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ZBIORY

M I M E R A L O G I C Z W O - G I E O L O G I G Z W E
KOMISY! FIZJOGRAFICZNEJ 

przy Akademii Umiejętności w Krakowie.

I.

N ie tutaj miejsce mówić o znaczeniu w iel
kich muzeów przyrodniczych; o znaczeniu 
tem nie zapomina dzisiaj żadne społeczeń
stwo cywilizowane, a w szczęśliwych i zaso
bniejszych krajach zachodu niema większe
go miasta, które nie posiadałoby obfitych 
zbiorów, poświęconych przynajmniej m iej
scowej przyrodzie. Rozumie to i Akademija 
nauk krakowska, to też kiedy przed kilku 
miesiącami ukazał się wniosek, aby rozdaro 
wała swe zbiory naukowe między inne in- 
stytucyje, oparła się temu stanowczą, więk
szością głosów swych członków, postana
wiając nadal utrzymywać nietylko muzeum 
archeologiczno-antropologiczne, ale i przy
rodnicze akademickiej Komisyi fizyjogra-

ficznej. Z tem to muzeum przyrodniczem 
a właściwie z jedną jego częścią, mianowi
cie z oddziałem mineralogiczno-gieologicz- 
nym radbym zapoznać czytelników Wszech
świata.

W szystkie zbiory przyrodnicze Akademii 
są pomieszczone w gmachu tej instytucyi 
na całem drugiem piętrze. Zbiory należące 
tutaj do oddziału mineralogiczno-gieologicz- 
nego, gromadzone staraniem i głównie przez 
członków sekcyi gieologicznój Komisyi od
noszą się z natury rzeczy przeważnie do 
Galicyi.

Już prawie od r. 1866, t. j. wnet po zało
żeniu Komisyi jeszcze przy byłem Towarzy
stwie naukowem krakowskiem, rospoczęto 
tu gromadzić materyjały do dokładnego 
opisu gieologicznych stosunków tej prowin- 
cyi. Zadanie to zostało poleconem sekcyi 
orograficzno-gieologicznej,stanowiącej część 
rzeczonój Komisyi.

W miarę wzrastania funduszów, jakiemi 
sekcyja rozporządzała, wynoszących począt
kowo 250 fl. a dzisiaj około 4000 fi. rocznie 
i w miarę przybywania ludzi powiększały 
się bardzo szybko i zbiory gieologiczne m u
zeum. Dzisiaj, nielicząc bardzo znacznej 
liczby mniej cennych dubletów, przeznaczo
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nych na wymianę i rozdarowanie, oddział 
gieologiczny posiada przeszło 25000 nume
rów. Stanowią one rozmaite zbiory bardzo 
cenne i znakomitćj wartości naukowej, któ
re albo zostały już opracowane, albo są 
obecnie przedmiotem specyjalnych badań, 
lub czekają wreszcie opracowania w przy
szłości, a znaczenie ich dla nauki jest tem 
większe, że takich zbiorów do wielu utwo
rów gieologicznych w Galicyi żadne Mu
zeum w Europie nie posiada a może już 
i nie będzie posiadało. Aby nie wypowia
dać twierdzeń gołosłownych, wymienię tu: 
Zbiór do syluru i dewonu podolskiego, da- 
lćj do jury podolskiój i do podolskiego mio- 
cenu; cenoman podolski i całą kredę krakow
ską znakomicie przedstawione w muzeum ko- 
misyi; zbiory do dewonu i wapienia węglo
wego w okręgu krakowskim prof. Zaręczne- 
go; dział paleobotaniczny, obejmujący florę 
brunatnojurajską grójeckich glinek ognio
trwałych, florę permską wapieni karniowic- 
kich, tryjasową tatrzańską i węglową okoli
cy Krakowa i Dąbrowy górniczej; wreszcie 
materyjały do dyluwijalnej fauny jaskinio
wej w krakowskiem, zbiór gieologiczny wo
łyński i wiele innych jeszcze, niekoniecznie 
krajowych, jak np. znakomitą kolekcyją mi
nerałów i rud amerykańskich, dar ś. p. Do- 
mejki i t. d.

W ogóle materyjał naukowy, który nagro
madził się tutaj w długim szeregu lat, jużto 
kosztem Komisyi fizyjograficznej, jużto 
w postaci często znakomitych darów na
szych badaczy i miłośników przyrody, ros- 
pada się dzisiaj na kilka większych działów, 
które przedstawiają się, jak następuje:

1) Główny zbiór galicyjski, liczący dziś 
kilkanaście tysięcy numerów, nierachując 
w tem bardzo licznych a mniej cennych 
dubletów;

2) przeszło 1500 okazów obejmujący 
dział paleobotaniczny;

3) zbiór do fauny jaskiniowej okolicy 
Krakowa, mający— po wyłączeniu, jak w y
żej gorszych dubletów — przeszło 1 000 nu
merów;

5) zbiór ogólny krajowej fauny dylu
wijalnej, z licznemi bardzo pięknemi oka
zami;

5) zbiór gieologiczny wołyński, liczący 
przeszło 1000 numei'ów;

6) zbiór mineralogiczny krajowy;
7) zbiór krajowych rud, skał i minera

łów pożytecznych;
8) zbiór minerałów zagranicznych, bę

dący dopiero w zawiązku—dzisiaj przewa
żnie dar ś. p. Domejki, o którym nadmieni
łem już wyżej;

9) wreszcie wiele mniejszych zbiorów 
i darów, niedających się pomieścić w ża
dnym z działów powyżój wymienionych.

Z powodu więc, że, jak z tego już widać, 
zbiory gieologiczne Komisyi dosięgły osta- 
tniemi czasy bardzo znacznych rozmiarów 
i ciągle wzrastają, okazała się nagląca po
trzeba uporządkowania ich na nowo w taki 
sposób, aby mogły być zarówno jaknajła- 
twiej dostępne i użyteczne do celów nauko
wych, jako też i dla szerszej publiczności 
zwiedzającej muzeum, przejrzyście i pou
czająco ułożone. Mając wśród takiego 
przekładania i układania a nawret częścio
wego wypakowywania sposobność dokła
dnego przypatrzenia się tym zbiorom, pra
gnąłbym, rzecz prosta, gorąco szersze koła 
badaczy i inteligentną część naszego spo
łeczeństwa zapoznać choćby w krótkim tyl
ko zarysie z temi skarbami przyrody prze
ważnie ojczystej, jakie nagromadziła tu pra
ca całego szeregu lat i ludzi.

Zanim wyjdzie mniej lub więcej szczegó
łowy katalog muzeum Komisyi fizyjogra
ficznej, zaznajamiający w kraju i za granicą 
badaczy i miłośników pi^zyrody ze zbiorami, 
które— wzięte jako całość—co do Galicyi 
nigdzie nie mają równych sobie, może i ta 
krótka notatka odpowie celom i pragnie
niom Komisyi i potrzebie interesujących się 
przyrodą krajową.

Muzeum, o którem niedokładne wiadomo
ści mają koła fachowych ludzi, a nic nie wie 
szersza publiczność, chyba nie odpowia
da swemu celowi.

II.

W  ułożeniu zbiorów mineralogiczno-gieo- 
logicznych Komisyi fizyjograficznej miano 
na celu uporządkowanie ich takie, aby z j e 
dnej strony jaknajłatwiej było z nich ko
rzystać w celach ściśle naukowych, mo
gąc szybko zoryjentować się w tem, co mu
zeum posiada, z drugiej strony, aby pu
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bliczności zwiedzającej ułatwić przegląd 
przedmiotów nagromadzonych, uprzystęp
nić jój zestawienie możliwie dokładnego 
obrazu stosunków gieologicznych kraju na 
podstawie rzeczy widzianych i dostarczyć 
jaknaj więcej stanowisk obserwacyjnych dla 
jednego i tego samego zjawiska.

