownia ta, z którój wyszła ogromna ilość 
nader ważnych rospraw  naukowych, wy
daje swoje własne roczniki (A nnales du 
Museum de M arseile, T ravaux du labora- 
toire marinę). Szkoda wielka, że dla więk
szości przyrodników  naszych, którzy głó
wnie z feryj letnich korzystać mogą, s ta 
cyja ta jest praw ie niedostępna, gdyż w le- 
cie, wskutek wielkich upałów, prace są zu
pełnie praw ie zawieszone w laboratoryjum  
marsylskiem.

Pracow nia w Villefranche, założona w ro 
ku 1881 wskutek zabiegów H erm ana Fola, 
znajduje się również na południu Francyi 
i pod względem nadzwyczajnego bogactwa 
fauny okolicznego morza wielkie przedsta
wia dogodności. Obecnie rząd rossyjski
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urządził tam pracownię naukową (pod za 
wiadywaniem dra Korotnewa z Moskwy) 
w gmachu, należącym do m arynarki rossyj- 
skićj. D yrektorem  miejscowym jest obe
cnie p. B arrois. W  stacyi tćj wykonano 
też sporo ważnych prac naukowych.

W reszcie jeszcze słówko o stacyi w W i- 
mereux, należącej do fakultetu  nauk w Li- 
le. Założona została w r. 1874, dyrekto
rem jej je s t dzielny embryjolog francuski 
p. A. Giard. Urządzenie i środki tśj p ra 
cowni są jeszcze bardzo niewielkie. Ponie
waż jednak  jestto  jedyne laboratoryjum  na 
północnym brzegu F rancyi (Roscoff znaj
duje się na krańcu północno - zachodnim), 
bywa dosyć licznie zwiedzane i dla nauki 
wiele już  zdziałało (prace G iarda nad em- 
bryjologiją zw ierząt beskręgowych, H ałle- 
za, M oniera).

D r Józe f Nussbaum.

Kamień filozoficzny.1'>

Uważnie badając dzieje rozwoju różnych 
nauk, zauważymy prawie peryjodycznie po
w tarzającą się zmianę postępu i reakcyi, spot* 
kamy hipotezy, które następnie sprawdzano 
zapomocą spekulacyj, obliczań i doświad
czeń w celu potwierdzenia ich, lub obalenia 
i stosownie do w yniku tego procesu, pod
noszono ją  do godności prawa, na którem  
budowano nowe teoryje, a z tych wywnio* 
skowywano nowe praw dy, albo też — oba
lano, wracano do zasadniczych tw ierdzeń | 
i szukano nowych dróg w celu dopięcia 
prawdy.

A  zatem ciągły postęp, zauważany w dzie j  

dżinie ludzkiego myślenia i badania, nie 
jest bynajmniej zupełnie równomierny. H i- [ 
sto ryj a uczy, że bardzo często cofano się 
wstecz i tylko dzięki niestrudzonej dzia
łalności rozum u ludzkiego ruch postępowy 
przeważa.

Pomimo tego, że badania tych zasadni-

i) W edług Ęnglera. „Der Stein der W eisen“ 
Karlsruhe 1889.

czych twierdzeń i systemów, które są trw a
łym fundamentem dzisiejszego poglądu na 
przyrodę, jest bardzo powabnem, nie będzie 
bez pożytku rzucić wzrok na wielkie pobo
jowisko zniszczonych systemów i porzuco
nych teoryj, gdyż bezwątpienia błądzi ten 
kto mniema jakoby tylko zdobycze, będące 
w widocznym związku z dzisiejszemi na- 
szemi poglądami, miały znaczenie w roz
woju wiedzy teraźniejszej i że owe szcząt
ki, niemając żadnej wartości, nie posiadają 
związku z obecnym stanem nauk przyro
dniczych.