Dla celów tych przyjęto za zasadę w uło
żeniu zbiorów geologicznych, skupienie 
wszystkiego, co Muzeum posiada z tego za
kresu, przedewszystkiem w jeden wielki 
i mnićj więcej wyczerpujący zbiór geolo
giczny, odnoszący się do Galicyi, który sta
nowiłby oddzielną całość, a w obrębie 
swych granic posiadał podział terytoryjalny 
na mniejsze części, odpowiadające pewnym 
w sobie zamkniętym i wybitnie różniącym 
się obszarom,— tutaj zaś znowu z podziałem 
na formacyje. Obok tego zbioru dopiero 
istniałaby reszta zbiorów, jużto dla innych 
części ziem dawnej Rzeczypospolitej, np. 
zbiór wołyński, jużto takie zbiory, jak kra
jowy mineralogiczny, paleobotaniczny, zbiór 
główny krajowej fauny dylu wij alnej i inne 
wyżej już wyszczególnione. Przy takiem 
ułożeniu nietylko jest łatwą rzeczą zoryjen- 
tować się w tak bogatem muzeum ale i przy 
pobieżnem nawet zwiedzeniu nietrudno wy
robić sobie z oddzielnych części obrazu cało
ści stosunków gieologicznych danego obsza
ru i to tern dokładniejszego, że wśród tego 
jedno i to samo zjawisko musi podpadać 
oczom i uwadze zwiedzającego kilkakrotnie, 
w rozmaity sposób i z rozmaitem znacze
niem.

I tak w szafie, gdzie jest pomieszczony 
miocen podkarpacki .widzimy piękne okazy 
bardzo pospolitego w tych pokładach gip
su, występującego tu jako jedna ze składo
wych i charakterystycznych części utwo
rów solonośnego miocenu podkarpackiego. 
Z bliższemi jednak cechami mineralogicz- 
nemi gipsu zapoznaje się zwiedzający, oglą
dając okazy, wystawione w szafie na minera
ły, a o użyteczności jego nabierze wyobra
żenia, oglądając zbite gipsy i alabastry tam, 
gdzie są pomieszczone skały i minerały po
żyteczne.

Aby okazy wystawione w gablotach łatwo 
i dokładnie można oglądać, pomieszczono je  
na schodkach w czarnych pudełkach, po
chyło, tak że cały okaz jest widocznym do

kładnie, a czarne tło pudełek przyczynia się 
w wysokim stopniu nietylko do uwido
cznienia okazów, ale dodaje jeszcze wiele 
efektu całości zbioru, umieszczonego w ten 
sposób w gablotach. W  pozycyi pochyłej 
utrzymują je czarno lakierowane listewki, 
dające się każdej chwili wyjąć w razie, j e 
żeli chcemy ustawić pudełka na którymś 
schodku poziomu z obawy, aby nie wypa
dły z nich okazy nieforemne i większych 
rozmiarów. Napisy, przypięte do listewek 
pod każdem pudełkiem, objaśniają, co się 
w niem znajduje, a takie same większe na
pisy umieszczono na każdej gablocie i przy 
każdym zbiorze, aby ułatwić zoryjentowanie 
się zwiedzającemu.

Naturalnie w gablotach są wystawione 
tylko piękne i pouczające okazy, inne po
mieszczono w szufladach. Tu dla każdej 
formacyi, lub pewnej większej całości oso
bno będzie pomieszczony zbiór stratygra
ficzny i petrograficzny a osobno paleontolo
giczny, oba ułożone według porządku alfa
betycznego — w pierwszej części miejsco
wościami, w drugiej rodzajami w obrębie 
większych grup systematycznych. Kartki 
umieszczone po wewnętrznej stronie na 
każdej połowie drzwiczek objaśniają, co się 
w każdej szufladzie znajduje.

Dla lepszego pouczenia zwiedzającego
0 gieologicznej budowie danego obszaru, 
porozwiesza się wszędzie jaknajwięcej map, 
profilów i przekrojów.

Całość zbiorów, o ile jest wystawioną 
w gablotach, przedstawia się już dzisiaj wca
le ładnie i efektownie, a umieszczone w każ
dej szafie na najwyższych 'półkach wielkie
1 piękne okazy, przyczyniają się wielce do 
urozmaicenia obrazu, zarówno jak znajdu
jące się tymczasowo na wierzchu szaf ścien
nych resztki kopalnych ssaków dyluwijal- 
nych.

Niestety, jest już dzisiaj rzeczą widoczną, 
że należyte rozmieszczenie tych zbiorów 
wymaga znacznie więcej miejsca, niż to, ja 
kie one obecnie zajmują, nie ulega więc 
wątpliwości, że oddział gieologiczny mu
zeum zyskałby jeszcze bardzo wiele i na 
zewnętrznym pozorze i na przystępności dla 
chcących wyzyskać go naukowo w razie, 
gdyby potrzebie tej uczyniono zadość.
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III.

Przejdźmy teraz do szczegółów i przy
patrzmy się zbliska i dokładniej temu, co 
muzeum Komisyi posiada z zakresu mine
ralogii i gieologii.

Główną, część oddziału mineralogiczno- 
gieologicznego, jak to już wyżej nadmieni
łem, stanowi wielki zbiór, liczący przeszło 
15000numerów, poświęcony stosunkom gie- 
ologicznym Galicyi, a umieszczony obecnie 
w 21 szafach ściennych z wysokiemi gablo
tami, w czterech po sobie następujących 
pokojach.

W  rozmieszczeniu zbiorów trzymano się 
ściśle podziału na pewne obszary, których 
wyróżniono aż siedem. Pierwszy obejmuje 
okrąg krakowski, drugi Podole galicyjskie, 
trzeci pienińskie Skałki, czwarty Tatry, pią
ty miocen podkarpacki, szósty Karpaty, 
siódmy nizinę galicyjską. Różnią się one 
prawie wszystkie nietylko odmienną budo
wą gieologiczną, ale i wogóle fizyjognomiją 
kraju.

Okrąg krakowski, część wielkiego zagłę
bia szląsko—polskiego, przedstawia między 
niemi może naj więcój rozmaitości. Cały 
szereg gieologicznych formacyj, począwszy 
od dewonu aż do najmłodszych, ze stosunko
wo niewielkiemi lukami, potężne niegdyś w y
buchy wulkaniczne, których ślad pozostał 
w skałach wybuchowych, występujących tu
taj na znacznej przestrzeni, stosunkowo ży
wy na tak niewielkim obszarze ruch gór
niczy i ciekawa wreszcie tektonika gieologi- 
czna okręgu krakowskiego, to wszystko 
sprawia, że okolica ta od bardzo dawna za
chęcała do badań gieologicznych, a i dzisiaj 
ściąga do siebie nawet obcych gieologów.

Nic więc dziwnego, że po pracach Puscha, 
Zejsznera, Hocheneggera, Roemera, gieolo
gów wiedeńskich i t. d. sekcyja gieologiczną 
krakowskiój Komisyi fizyjograficznej po
stanowiła przedewszystkiem zająć się jak- 
najdokładniejszem zbadaniem tego tak cie
kawego obszaru, do czego czuła się tembar- 
dziej powołaną, że będąc na miejscu, znaj
duje się w warunkach szczególnie sprzyja- [ 
jących takiemu zamiarowi. Pracą przeto 
takich członków sekcyi, jak śp. Alth, dr. 
St. Olszewski, prof. Bieniasz, p. M. Raci

borski, p. Tondera i inni, ale przedewszyst
kiem dzięki prof. drowi St. Zaręcznemu 
zebrano w ciągu lat dwudziestu kilku bar
dzo bogaty i niezwykle cenny materyjał do 
gieologii okolicy Krakowa. Szczególnie zbio
ry d-ra Z.aręcznego, który od dłuższego cza
su zajmuje się badaniem stosunków gieolo
gicznych krakowskiego, zasługują tutaj 
w pierwszym rzędzie na uwagę, obok nie
dawno przez p. Raciborskiego odkrytych 
flor kopalnych, te jednak zostały umieszczo
ne przeważnie w oddzielnym zbiorze paleo- 
botanicznym.

Cały zbiór, odnoszący się do okręgu kra
kowskiego, mieści się obecnie w 8 tylko sza
fach z wielkiemi oszklonemi gablotami, roz
dzielony według formacyj, każda w oddziel
nej szafie, za wyjątkiem ostatniej, gdzie 
widzimy i trzeciorzęd i dyluwijum i allu- 
wijum.

Ze zdziwieniem stajemy koło szafy pierw
szej.

Kto zna odnośną literaturę, przypomina 
sobie, że pokłady dewońskie, odsłonięte 
w krakowskiem na nieznacznej przestrzeni 
uchodziły za niezwykle ubogie w skamie
niałości, dające się oznaczyć. Tymczasem 
tutaj spotykamy się z taką obfitością skamie
niałości z rozmaitych dolomitów, marmu
rów, marglów wapiennych i łupków dewoń- 
skich, że można niemi było zapełnić całą 
wielką gablotę, a okazy mniej piękne umie
szczono jeszcze w szufladkach. Podziwiać 
potrzeba pracę prof. Zaręcznego, który zdo
łał zestawić zbiór taki, ale nie dziwimy się 
już że tam, „gdzie niemal samo istnienie for
macyj było jeszcze problematem” zdołał dr. 
Zaręczny na podstawie takiego materyjału 
nietylko sprostować i znacznie rosszerzyć 
granice występowania utworów tej formacyi, 
lecz jeszcze oznaczył dokładnie ich wiek, 
wyróżniając utwory średniego i górnego de
wonu.

Zbiór ten jest jednym z najświeższych 
nabytków Komisyi, oddał go bowiem prof. 
Zaręczny dopiero w r. 1889. Jeszcze now
szym, bo oddanym przez d-ra Zaręcznego 
w r. 1890, jest zbiór z krakowskich wapieni 
węglowych. Zapełnia on w znacznój części 
gablotę drugiej szafy, a prócz tego został 
pomieszczony także w szufladach, gdzie wi
dzimy jeszcze znaczną ilość okazów zebra
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nych z tych wapieni przez dawniejszych 
badaczy.

Prócz pięknych, żyłkowanych często 
pstrych wapieni, zwanych tak, jak niektóre 
dewońskie, niewłaściwie marmurami, zwra
cają tu na siebie uwagę bardzo piękne ska
mieniałości, odznaczające się nietylko roz
maitością form, ale także i bardzo dobrem 
częstokroć zachowaniem.

Dwa najniższe schodki w gablocie i kilka 
szuflad poświęcono tu okazom z pokładów 
węglonośnych, zebranym jużto dawniej 
przez p. Olszewskiego, jużto ostatniemi cza
sy przez p. Tonderę, a między niemi zwra
cają naszę uwagę Lingulae z łupków wę
glowych w Tenczynku, znalezione tam przez 
p. Raciborskiego w r. 1889.

Trzecia z rzędu szafa przeznaczona jest 
na formacyją permską. Spotykamy tu 
wśród rozlicznych zlepieńców, piaskowców, 
iłów i wapieni także i wybuchowe skały tój 
epoki, występujące w okolicy Krakowa ja 
ko porfiry i melafiry na bardzo znacznej 
przestrzeni. Między niemi zwracają na 
siebie uwagę piękne migdałowce z Ru
dna pod Tenczynkiem, tworzące górę, dźwi
gającą dziś ruiny zamku rodziny Tenczyń- 
skich, znanój chociażby tylko z romantycz
nej historyi Jana z Tenczyna. Co się tyczy 
ich wieku, to w tym względzie decydującym 
okazem jest darowana komisyi przez prof. 
Bieniasza wielka bryła piaskowca brunatno- 
jurajskiego z Zalasu, na południe od Ten- 
czynka, w której widzimy otoczaki tamtej
szego porfiru. Została ona znalezioną tuż 
nad łomami skały porfirowój w Zalasie i sta
nowczo wykazała, że wybuchowa skała ta 
będąc starszą, niż krakowskie piaskowce 
brunatno-jurajskie, nie może być uważaną 
za trachit, jak ją określił wiedeński gieolog 
dr Tietze.

Jak ów okaz dowodzi, że znany ten gieo
log jest w błędzie, upierając się przy takiem 
twierdzeniu, tak i pomieszczone w tój samej 
szafie okazy kopalnej flory z słodkowodnych 
wapieni permskich okolic Krakowa, zna
nych pod nazwą karniowickich, stanowczo 
przekonywają, że dr Tietze w dziele swem 
i na mapie geologicznćj poświęconej okolicy 
Krakowa błędnie oznacza wapienie te jako 
utwory tryjasowe. Tak charakterystyczne

rodzaje jak Sigillaria, Annularia, Sphae* 
nophyllum, Cordaites etc. pomieszczone 
częścią tutaj, częścią w zbiorze paleobotani
czny m, a stanowiące obecnie przedmiot ba
dań p. Raciborskiego, stanowczo wykazują 
wiek dolno-permski. Tak samo wystawione 
tutaj skrzemiepiałe pnie z rodzaju Arauca- 
rites, pochodzące z piaskowców Kwaczal- 
skich, a opracowane także przez p. Racibor
skiego, obaliły przypuszczenie dra Tietzego, 
że utwory te należą do pstrego piaskowca, 
wskazując im miejsce wśród innych utwo
rów permskich okręgu krakowskiego.

Mijamy tę szafę, aby przypatrzyć się w sza
fie czwartej, gdzie pomieszczono tryjas kra
kowski, licznym rudom cynku, żelaza i oło
wiu, występującym w tej formacyi na ca
łym obszarze zagłębia szląsko-polskiego 
i przechodzimy do piątej szafy, gdzie pomie
szczono brunatną jurę krakowską, szeroko 
znaną z powodu swego bogactwa w skamie
niałości.

Naturalnie, trudno było pomieścić ją tutaj 
w jednej szafie z powodu niezwykłej obfito
ści tych utworów w skamieniałości. Najle
pszym dowodem tego jest należąca tutaj naj
bogatsza może w Europie brunatno-jurajska 
flora grójecka z dolnego poziomu jury kra
kowskiej, która zajmuje wzbiorze paleobota* 
nicznym, sama przez się, ogromną szafę i fau
na kopalna tak zwanych oolitów balińskich, 
niewyczerpana wcale, mimo, że opracowana 
w kilku obszernych monografijach Nemayra 
Reussa, Laubego i Szajnochy. To też w sza
fie tój widzimy tylko charakterystyczne dla 
tej formacyi okazy, których zadaniem jest 
przedstawić ją w całości tak pod względem  
petrograficznym jak i paleontologicznym  
z jój faunąiflorą kopalną, jako jedno z ogniw 
w rzędzie formacyj, występujących w okoli
cy Krakowa. Tu więc mieści się także 
i zbiorek paleontogiczny z piaskowców bru
natno-jurajskich w Sance, z nad porfirów, 
zebrany i opracowany przez p. Bieniasza. 
Dla reszty należących tu zbiorów paleozoolo- 
gicznych, która znajduje się obecnie w opra
cowaniu częścią u prof. Zaręcznego, częścią 
u dr Tesseyrea, Komisyja przeznaczy za
pewne oddzielną szafę, skoro tylko mate- 
ryjały zostaną jej po opracowraniu oddane, 
tak jak dzisiaj już mieści się oddzielnie 
zbiorze paleobotanicznym główny zbiór w
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flory kopalnój ogniotrwałych glinek gróje
ckich.