P rzy  krytycznem rostrząsaniu zdobyczy 
w obu kierunkach przyjdziemy może do te
go wniosku, że przeczące odpowiedzi, do 
jak ich  doprowadziło badanie naukowe na 
zasadzie obalonych hipotez, w tym samym 

| stopniu przyczyniły się do postępu ogól
nej wiedzy, co teoryje podniesione do zna- 

j  czenia prawdy rzeczywistej zapomocą do- 
| datnich wyników z doświadczenia. T ak 
J  naprzykład niezliczone nieudane próby wy

tworzenia perpetuum  mobile potwierdziły 
[ jedno z najważniejszych odkryć bieżącego 
[ wieku: prawo zachowania energii. Do- 
I piero na szczątkach geocentrycznego świa- 
; towego systemu Ptolem eusza, poniekąd na 

ujem nych wynikach jego, mógł wznieść się 
! hełiocentryczny pogląd K opernika. Z czte

rech pierwiastków A rystotelesa wytworzy- 
! ły się obecne nasze pierw iastki. Em ana- 

cyjna teoryja światła wytworzyła undula- 
cyjną teoryją a i hipoteteczny płyn ele
ktryczny uznano za pewien rodzaj ruchu.

Lecz żaden spomiędzy wielu naukowych 
problem atów, które w końcu doprowadzi
ły do ujemnych rezultatów  nie pociągnął 
za sobą całój nauki, do którćj należał, 
w tak wyraźny sposób ja k  zadanie w ytw o
rzenia kamienia filozoficznego. Ponieważ 
chęć znalezienia owego kamienia przejm o
wała całą ludzkość, żadne też zagadnienie 
nie stało się tak  popularnern i słynnem.

Zadaniem niniejszego artyku łu  będzie 
streszczenie historyi pow stania i rozwoju 
nauki o kam ieniu filozoficznym, scharakte
ryzowanie rzekomych własności jego, próby 
otrzym ania i w końcu wykazanie w jak i 
sposób pomimo ujemnego wyniku, do jak ie 
go nauka o kamieniu filozoficznym z natury 
rzeczy dojść musiała, prace sumienne zo 
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stały uwieńczone pomyślnym naukowym 
rezultatem  i w ja k i sposób rzekome kon- 
sekwencyje, do jak ich  doprowadziło bada
nie urojonych własności kam ienia filozoficz
nego, torow ały drogę do zdrowego rozwoju 
chemii naukowej.

Herm an Kopp dzieli h istoryją chemii na 
pięć głównych okresów: chemiją starożytną, 
to jest chemiją egipcyjan i aleksandryjczy
ków, następnie alchem iją, peryjod m edycz
nej chemii (jatrochem ii), chemiją fiogistonu 
i chemiją nowoczesną.. M usimy zwrócić się 
do epoki drugiej aby odnaleść tam  w yja
śnienie nauki o kam ieniu filozoficznym.

Głównem zadaniem alchemii było od
krycie kamienia mądrości, tój hipotetycz
nej substancyi, zapomocą której możnaby 
zw ykłe m etale przem ieniać w złoto; sub- 
stancyja ta zresztą miała posiadać także 
i inne własności ja k  np. leczenie różnych 
chorób, przedłużenie życia, etc.

Gdzie i kiedy alchem ija wzięła swój po
czątek o tem trudno coś pewnego powie
dzieć. Pogląd, że złoto można sztucznie 
fabrykować z innych m etali spotykam y do
piero w piątym  wieku po Chi-, lecz jed n o 
cześnie u k ilku  autorów , w tym czasie sta
rano się także w ykryć substancyją m ającą 
własność uskutecznić wspom nianą zamianę. 
Większość ówczesnych alchemików uważa 
H erm esa Trism egistosa, egipcyjanina, za 
swego poprzednika. K ilka dzieł jem u 
przypisyw anych przechow ało się do na
szych czasów, lecz o życiu jego nic pew ne
go nie wiemy. A lchem ikow i tem u p rzy 
pisują, m ały utw ór, uważany przez alchem i
ków za pierw szą notatkę o przem ianie me
tali, skreśloną na tak  zwanej „ tabula srna- 
ragd ina”, deseczce z drzew a pokrytej zie
lonym woskiem.

Jako  pew nik przyjąć można, że alchemi- 
ją  od roku 400 po Chr. do 462, t. j. do cza
su rozwiązania akademii aleksandryjskiej 
upraw iali głównie uczeni aleksandryjscy 
zarówno teoretycznie ja k  praktycznie i fakt 
te n je s t  bezw ątpienia w ścisłym związku 
z mistycznym kierunkiem , ja k i p rzyjęła 
starogrecka filozofija w kształcie nowopla- 
tonizmu w szkole aleksandryjskiej. Od

egipcyjan i aleksandryjczyków alchemiją 
przejęli zdobywcy E giptu , arabowie i mo
żna powiedzieć, że nauka ta  u arabów była 
w najwyższym stopniu uprawianą.