Tak samo i biała jura oprócz zbioru, któ
ry pomieszczono w szafie następnej, a prze
znaczonego dla obznajmienia zwiedzających 
muzeum z ogólnym charakterem tćj forma- 
cyi w okręgu krakowskim, jeszcze posiadać 
będzie zbiór osobno pomieszczony, opraco
wywany obecnie przez dra Siemiradzkiego.

W  szafie siódmój spotykamy cenoman, tu
ron i senon okręgu krakowskiego, zbiory 
zestawione prawie wyłącznie przez dra Za
ręcznego dawniój już, bo około roku 1877 
i przez niego wtedy opisane. Zwracają tu
taj na siebie uwagę liczne rodzaje i gatunki 
głównie jeżowców, brachiopodów i zębów 
rybich, a na najwyższych półkach wielkie 
okazy rozmaitych odmian petrograficznych 
kredy krakowskićj z Witkowie, Giebułtowa 
i Sudołu.

Ósma i ostatnia szafa przeznaczoną jest 
na krakowski miocen, dyluwijum i alu- 
wijum. Widzimy więc tutaj rozmaite mio
ceńskie iły, po części z gipsami, okazy wa
pieni jurajskich z naroBłemi na nich krzacz
kami trzeciorzędnych litotamniów, wspa
niałe rozmiarami i zachowaniem ostrygi 
z warstw ostrygowych wPrzygorzałach,żół- 
tawo-szare łupki ilaste z rybami z Łagiew
nik, wreszcie słodkowodne trzeciorzędne 
wapienie ze ślimakami z W itkowie i t. d.

Dolną połowę gabloty zajmuje dyluwijum  
i aluwijum, rozmaite gliny i torfy, zbiór gła
zów narzutowych, a wreszcie na najdolniej- 
szój półce wspaniałe okazy trawertynów z li
śćmi i ślimakami, dar prof. Zaręcznego. Tu 
także wystawi się kilka wyrobów człowieka 
przedhistorycznego, a zamieszkującego wów
czas okolice Krakowa. Na dwu najwyższych 
półkach mieszczą się w tćj szafie wielkie 
bryły lussu, ładne okazy wapieni nacieko
wych z jaskiń okolicy Krakowa, ząb ma
muta, kość nosorożca i wiele innych oka
zów.

Na tem kończymy nasz przegląd okręgu 
krakowskiego i przenosimy się do następnej 
sali, gdzie mieszczą sią w takich samych 
szafach zbiory, odnoszące się do Podola.

(c. d. nast.).
Tadeusz Wiśniowski. 

b. asysten t m ineralogii i gieologii w Uniw. Krak.

W y t a h  W ezuw ijusza.
(Dokończenie).

W ogólności, całą swoją budową daje 
nam Wezuwijusz wyborny obraz stopnio
wego tworzenia się góry wulkanicznej. P o
czynając od podmorskich wybuchów tufu, 
usypał on następnie szeroki stożek z warstw 
lawy i popiołów, a gdy skutkiem gwałtow
nego nader wybuchu krater wierzchołkowy 
uległ zagładzie, zbudował on sobie we
wnątrz szczątków dawnego wału kołowego 
nowy stożek, na którym działalność wulka
niczna dotąd się ujawnia.

O dawnych wybuchach Wezuwijusza za
pomniano tak dalece, że za czasów rzym
skich nie wiedziano zgoła o groźnych si
łach, w łonie góry drzemiących, a pamiętny 
wybuch z roku 79 po Chr. był pierw
szym w czasach historycznych. Nowy ten 
okres działalności wulkanu zwiastowały już 
wszakże poprzednio trzęsienia ziemi, po
cząwszy od roku 63, przyczem i Pompeja 
uległa zniszczeniu; dlatego też po jćj odko
paniu napotkano znaczną liczbę gmachów 
jeszcze nieukończonych. Na świątyni Izy- 
dy, którą w części w ostatnich czasach od
grzebano, znajduje się napis: „N. Popidius 
aedem Isidis p. terrae motu conlapsam 
a fundamentis p. sua restituit”. Dnia 24 
Sierpnia roku 79 nastąpił gwałtowny wy
buch, który niezmierną ilością popiołów za
sypał miasta rozłożone dokoła stoku góry 
Pompeje, Herculanum i Stabiae, wtedyto 
Plinijusz starszy padł ofiarą swój ciekawo
ści naukowój, zaduszony parami siarkowe- 
mi, synowiec zaś jego, Plinijusz młodszy 
pozostawił szczegółowy opis tych wypad
ków. Wybuchy W ezuwijusza powtarzały 
się w ciągu następnych stuleci, niewiele je 
dnak o nich wiemy. Niewątpliwie przery
wały je i długie okresy spokoju, gdy w po
łowie wieku szóstego ostatni król ostrogoc- 
ki, Tej as, jak niegdyś Spartacus w czasie 
powstania niewolników, obrać mógł na 
szczycie góry schronienie dla resztki swych 
stronników.

Po wybuchu, który miał miejsce w końcu 
wieku szesnastego, wulkan drzemał przez



Nr 42. w s z e c h ś w i a t .  663

lat prawie 150, nowy okres jego działalno
ści, który trwa dotąd, rospoczął się dopiero 
w roku 1631. W tedy w kraterze Wezu- 
wijusza rosły już stare drzewa, a woda za
pełniała dno jego. Przebudzenie się wul
kanu poprzedziły trzęsienia ziemi, trwające 
przez sześć miesięcy ze wzrastającem wciąż 
natężeniem. Dnia 16 Grudnia 1631 roku 
wyrzucił krater olbrzymie ilości popiołu, 
które uniesione zostały na znaczne odle
głości, podobno aż do Grecyi i Konstanty
nopola, ale dopiero dnia następnego rzuciła 
się lawa z zachodniój strony góry i ze zna
czną szybkością popłynęła do morza kilku

sza stał się znów niższym, aniżeli Somma. 
W  ogólności, co i inne wulkany okazują, 
wybuchy słabe wpływają na podnoszenie 
się stożków szczytowych, wybuchy zaś po
tężne i gwałtowne powodują ich obniżenie.

W roku 1737, dnia 20 Maja, nastąpił po
tężny wylew lawy, około 11 milijonów me
trów sześciennych, który zniszczył część 
Torre del Greco. YV roku 1794, d. 15 Czer
wca całe dno krateru, istniejącego wtedy 
w stożku, wyrzucone zostało w powietrze, 
na południowo - zachodniój stronie stożka 
utworzyła się przerwa, mająca do 2000 
stóp długości, a przez nią wylał się potężny

odnogami, szerząc zagładę na wybrzeżu. 
Jedna z tych odnóg, która się ku morzu 
posunęła przez Torre del Greco zakrzepła 
w ścianę skalistą, postaci kolumn. W sku
tek wybuchu tego, szczyt stożka wybucho
wego znacznie się obniżył, a na miejscu po
został krater głęboki, w którym wznoszące 
się z kanału wulkanicznego popioły i żużle 
usypały stożek nowy. Stożek ten w roku 
1689 wzrósł o 100 stóp i wysunął się po- 
wyżój zewnętrznego brzegu krateru, ale 
dopiero w roku 1730 dosięgnął wysokości 
Sommy. W  tymże samym już jednak roku 
szczyt uległ zagładzie, a stożek Wezuwiju-

potok lawy, która rzeką, szeroką na 500 
a na 15 metrów wysoką, spłynęła ku Torre 
del Greco, zniszczyła część jego i spiętrzyła 
się w wysoką tamę, wyzierającą z morza.