W  jeszcze wyższym stopniu niż na wscho
dzie alchemija zakw itła w podbitych pro- 
w incyjach na zachodzie, a szczególniej 
w H iszpanii. Przypuszczają, że w arab
skiej szkole wyższej w Sewilli czynny udział 
b ra ł słynny arabski alchemik i filozof Ge- 
ber, o którego osobistych stosunkach zresz
tą wiemy tyle tylko, że żył w drugiej 
połowie V II I  wieku. O uczonym tym 
wspomnimy jeszcze w dalszym ciągu tego 
szkicu gdy będzie mowa o dodatnich zdo
byczach alchemii.

Szczególne zainteresowanie budzi py ta
nie, w jak i sposób wiadomości alchemiczne 
przeniosły się z arabskiej H iszpanii do in
nych państw E uropy  zachodniej, mianowi
cie do F rancyi, Niemiec i A nglii. Do wyż
szych szkół arabów w Kordowie, Sewilli 
i Toledo uczęszczała od X -go wieku po
cząwszy żądna wiedzy młodzież wszystkich 
narodowości i na wzór tych szkół powstały 
uniw ersytety we F rancyi i W łoszech a póź
niej i w Niemczech. Ju ż  w X II I  wieku 
alchem ija rospowszechniła się po całej pół- 
nocno-zachodniej Europie. N ajw ybitniej
szymi alchemikami tego peryjodu byli: Al- 
bertus M agnus w Niemczech, Roger Baco 
w Anglii, A rnoldus Villanovanus i Raim un- 
dus Lullus, przebywający w Hiszpanii, 
F rancyi i Niemczech.

Pomimo tego, że papieże z początku 
p rzyjęli wrogie stanowisko względem alche
mii, sztukę tę jednakże upraw iali zakonnicy. 
Lecz myśl otrzym ania kam ienia filozoficz
nego i osięgnięcia zapomocą niego bogactw 
była tak powabną, że nie mogła pozostać 
ukrytą w cichych murach klasztorów . W i
dzimy licznych uczonych i ludzi z najroz
maitszych warstw społecznych zajmujących 
się otrzymaniem kamienia filozoficznego, 
a w końcu X V II-go  wieku nie było stanu, 
w którym by nie było alchemika.

Z początkiem X V II wieku, kiedy w yka
zało się, że prace pojedyńczych uczonych 
nie prowadzą do pożądanego skutku, po
częto jednoczyć się w towarzystwa w celu 
zdobycia sekretu otrzym ania kam ienia filo
zoficznego. Najliczniejsze i najsłynniejsze
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stowarzyszenie nosiło nazwę „Rosenkreu- 
ze r”. Sekretarzem  norymberskiego tow a
rzystwa alchemików był przez dłuższy czas 
Leibnitz.

Nawet w czasie, kiedy chemija przyjęła 
kierunek medyczny szukano jeszcze b a r
dzo skrzętnie kam ienia filozoficznego, ba, 
naw et w peryjodzie chemii flogistonowój 
a może i w peryjodzie chemii nowoczesnej. 
Goethe, jak  wiadomo, upraw iał bardzo po
ważnie alchem iją. Jeszcze w r. 1832 prof. 
Schm ieder w swój historyi alchemii przy
chodzi do wniosku, że istnieje naprawdę 
preparat chemiczny, zapomocą którego mo
żna zw ykłe metale przem ieniać w złoto.

Pomimo tego gwiazda alchemii chyliła 
się ku  upadkowi; wobec tryumfów K oper
nika, K epplera i Galileusza w dziedzinie 
fizyki matem atycznej, nauka o kamieniu 
filozoficznym utrzym ać się nie mogła do 
czego się także w znacznym stopniu p rzy
czyniła nowsza filozofija.

Jakież własności posiadał ów kamień fi
lozoficzny i ja k  próbowano go otrzymać?

Dopiero po Geberze wychodzą na jaw  do
kładniejsze wskazówki. Naprzód mówiono 
o ogniotrwałym  proszku, później zaś o ka
mieniu kosztownym; podług Faracelsn po
siada on barwę rubinowo - czerwoną; jest 
giętki jak  smoła, a łamliwy jak  szkło. Da
leko częściej mówiono o „tynkturze” „ma
gisterium ” „eliksirze” etc; oprócz tego na
leży zauważyć, że alchemicy rozróżniali 
dwa rozmaite kamienie, zapomocą jednego 
miano otrzymywać złoto, zapomocą drugie
go srebro.

W iara w zmienność metali powstała bez 
wątpienia w skutek tego, że zauważono, 
jak  przez dodanie jednego m etalu do d ru 
giego barw a się zmienia. Jeżeli do rosto- 
pionej miedzi dodamy cynku, natenczas 
barw a staje się pięknie żółtą, a w owych 
czasach, kiedy sposoby odróżniania różnych 
ciał pomiędzy sobą były bardzo powierz 
chowne, przypuszczano, że otrzym any mo
siądz je s t tylko pewną odmianą złota. P o 
dobne zjaw iska m ają zawsze miejsce przy 
tworzeniu stopów. Oprócz tego wprow a
dzano prawdopodobnie bezwiednie cokol
wiek złota przez złotodajny piasek, którego 
użyto do topienia. Inaczej wytłumaczyć 
sobie nie można dlaczego alchemicy, któ

rzy skądinąd ze wszech miar zasłużyli na 
zaufanie, przypuszczali, że posiadają ka
mień filozoficzny, a że w iara w ten ostatni 
panowała powszechnie w X II I  wieku o tern 
świadczą monety z tego czasu, rzekomo 
wybijane ze sztucznego złota.

(dok. nast.).
L. P. M.

Korespondencja Wszechświata,

Notaty entomologiczne.

Okolice Kamieńca Podolskiego pod względem en
tom ologicznym  są dotąd prawie niebadane. A je 
dnak królestwo owadów przedstawia się tu bardzo 
okazale. Badacz, któryby tu na m iejscu stale ś le 
dził życie  owadów, przekonałby się wkrótce, że 
dawne gatunki niekiedy znikają, a na ich m iejsce  
przybywają nowe. Da się to chyba wytłumaczyf 
znacznem w ytrzebieniem  lasów i przeoraniem roz 
leg łych  stepów. Ale są niekiedy fakty, dla których  
ta hipoteza jest niedostateczną. Tak np. Ache- 
rontia Atropos L., która przed dwudziestu laty 
z początkiem jesien i bywała bardzo pospolitą, od 
lat kilkunastu w cale się nie ukazuje. A jednak  
rośliny psiankowate (Solaneae), które jej służą za 
pożywienie, znajdują się u nas w wielkiej obfitości.

Zam iast tego w ielk iego motyla zmierzchowego, 
przywędrował do nas zeszłego lata jeszcze okazal
szy, bo w ielk i paw ik nocny (Saturnia Pyri W. V.). 
Okazał on się odrazu w znacznej ilości, a pod je 
sień m ogliśm y obserwować jego  wielkie i  piękne 
gąsienice. Te w fałdach kory, lub wewnątrz wy- 
próchniałego drzewa, oprzędły się  ciem no-bruna
tną, grubą, lśniącą przędzą i w niej przebyły zi
mę. W pierwszej połow ie K wietnia nowe pokole
nie tych  m otyli rozleciało się po okolicy, a śpiące  
na parkanach,' lub drewnianych budynkach okazy 
łowiono powszechnie, witając z podziw ieniem  n ie 
znanego a pięknego przybysza. Spotykane tu  oka
zy przy rozłożonych skrzydłach mają do 14 cm 
szerokości.

Drugim nowym przybyszem jest skromny b ia ły  
m otyl Doritis M nemosyne L. Przed kilkunastu la
ty n ie spotykałem go nigdzie. D ziś na porębach  
leśnych w Maju i Czerwcu jest on bardzo pospo
lity.

Do bardzo rzadkich m otyli zalicza się u nas pię
kny Thais Hyperm nestra Scop. Przed paru laty 
złow iłem  w sadzie owocowym  przy brzegu D nie
stru jeden okaz tego  m otyla, a następnie nigdzie  
go już nie spotykałem . Lata w Kwietniu.

Z eszłego m iesiąca z poczwarki znalezionej w ogro
dzie w ylągł się u mnie motyl, przedstawiający c e 
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chy przejściow e od Vanessa Jo do Y. polychloros, 
a przy tem prawe skrzydła są inaczej zabarwione, 
niż lewe. Praw dopodobnie jestto  potomek rusał
ki Yanessa Jo zapłodnionej przez V. polychloros. 
Poniew aż w m iejscu, gdzie znalazłem  poczwarkę 
rosła pokrzywa, a w bliskości n ie było brzostu, 
w iśn i, lub innej rośliny, stanowiącej pożyw ienie  
g ąsien icy  V. polychloros, sądzę zatem , że matką 
tego  m otyla była V. Jo, a jajka złożone b y ły  na 
pokrzywie.