W  bieżącem stuleciu pierwszy wybuch 
ważniejszy miał miejsce w Październiku 
1822 roku, ale już od r. 1820 wulkan po
zostawał w działalności coraz żywszćj. Ol
brzymi obłok popiołów przy powietrzu zu
pełnie spokojnem opadł tuż dokoła Wezu- 
wijusza, a pomięszany z wodą utworzył 
znaczny pokład tufu. Wraz z popiołem 
wyrzucił wtedy wulkan osiem ogromnych 
głazów. Dnia 23 Października zapadła się
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górna część stożka, a trzy rzeki lawy po
płynęły w różne strony; po wybuchu postać 
stożka zupełnie znów się^przeinaczyła, obni
żył sięTrosszerzył w podstawie, krater zaś 
stanowiła przepaść eliptyczna, na 230 m e
trów głęboka. Wewnątrz [niej zachodziły 
wciąż przeobrażenia, chociaż od strony ze
wnętrznej wulkan sprawiał wrażenie spo
koju. W  r. 1828 i 1830 zaczęły występo
wać zwiastuny żywszej działalności, które 
znów tak dalece się uspokoiły, że w K w ie
tniu 1834’r. ustało nawet wszelkie wywią
zywanie dymu. Było to wszakże uspoko
jenie tylko pozorne, wewnętrzna praca w u l
kanu nie ustawała i w Sierpniu tegoż roku 
sprowadziła nową katastrofę, która trwała 
aż do d. 2 Września, przyczem stożek we 
wnętrzu krateru usypany zupełnie się za
padł. W Sierpniu 1838 r. nastąpił znów 
wybuch, a na początku roku następnego 
wybuch przewyższył gwałtownością w szy
stkie, które miały miejsce po roku 1822.

Od roku 1840 do 1850 działalność wul
kanu nie ujawniała się nazewnątrz, lubo 
wewnętrzna postać krateru wciąż się prze
obrażała. W roku 1845 dno krateru zapeł
niło się już tak znacznie, że utworzyło pra
wie równinę, ponad którą usypywał się da
lej stożek, w r. 1850 już na kilka metrów 
wznoszący się ponad najwyższy punkt brze
gu krateru. Gdy skutkiem tego ujście la 
wy stało się trudniejszem, wewnętrzny ten 
stożek zapadł się d. 23 Stycznia 1850 roku, 
a d. 5 Lutego wypłynął prąd lawy z Atrio, 
w cztery zaś dni później inny z miejsca ni
żej na stoku góry położonego. Przez pięć lat 
następnych nie było żadnych wybuchów ani 
nawet wypływów lawyT, tak, że gwałtowny 
wybuch w r. 1855 był zupełnie niespodzia
nym. Potok lawy wypłynął ze strony pół
nocnej stożka ku San Sebastiano i Massa, 
zatrzymał się wszakże w pobliżu tych m iej
scowości, niezrządzając im szkód żadnych. 
Wybuch następny zaszedł wespół z trzę
sieniami ziemi, które nawiedziły Włochy 
południowe w r. 1858. Dnia 21 Maja w y
lał się prąd lawy ze siedmiu paszcz, otwar
tych na stronie północnej i północno-za
chodniej stożka, płynąc po obu stronach 
wyniosłości, na której zbudowane jest ob- 
serwatoryjum.

W końcu roku 1861 działalność wulkanu

wzmogła się nanowo, a w Lutym 1865 roku 
ujawniła się częsterni eksplozyjami w kra
terze i słabemi wypływami lawy, co miało 
też miejsce w ziinie roku 1867 — 1868. 
W  owym czasie stożek wydawał się jakby 
ze wszech stron podziurawiony, zewsząd 
wydzierały się niewielkie ilości lawy. Sto
żek usypywał się coraz wyżej, a krater na 
jego szczycie zwolna się,wypełniał. W ro
ku 1871 był już ograniczony płaszczyzną, 
w której zagłębiało się kilka niewielkich 
otworów. Ponad jednym z nich wzniósł 
się stożek lawy, z którego w ciągu roku 
1871 wzbijały się gęste słupy par i dymów, 
a następnie niejednokrotnie wypływała la
wa, eksplozyje zaś ze stożka i z wnętrza 
góry następowały coraz częściej. Dnia 26 
Kwietnia 1872 r., wreszcie cały stożek We- 
zuwijusza, od szczytu aż do Atrio, pękł na 
dwoje, a potężny słup pary wzbił się aż do 
wysokości 5 000 metrów. Ze szczeliny wy
płynęła lawa kilku odnogami, uwidocznia
jąc daleko swą drogę dymiącemi fumarola- 
mi. Wiatr unosił obłok popiołów na po
łudnie, a góra przez kilka dni okrytą była 
zupełnie ją zasłaniającą powłoką dymu. 
Dopiero, gdy działalność osłabła, ukazał 
się Wezuwijusz, uczerniony świeżemi po
piołami, podczas gdy nowe pola lawy, po
kryte solnemi produktami sublimacyi, wy
dawały się jakby uśnieżone.

Postać stożka uległa zupełnemu przeina
czeniu, stał się bowiem jakby dwuazczyto* 
wym, a dno doliny Atrio wzniosło się
0 sześć metrów, zarzucone obficie bombami
1 żużlami. Krater powstał w postaci głębo
kiej kotliny, której brzeg w jednem miejscu 
przerwany był szczerbą. Przez okno 
z grzbietu przeciwległej Sommy można było 
wnętrze krateru rospatrywać.

B ył to jeden z najgwałtowniejszych w y
buchów bieżącego stulecia, poczem nastąpił 
kilkoletni okres działalności spokojnej. 
Zwolna usypały żużle nowy stożek we
wnętrzny, a lawa wydobywająca się z jego 
podnóża zapełniła stopniowo otchłań krate
ru i przez wspomnianą wyżej szczerbę wy
lała się d. 2 Listopada 1878 do Atrio. W r. 
1881 szczyt stożka wyzierał już ponad brzeg 
krateru, szczerba zapełniła się zupełnie, 
a stożek wrewnętrzny zlał się z otworem 
stożka zewnętrznego. Okres ten ciszy, pod
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czas którego krater coraz się więcćj i wyżćj 
budował, trwał aż do r. 1887, w Czerwcu tego 
roku nastąpił wybuch, a ówczesny widok 
wulkanu przedstawia rycina w niniejszym 
numerze podana, wykonana według fotogra
mu zdjętego przez dr.Lermoyez u stóp wul
kanu; na pierwszym planie występują tu 
masy oddawna wygasłćj czarnój lawy. Dym 
gęsty przepełniony był okruchami lawy wy- 
rzucanćj, a obok krateru co trzydzieści se
kund słyszeć się dawały eksplozyje.

Czy wybuch obecny jest zapowiedzią 
objawów potężniejszych, trudno powiedzieć. 
Profesor Maiorano wszakże nie sądzi, by 
w łonie wulkanu przygotowywała się teraz 
groźna katastrofa, jakkolwiek obecne roz
budzenie się to wulkanu być może dlugo- 
trwałem.