St. Mak.

SPRAWOZDANIE.

(D okończenie).

Część druga dla kupca-specyjalisty przedstaw i
łaby zapewne najwięcej zajęcia, tu bow iem  p. C. 
rozbiera rozm aite towary i przedm ioty, znajdujące 
się  w obiegu, wskazuje m iejsce ich  pochodzenia  
i  ilość. Cała ta część podzieloną została na czte
ry  działy, na płody m ineralne, roślinne, zw ierzę
ce  i wreszcie w ytw ory ściśle  ludzkie.

Z płodów m ineralnych autor najdłużej zatrzy
m uje się nad żelazem , gdyż jego produkcyja jest  
największą i najważniejszą d la człow ieka. W  pro- 
dukcyi tej najw iększa rola przypada Anglii, Sta
nom  Zjednoczonym  i Niem com ; stosunkowo dale
ko za niem i sto i Kossyja. Następuje m iedź, k tó
rej obecnie najwięcej wydaje Chile, cyna i krusz
ce szlachetne; w  produkcji tych  ostatnich główną  
rolę grają Stany Zjednoczone, A ustralija i Rossyja. 
P. C. wspom ina o wzrastającej deprecyjacyi sre
bra wskutek ustaw icznego pow iększania się je 
go produkcyi, podczas, gdy ogół produkcyi złota  
zm niejsza się  n ieustannie. Z innych m etalów  znaj
dujem y tu rtęć, cynk, platynę, nik iel, kobalt i w ie
le innych, w szystko poparte cyfram i.

Po m etalach z ko lei rzeczy napotykam y m ine
ra ły  ozdobne, jak  drogie kam ienie, piankę m or
ską i bursztyn; m inerały  budulcow e, ziem ie, słu 
żące do wyrobów szklanych i ceram icznych, do 
robienia farb, chem ikalija m ineralne, oraz drogo
cenne kopaliny w rodzaju so li, w ęgla, nafty, w o
sku ziem nego, asfaltu, wód m ineralnych, nawet 
lodu.

Autor zapom niał o naturalnym  gazie ośw ietlają
cym , w ydobywającym  się w w ielu m iejscach w Sta
nach Z jednoczonych (szczególniej pod PittBbur- 
giem ), a który rosprowadzony zapom ocą rur sta
nowi tani produkt ośw ietlający; czyż podobna je 
dnak w yliczyć wszystkie produkty użyteczne, znaj
dow ane w ziemi?

W dziale roślinnym  autor w ym ienia najpierw  
rośliny dostarczające pokarm u, lub napoju, naj
ważniejszą spośród nich jest pszenica, rospowsze- 
chniona po całej ziem i; ryż m niejsze już ma zna
czenie z powodu, że m oże rosnąć tylko w strefie

gorącej i okolicach bagnistych. W produkcyi psze
n icy  górują na ziem i Stany Zjednoczone, Rossyja 
i Indyje angielskie. Autor m ógł był szczegóło
wiej zatrzym ać się nad produkcyją zbożową Kró
lestw a i G alicyi, która nas najbardziej obchodzi. 
Z innych roślin spożywczych znajdujem y tu rośli
n y  strączkowe i ziem niaki, wreszcie warzywa, grzy
by i t. p.; dalej napotykam y trzcinę cukrową i pal- 
m y, jagody i  drzewa owocowe; ważne znaczenie  
w produkcyi cukru na ziem i ma obecnie burak 
cukrowy; datuje się to od czasu system u konty
nentalnego Napoleona I.