T. R.

TEORYJA O U A T R E F A G E S A

0 pochodzeniu ludności polinezyjskiej.

(Dokończenie).

A. de Quatrefagrs teoryi swćj nadaje osta
tecznie formę opowieści i nazywa ją, idąc 
śladem braci Thierrych, opowiadaniem po- 
linezyjskiem (un rćcit polinesien). Przed
stawia się ono w głównych zarysach jak na- 
stępuje ').

W  ostatniem tysiącoleciu przed erą naszą, 
na wielkich wyspach centralnych archipela
gu Malajskiego, a nadto, wśród wielu innych
1 na wyspie Buro, panowała rasa mięszana. 
Złożyły się na nią były różne pierwiastki 
etnograficzne, przeważała w nićj jednakże 
krew białych allofilów 2).

« ______________

' )  M igrations^Polynesiennes, p. 404 e t sequen- 
tes.

s) Quatrefages rasy  białe, lub, jak sig wyraża, 
mogące być przyjęte za białe, dzieli na cztery 
konary: allofilaki, fiński, semicki, aryjski. N astę
pnie dzieląc konar allofilski na gałęzie; pierwotny 
(fossile), azyjato-am erykańską, indonezyjską i k a u 
kaską (trzy  pomniejsze pomijam), w gałęzi indo
nezyjskiej tworzy osobną grupę polinezyjską (Hi- 
stoire ! generale des Races hum aines, p. 456).

Rasa ta była zahartowana w trudach wo
jennych i pokojowych, przedsiębiercza, dziel
na, śmiała. Morze dla nićj stało się drugą 
ojczyzną. Z nićj-to pochodziły^te partyje 
kolonistów, które w wędrówkach morskich 
dochodziły, w stronę północy, do wysp F ili
pińskich oraz do brzegów Chin i tam osia
dały. Ona prawdopodobnie wydała te za
stępy zdobywcze, które w V II stuleciu pod 
dowództwem Ziu-Mu zdobyły Japoniją.

Pod koniec owego tysiącolecja, lub na p o 
czątku pierwszego ery naszśj, z wyspy Buro 
wyszły nowe zastępy wychodźców. Lecz 
już w inną zwróciły się stronę: ku wscho
dowi. Opłynąwszy wyspy Salomona, na trzy 
podzieliły się główne oddziały. Pierwszy  
zatrzymał się na wyspach Samoa, drugi — 
na wyspach Tonga, trzeci dotarł do wysp 
Fidżi.

Wyspy Samoa i Tonga były już puste. 
Zajęcie ich nie natrafiło na żadne przeszko
dy i odbyło się łatwo. Na FidżTwędrowcy 
malajscy zastali czarnych kolonistów, Papu- 
ów. Pomieścili się jednakże tam i oni i żyli 
jakiś czas obok siebie spokojnie, pomimo 
odrębności pochodzenia. Wybuchła wsze
lako nakoniec między Papuami a przyby
szami wojna. Malajczycy, będąc zwyciężeni, 
ustąpić musieli. Opuściwszy Fidżi i nowych 
poszukując siedzib, zwrócili się na wyspy 
Tonga. Tam zastali swych braci dawnićj 
przybyłych. Przeważając liczbą, czy też 
może górując sztuką wojenną, nabytą w wal
kach z Papuami codziennych, ujarzmili da
wniejszych przybyszów na Tonga. Tylko 
potomkom naczelnych przewódzców z Buro 
ojczystego zostawili niektóre przywileje 
wolnych ludzi; masę zaś ludności przywią
zali do roli, w charakterze średniowiecznych 
w Europie poddanych.

Potomkowie przewódzców z czasów w ę
drówki mieli się za synów bożych i za ta
kowych synów przez innych byli uw ażani').

*) Aczkolwiek do morskich wędrówek przyzwy
czajeni, poczytywali jednak  M alajczycy za cud, 
wobec trudności, z którem i walczyli, dotarcie do 
lądu nowego, sobie nieznanego. Przypisywali prze
to  swoje powodzenie zasługom dowódzcy i jego 
za wcielenie bóstwa lub s>na bożego uważając, sto
sownie czcili. Ponieważ łodzie (podwójne pirogi), 
na których dokonywali emigracyjuych wędrówek, 
niew ielką tylko ilość mogły pomieścić osób, a ka
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Nie wszyscy więc mogli się przyzwyczaić 
do roli podrzędnej, wyznaczonej im przez 
nowych zwycięzców, nie wszyscy zadowolić 
się tylko cieniem dawniejszej swej powagi. 
Znaleźli się więc i tacy, co przenieśli do
browolne wygnanie nad poniżenie i zależ
ność. Tradycyja dawnych wędrówek odżyła 
i wielu znowu nad poziom zwyczajnych lu
dzi wyniosła.

Jeden z takich synów bożych imieniem 
Ootaja, mając żonę swą, Ananoonę, za towa
rzyszkę, opuściwszy wyspy Tonga popłynął 
dalej na wschód; następnie, skierowawszy 
się nieco ku północy, wylądował na wyspie 
Nukakiwa, jednej zMarkizów. Porter zw ie
dzając Markizy poznał w osobie Gattanewy 
sześćdziesiątego szóstego potomka Ootaji. 
Przechowana przez tradycyją ilość pokoleń, 
które przeminęły od Ootaji do Gattanewy, 
pozwala dojść, w jakim to czasie przybył ów 
wychodźca z Tonga na Nukakiwę. Stać się 
to mogło na początku wieku piątego.

Wówczas, gdy Malajczycy na Tonga tę
piąc się w walkach, marnie zużywali swe 
siły, dla osiadłych na Samoa ich braci nie 
stało już, w skutek rozrodzenia się znacz
nego, miejsca nieodzownego dla istnienia. 
Emigracyja tylko zaradzić złemu mogła sku
tecznie. Jednemu z zastępów śmiałych wy
chodźców przewodniczył Oro. Odkryli oni 
wyspę Raj ateę, następnie Taiti i inne z wysp 
Towarzyskich.

Na nich wychodźcy z Samoa znaleźli wszy
stkie warunki pomyślnego rozwoju. W krót
ce więc archipelag ten stał się ogniskiem  
nowego rozprzestrzeniania się Malajczykó w, 
ale już na krańcach wschodnich Polinezyi. 
Jedni zajęli wyspy Pomotu; drudzy poczęli 
zdobywać od potomków Ootaji Markizy; in 
ni znowu dotarli na północy, do wyspHawai, 
na wschodzie, do wyspy Wielkanocnej; na- 
koniec jeden z naczelników Samoańskich,

żda łódź posiadać m usiała swego naczelnika, p rze
to  w każdej party i em igrantów  liczba takich  n a 
czelników by ła  dość znaczną. Z nich po osiedle
n iu  sig w danej miejscowości, oraz z ich potom 
ków, pow staw ała wszędzie klasa uprzyw ilejow ana, 
czczona przez resztę ludności i wym agająca od 
niej czci. Dla klasy tej rzeczyw iste zasługi przod
ków stanowiły wieczną ren tę , zapew niającą im  spo
kojny żywot, w p różn iactw ie i szacunku, a nawet 
czci, dokonywany.

nazwiskiem Karika, zajął wyspę Rarotonga, 
jednę z grupy Manajskiej. Dotarcie to Ma- 
lajczyków już do krańców Polinezyi, odby
ło się pomiędzy ósmym a dwunastym wie
kiem. Zewnątrz ich posiadłości pozostawała 
tylko na południu Nowa-Zelandyja. Lecz 
i na nią kolej nadejść miała wkrótce. Archi
pelag Manajski leżał na drodze do Nowój- 
Zelandyi.

Pieśni historyczne Maorów dostarczają 
obfitych materyjałów do dziejów osiedlenia 
się na Nowój-Zelandyi potomków dawnych 
wychodźców z Buro. Wtajemniczają one 
przy tem w szczegóły różne, które rzucają 
promyk światła wstecz i wykazują, jak się 
to odbywać mogły te zdumiewające wędrów
ki dotychczasowe.

Na początku piętnastego stulecia niejaki 
Ngahue, naczelnik wyspy Hawaiki (będzie 
to prawdopodobnie na mapach dzisiejszych 
wyspa Armstrong albo też Buruti, w grupie 
wysp Manajskich) ściągnął na siebie gniew  
naczelnika-kobiety Hine-tu-a-hoanga. Je
szcze W allis i Cook takie kobiety, stojące 
na czele plemienia, poznali na Taiti. Musiał 
więc Ngahue opuścić wyspę i zwyczajem  
bliższych i odleglejszych przodków szukać 
po Oceanie nowej siedziby. Nieznany przy
padek zapędził go na brzegi Nowej-Zelandyi. 
Znalazł on tam znaczną ilość jaspisu, kamie
nia na równi ze szlachetnemi metalami ce
nionego przez swych rodaków. Nagromadził 
więc tych skarbów i wraca, sądząc, że potrafi 
za pomocą cennych podarków ułagodzić 
gniew zawziętej na siebie niewiasty. Tym 
czasem w czasie nieobecności Ngahue na oj
czystych jego wyspach wybuchła wojna do
mowa. Zwyciężeni, dowiedziawszy się od 
powracającego o nieznanych dotychczas 
wyspach, postanowili opuścić swoję siedzi
bę, odszukać je i na nich się osiedlić.

Na sześciu podwójnych pirogach wyru
szyła partyja emigrantów manajskich ku Np- 
wej-Zelandyi. Wszystkie statki szczęśliwie 
dotarły lądu. Tylko jeden, nazwany Arawa, 
pozostający pod rozkazami Tamy, omal co 
nie podległ zatonięciu. Niebezpiecznej tej 
przygody nie spowodowała jednakże nieo
strożność dowódzcy statku i załogi, lecz cza
ry rozgniewanego na dowódzcę głównego 
kapłana, Ngatoro.

Za tą flotyllą niebawem podążyły inne.



Nr 42. WSZECHŚWIAT. 667

W  krótkim przeto przeciągu czasu wychod- 
cy manajscy, nazywający siebie Maorami, 
znaleźli nową ojczyznę.

W e wszystkich swych wędrówkach odle
glejszych i bliższych Malajczycy okazywali 
wielką przezorność i dbałość o przyszłość. 
Na swe pirogi zabierali nietylko stosowną 
ilość pożywienia, ale również okazy domo
wych zwierząt, by je w przyszłej swej oj- 
czyznie hodować i rozmnażać, zabierali na
siona i krzewy, by je zasadzić i uprawiać. 
Ootoja przybywszy na Nukakiwę, przywiózł 
z sobą drzewo chlebowe, trzcinę cukrową 
i znaczną ilość rozmaitych roślin innych. 
Wychodźcy z Taity przywieźli z sobą na 
wyspy Hawai świnię, psa i kury.

I Manajczycy nie odstąpili od przyjętego 
zwyczaju. Skoro Arawa dotknęła brzegu 
Nowej - Zelandyi, naj pierwszą sprawą uszczę
śliwionej z przybycia załogi było uroczyste 
zasadzenie patatu. Pieśń historyczna o przy
byciu do Nowój-Zelandyi, w dalszym ciągu 
przesiedlania się z Manajów, Turi z towa
rzyszami wspomina o wielu pożytecznych 
roślinach i zwierzętach domowych, a między 
innemi o psie i szczurze.

Tak więc, wraz z ludnością, pochodzącą 
ze starego świata, otrzymała Polinezyja dzi
siejszą swą florę i faunę.

Fakt ten sam przez się zdumiewa. Osie
dlającym się bowiem w PolinezyiMalajczy- 
kom nieznane były te sposoby nawigacyi po 
środkowych przestrzeniach mórz i oceanów, 
za których pomocą dokonywają się obecnie 
podróże morskie.

A  przytem uderza jeszcze jedna ważna 
okoliczność. Na całej Polinezyi zachowali 
Malajczycy wszędzie swą indywidualność 
rasową, aczkolwiek w wielu miejscowościach 
zleli się z ludnością obcego sobie pochodze
nia. Na wyspach bowiem Hawai i północ
nych Pomotu znaleźli osiadłych Mikrone- 
zyjczyków; na Nowój-Zelandyi—Papuów, 
czy też innych Negrów. Ta sama więc wła
śnie właściwość rasowa, dzięki której doko
nali tak zdumiewającego dzieła, zapewniła 
Malajczykom zwycięztwo nad obcemi ży
wiołami, pozwoliła wchłonąć je w siebie 
bez szkody, a wszędzie ocalić swój język, 
wierzenia, obyczaje. A  na dokonanie dzieła 
swego, zaludnienia całej Polinezyi, potrze
bowali półtora tysiąca lat.

Z Malajczyków stali się Polinezyjczyka
mi.

W  lat sto po dotarciu Polinezyjczyków  
do ostatnich kresów swojej nowej ojczyzny, 
Magellan otworzył świat oceanijski dla Eu
ropy.

Opowiadanie polinezyjskie otrzymuje 
w tem zdarzeniu swój epilog nieprzewi
dziany.

W  skutek zetknięcia się z eurepejczyka- 
mi, Polinezyjczycy wymierają. Za lat kil
kadziesiąt, jak można wnioskować z dotych
czasowego od lat stu ubytku, pozostaną tyl
ko po nich wspomnienia w literaturze nau
kowej i okazy, coraz większego nabierające 
znaczenia, po muzeach antropologicznych 
i etnograficznych *).

Tymczasem szczęśliwsi od Polinezyjczy
ków spadkobiercy po nich najpiękniejszych 
i najbardziej gościnnych na całej kuli ziem
skiej dla człowieka krajów, Europejczycy, 
nie ustają w pracy nad badaniem ziemi i lu
dzi w przyszłej swej wyłącznie ojczyznie.

W lat trzy po ogłoszeniu przez Quatrefa- 
gesa dzieła: Les Polynesiens et leurs Migra- 
tions nastąpiło otwarcie założonej przez ko
lonistów angielskich na Nowój - Zelandyi 
Akademii. Stowarzyszenie to naukowe gru
puje pracujących nadetnografijąi fizyjogra- 
fiją kraju, oraz ułatwia im ich zadanie. Co
roczne publikacyje tej akademii 2) stały się 
obfitem źródłem wiadomości dla pracujących 
w tym kierunku zewnątrz Nowój-Zelandyi.

W. Colenso pomieszcza w rzeczonych pu- 
blikacyjach swoje prace etnologiczne 3). 
W nich stwierdza pochodzenie obce Mao- 
rów. Lecz kwestyją, skąd mianowicie przy
byli, pozostawia jeszcze nierozwiązaną sta-

■) Kwestyją tg podjętem  w pracach: Ludy na 
rozm aitych stopniach kultury (W gdrowiec 1886 r.) 
i, Ludy znikłe i ginące (Ateneum, 1887 r.).

2) T ransactions and P roceedings of th e  New- 
Zealand Institu te . W ellington.

3) W paru tom ach, które mam pod rgką, znaj
dują sig prace nastgpne W. Colenso:

On the V egetable Food of the Ancient New Ze- 
alanders before Cooks Visit.