Przechodząc z kolei rzeczy do roślin dostarcza
jących  napojów, autor wspom ina o winnej latoro
śli i jej rospowszechnieniu, następnie o roślinach  
dostarczających alkoholu, w olbrzym ich ilościach  
spożywanego obecnie na ziem i, tudzież piwa, ara
ku, rumu; w końcu znajdujemy rośliny dostarcza
ją ce  napojów pobudzających, jak kawa, herbata, 
m atę i kakao, narkotyczne, jak  koka, mak, tytuń , 
z których wyciągają narkotyki: kokainę, morfinę, 
opium , n ikotynę i t. d.: za niem i autor um ieścił 
rośliny barwnikowe, garbnik: żywicowe, olejko
we i służące jako przyprawy. O ddzielnie stoją ro
śliny oleiste, tłuszczowe i tkackie,

W  dziale płodów zw ierzęcych p. C. odróżnił p ło
dy pochodzące od zwierząt wodnych i lądowych. 
Jak jedne tak i drugie autor bardzo drobiazgowo 
w yszczególnia i wykazuje rospow szechnienie na 
ziem i zapomocą cyfr i zestaw ień.

W  dziale ostatnim  zam ieszczone są towary, wy
łącznie pochodzące od człow ieka. W ięc najpierw  
autor um ieścił płody um ysłow e człowieka, jak  
książki i czasopism a, których wartość roczna w je 
dnej ty lko Europie dochodzi do 125 m ilijonów  
franków. W szakże n ietylko płodam i um ysłu czło
w iek kupczy na ziemi; sprzedaje on — pudret.ę 
z w łasnych ekskrem entów, pokarm (m leko kobiet), 
w łosy kobiet, a nareszcie w łasną pracę w najroz- 
leglejszym  zakresie. Autor wspom ina o handlu  
niew olnikam i w czasach dawniejszych, gdy był 
pow szechnym  i obecnie, gdy istnieje tylko w A f
ryce i o handlu kulisam i i  krajowcami Oceanii, 
który jest tylko inną postacią tam tego.

W  „zakończeniu11 autor daje rzut oka na całą 
książkę i dochodzi do niektórych ciekaw ych w nio
sków o charakterze bardziej ogólnym , jak np.
0 upadaniu handlu angielskiego w niniejszem  stu 
leciu  i t. p.

Na tem  zakończym y przegląd treści książki. 
Jak widzim y jest ona obfitą i pouczającą. W ia
dom ości do niej autor czerpał często z pierwszo
rzędnych źródeł i specyjalnych czasopism; litera
tura gieograficzna z sum iennością i znajom ością  
rzeczy została uwzględniona i odnotowana w od 
syłaczach u dołu każdej strony. W  książce 
wszędzie daje się dopatrzyć konsekw encyja m yśli
1 poglądów, m ateryjały są porządnie ułożone, co 
ułatw ia czytanie książki. W ogóle autor przyjął 
gien etyczn ą  m etodę przy opisie handlu u roz
m aitych narodów, zaczyna od społeczeństw  dzi
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kich i kończy na ucywilizowanych. W łączenie wielu 
tabel statystycznych choć niezaw sze najnowszych  

j est także zasługą, autora.
W adliwym  jest tylko sty l książki i niedowi

dzenie, czy też pobłażanie błędów gram atycznych  
w rodzaju Fenicyjanów , Rossyjanów, W enecy- 
jarców i t. d. zam. F enicyjan, Rossyjan, W ene- 
cyjan, przysłużać zam. przysługiwać, używanie  
formy obóch zam. obu (str. 82), wybrzeżny zam. 
nadbrzeżny (str. 273), konserwów zam. konserw, 
sardynków zam. sardynek, herm eliny zam. gro
nostaje, kunst zam. spolszczony wyraz kunszt, 
Pułtawa zam. Połtawa i t. d. Lecz za b łędy po
wyższe w inić należy raczej akadem iją krakow
ską, z której zasiłku książka wydaną została, 
a która powinna była dopilnować czystości ję 
zyka.

Usterki te zresztą, jako dotyczące bardziej for
m y niż treści, nie zm niejszają użyteczności k siąż
ki, a tem  sam em  zasług autora.

Sl. Stetkiewicz.

Wiadomości bibliograficzne.

—  wi/Z. Emil Nickel. Die Farbenreactionen der 
Kohlenstoffyerbindungen. 2 wydanie, Berlin 1890. 
str. 434. Cena 3 marki.

Dla pracujących nad związkami organicznemi 
książeczka ta  bardzo jest pożyteczną. Autor nie- j 
tyle zajmuje się odczynam i barwnikowcm i jako 
faktam i, lecz stara się, o ile  to przy dzisiejszym  
stanie wiedzy jest m ożliw e, odczyny te chem icz
nie wyjaśnić. Dotychczas, jak  wiadom o, m ało na 
tem  polu prób szczęśliw ych dokonano. Zebranie  
całkowitej odnośnej literatury podnosi jeszcze  
wartość dziełka.

KROMKA HAtfKGWA.

— sic. Kometa Barnarda. W  obserwatoryjum wie- 
deńskiem  zapomocą w ielkiego tam ecznego refra- 
ktora zdołał p. Spitaler odszukać d. 28 Marca 
r. b. kometę odkrytą przez Barnarda 2 W rze
śnia 1 6 8 8  r. Spostrzeżenie to godne jest uwagi, 
żadna bowiem kom eta tak długo i w tak znacz
nej od słońca odległości obserwowaną nie była, 
tem  więcej, że kom eta Barnarda nawet przy naj
w iększym  swym blasku była tylko teleskopową. 
Obliczenia wykazały, że kom eta ta należy do 
niewielu, których droga ma charakter hyper- 
boliczny.

— mfl. Fabrykacyja sztucznego jedwabiu. Oto spo- j 
sób, opisany w Kevue de (h im ie  industrielle et 1

agricole, według którpgo przyrządza się sztuczny 
jedwab, zwany przez p. Duviviera jedwabiem  fran
cuskim. Przyrządza się trzy następujące rostwo- 
ry: 1) rostwór 70 g baw ełny strzelniczej w litrze  
czystego kwasu octowego, 2) rostwór 50 g karuku 
w litrze kwasu octowego i 3) rostwór 125 g guta
perki w litrze siarku węgla. Po dodaniu do tych  
zmięszanyeh w odpowiednim  stosunku rostworów  
jeszcze drobnych ilo ści g liceryn y i oleju rączni- 
kowego, otrzym uje się masę ciągliw ą, która zosta
je przefiltrowaną, a następnie przechodzi przez 
rurki kapilarne, w yciągnięte zaś n ici ulegają jesz
cze stopniowo m aceracyi w następujących kąpie
lach: 1) w kąpieli sodowej, uwalniającej n ici od 
kwasu octowego, 2) w kąpieli z rospuszczonego 
białka, 3) w kąpieli bardzo roscieńczonej z subli- 
matu, który lepiej ścina materyją nici i wreszcie  
wystawia się nici na działanie dwutlenku węgla, 
który sprzyja koagulacyi. (Rev. scient.).

— mfl. Naprawianie tyglów platynowych. Pratt za
leca chlornik złota do naprawy uszkodzonych lub 
przedziurawionych tyglów platynowych. Około 
otworu, który ma być zalutowany, um ieszcza się 
kilka m iligram ów stałego chlorniku złota i ogrze
wa pow oli aż do stopienia tej soli przy 200°. 
Przy dalszem ogrzewaniu sól się roskłada, wy
dzielając m etaliczne złoto. Zapom ocą płom ienia 
dm uchawkowego złoto zostaje stopione. Powta
rza się  to kilkakrotnie, aż otwór jest , całkowicie  
zatkany stopionem  złotem . (Naturw. W ochen- 
schr.)

— sst. Kanał Nicaragua. Adm irał am erykański 
Am m en po zw iedzeniu robót około kanału ogłosił 
w Now ym  Yorku sprawozdanie ze stanu tych ro
bót. W edług niego koszty budowy kanału za le
dw ie dosięgną 3/ ł  sumy przewidzianej w koszto
rysie, tudzież będzie on znacznie prędzej skończo
ny, aniżeli to początkowo przypuszczano.

ROZMAI TOŚ CI .

—  a. Leczenie suchot powietrzem rozgrzanem.

Przed pewnym  czasem zaproponował p. W eigert 
do leczenia suchot stosowanie inhalacyj powiem 
trza rozgrzanego do 180° — 200° C, w tej m yśli, 
że w tem peraturze tak wysokiej bakteryje tu- 
berkulozy zostaną zabite. Można się było oba
wiać, że i sama tkanka płucna w tej tem peratu
rze ulegnie zniszczeniu podobnie jak i zawarte 
w niej m ikroby, okazało się jednak, że i nadzie
ja w yniszczenia mikrobów i obawa uszkodzenia 
płuc zarówno były  złudne. Badania doświad
czalne przeprowadzone na zwierzętach przez p. 
Sehrwalda i p. Thomsona, oraz obserwacyje p. 
Taylora nad chorym i, przekonały, że inhalacyje
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powietrza nadgrzanego podsycają, tem peraturę  
płuc zaledwie o D/a0' P. Sehrw ald poznał nadto 
że takież sam o niem al ogrzanie płuc następuje 
przy oddychaniu pow ietrzem  zwykłem , jeże li od
dychanie dokonywa się z wysileniem  i pośpiesznie- 
Poniew aż zaś wprow adzenie pow ietrza nadgrzane
go do nozdrzy przyśpiesza i wzm aga ruchy od
dechowe, autor sądzi, że słabe podw yższen ie tem 
peratury płuc, dostrzeżone w powyższych do
św iadczeniach, pochodzi, jeże li n ie w yłączn ie, to

przynajmniej w znacznej części z przyśpieszenia od
dychania, zwłaszcza, że powietrze już w nozdrzach  
tak silnie się oziębia, że tem peratura jego'staje się 
niższą od normalnej temperatury ciała. W edług  
sprawozdania p. Paula w akadem ii lekarskiej 
w  Paryżu, leczenie takie suchot jest raczej szko
dliw e, aniżeli użyteczne. (Rev. scieu t.).

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 9  do 15  Lipca 1 8 9 0  r.

(ze spostrzeżeń na sta cy i m eteorologicznej przy Muzeum Przem ysłu i Rolnictwa w W arszawie).

-a ® 
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Barom etr
700 mm - f Tem peratura w st. C.

U'CO
JM)

£
Kierunek wiatru

Suma

opadu
U w a g i .

7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 p. | 9 w. N aj w. Najn.

9 Ś. 49,2 48,6 49,2 15,8 23.61 20,2 24,7 13,S 53 SW,W,W 0,0 Pog.—chm., wiecz. m gła
10 C. 47,8 45,4 43,0 22.2 26,0 20,8 26,8 16,2 56 SW ,SW ,SW 0,0 Pólpog., w. chm ., kr. d.
11 P. 46,5 47,3 47,1 19,4 21.0 18.2 23,0 14.5 50 W N,W N, Cisza 0,1 Pog., w  nocy d. m ały
12 S. 45,7 44,0 45,3 19,2 22,6 18.2 23,7 12,3 67 SE,S,W 0,6 Pochmurno, deszcz w.
13 N- 47 5 48,5 51,7 14,9 16,2 11,6 16,4 11,2 92 E S,EN ,N 6,7 D. od rana z przerwam i
14 P. 55,5 55,2 55.2 11,0 18,0 19,0 20,3 9,7 64 N E  NE,Cisza 0,1 Pogoda
15 W. 55,3 5f , l 53,2 21,0 25,0 2-1,1

1
25,5 16,0 ,64 E S E .S 0,0 Pog., w iecz. mgła

Średnia 49 3 19 3 64 7,5

UWAGI. K ierunek w iatru dany je st  dla trzech godzin obserwacyj: 7-ej rano, 1-ej po południu i 9-ej 

w ieczorem . Szybkość wiatru w  m etrach na sekundę, b. znaczy burza, d. — deszcz.

J J p ra sza m y  S z a n o w n y c h  P r e n u m e r a to r ó w  n a s z y c h  o w c z e s n e  o d n o 
w ie n ie  p r z e d p ł a t y , j e ż e l i  ż y c z ą  sob ie , a b y  p ie r w s z e  n u m e r y  W s z e c h 

ś w ia ta  z  b ie ż ą c e g o  p ó łr o c z a ,  z a r a z  p o  w y j ś c iu  b y ł y  im  w y s ła n e ,

T R E Ś Ć .  O wielorybach i sposobach ich połowu, przez Ed. R etterera, napisał J . S. — Sprawa pier

wszego południka i czasu pow szechnego, przez S K. — Stacyja zoologiczna -nadmorska w Concarneau 

oraz kilka słów o innych stacyjach francuskich, napisał dr Józef Nussbaum. — Kamień filozoficzny 

przez L. P. M. — K orespondencyja W szechświata — Sprawozdanie. — W iadomości b ib liograficzne. — ■ 

Kronika naukowa. — R ozm aitości — Buletyn m eteorologiczny.

W ydaw ca A. Ślósai ski. Redaktor Br. Znatowicz.

ft03B0.itH0 LJeiiaypoio. Bapiuaua, 6 I io jh  1890 r. Druk Rmila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna, AS 26.