H istorical Incidents and Traditions of the 01- 
den Times, perta in ing  to  the Maoris.

Contributions tow ards a better knowledge of 
the Maori Race.

On the fine Perception of Colours possessed by- 
the ancient Maoris (XIII, XIV),
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•nowczo. Z tego jednakże, co wypowiada, 
wnioskować można, że podejmuje hipotezę 
Ellisa, kombinując ją z hipotezą Dumont 
d’Urvillea; samą zaś datę zaludnienia No wój- 
Zelandyi przez Maorów przenosi do bardzo 
odległej przeszłości. Mówiąc przytem o Mao- 
rach, odróżnia współczesnych Maorów od 
pierwotnych, o których tylko pozostały 
wspomnienia w podaniach, przez co jeszcze 
bardziej wikła się kwestyją sama.

Następnie H . Lesson *) wystąpił z jedną 
jeszcze hipotezą, która również jak poprze
dnia jest skombinowaną. Autor wprowadza 
autochtonizm i immigracyją zarazem.

Wychodząc z zasady, że kraj, który wy
dał sobie tylko właściwe i^odzaje w świecie 
roślinnym i zwierzęcym nie mógł nie wydać 
swego człowieka, za kolebkę ostatniego uwa
ża Iiawai, jednę z dwu wysp składających 
Nową-Zelandyją, a leżącą bardziej ku połu
dniowi. Z Knwai dopiero przeszedł czło-' 
Wiek do północnój (Te Jka a Maui), nastę
pnie na wyspy Tonga i Samoa; z tych zaś 
w promieniu po całej rozszerzył się Poline- | 
zyi.

Quatrefages prace Colenso i Lessona roz
biera w osobnej rozprawie: Maoris et Mo- 
rioris 2). Stwierdzając, że żadne nowe od
krycia nie usprawiedliwiają wznowienia upa
dłych hipotez, pierwszemu przypomina zna
ne nam fakty geologiczne,zbijające przypu
szczenie zalania wodą istniejących tam da
wniej lądów; przypomina dane etnologiczne, 
wykazujące różnice pomiędzy Amerykanami 
i Polinezyjczykami. Co się zaś tycze wpro
wadzonych na scenę z podań Maorów pier
wotnych, to tych Maorów titożsamia z re
sztkami ludności czarnój, co kwestyją upra
szcza stanowczo i rozwiązuje.

Hipoteza Lessona składa się właściwie 
z dwu: pochodzenie autochtoniczne ludno
ści Nowej-Zelandyi i rozszerzenie się jej 
z tych wysp na całą Polinezyją. Pierwszą 
zbija Quatrefages swąteoryją monogenisty- 
czną znaną z Antropologii; drugą— tem, co

>) H. Lesson e t L. M artioet: Les Polynesiens, 
leurs origine, leurs m igrations, leur langage. 4 vol. 
1880—1884.

2) Na wschód od N owej-Zelandyi w odległości 
700 kil. leżą wyspy Chatam , zupełnie odosobnione. 
M ieszkańcy ich  noszą nazwę M oriori.

służyło jemu samemu do uzasadnienia i udo
wodnienia swojej teoryi zaludnienia Poline
zyi. Jedne bowiem i te same fakty, które 
stwierdzały wędrówkę Polinezyjczyków  
z północy na południe i wschód, nie mogą 
dowodzić wędrówek w kierunku przeci
wnym, to jest z południa ku północy.

Tak więc, każda nowa praca o pochodze
niu ludności Polinezyjskiej, skoro tylko jej 
autor wyprowadza ową ludność z Azyi po
łudniowo-wschodniej lub wysp przyległych  
(Malajskich), nietylko nie jest sprzeczną 
z teoryją zaludnienia Polinezyi Quatrefagea, 
lecz nawet teoryją ową poniekąd podpiera, 
stwierdza, uwydatnia.

Rosprawiając o ludności Polinezyjskiej 
nam współczesnej, pamiętajmy zawsze 
o dwu faktach. Na wyspie Wielkanocnej, 
inaczej zwanej Waihu (Rienzi), wznoszą się 
w ilości bardzo znacznej (do 400) menhiry; 
niektóre z nich dochodzą do 12 metrów w y
sokości. Fantazyja ludzka tym głazom na
dała rysy głowy człowieka, wyciosując na 
nich potwornie długie nosy, otwarte a sze
rokie usta, ostre podbródki. Na wyspie 
Tongatabu, w archipelagu Tonga, znajdują 
się dwa dolmeny olbrzymie, niby tryumfal
ne bramy, z trzech, obciosanych już złożone 
głazów. Jednę z nich wieńczy również ol
brzymia misa kamienna.

Kto wzniósł te pomniki megalityczne? 
Ludność współczesna nam, skądkolwiek 

bądź ona przybyła, takich pomników wznieść 
nie mogła. Są one przeto dowodami, a jak 
na teraz jedynemi tylko, istnienia dawniej
szej warstwy ludności na Polinezyi niż obe
cna, włączając w to i Papuów lub innych 
Negrów, poprzedzających w kilku miejsco- 
ściach Malajczyków.

Kiedy i kto da odpowiedź na to pytanie, 
przewidzieć trudno. Zapewne w ziemi spo
czywają klucze do rozwiązania zagadki. 
Obecnie powtórzyć tylko ze starożytnym  
możemy mędrcem:

ars est longn, vita brevis.

I. Radliński.



Nr 42. w s z e c h ś w i a t .  669

SPRAWOZDANIE.

Wł. Natanson. W s t ę p  d o  f i z y k i  t e o r e t y c z 
ne j ;  W arszawa 1890, wydawnictwo redakcyi „Prac 
m atematyczno-fizycznych”. (Str. 458.)

Czytelnik biorący po raz pierwszy do ręki ksią
żkę p. W ł. N atansona doznaje zrazu pewnego 
zdziwienia, znajdując tam  rzeczy, które we .w stę
pach do fizyki” nie bywają pospolicie pomieszcza
ne: niektóre rozdziały z dynam iki teoretycznej 
i m echaniki nieba stanowią część pierwszą; wy
kład term odynam iki czystej i term odynam icznych 
własności m ateryi, razem  z kinetyczną teoryją 
gazów zajm ują pozostałą, znacznie obszerniejszą 
część dzieła. Po bliższem atoli poznaniu tej książ
ki nabywa się przeświadczenia, że istotnie ty tu ł 
powyższy odpowiada najlepiej intencyjom  autora 
i założeniom, jak ie  sobie postawił.

Poznajm y jednak  naprzód treść  tej ze wszech 
m iar ciekawej książki. We wstępie określa autor 
fizykę, jako „naukę o przyrodzie m artw ej, w p rze
ciwstawieniu do przyrody organicznej, przedstaw ia
jącej zjawiska życia”; fizyką teoretyczną jest ta  
jej gałęź, której zadaniem jest „formułowanie praw 
zjawisk i wyprowadzenie wniosków, które z tych 
praw  w ynikają”. Czy taki jest istotnie zakres fizy
ki? Znam y i obszerniejsze określenia, np. to, że 
jest ona (razem z chem iją) nauką o własnościach 
m ateryi wogóle, bez względu na szczególną po
stać w jakiej m atery ją  w przyrodzie spotykamy. 
Określenie au tora  jest, jak  widzimy, ostrożniejsze; 
istotnie, w ostatnich czasach pojawiają się tu  i owdzie 
głosy, które może tę ostrożność uspraw iedliw iają.— 
Podział fizyki teoretycznej, przyjmowany obecnie, 
uważa autor jako  przew ażnie przypadkowy, jako 
wynik dziejowego jej rozwoju. Cofa się przeto od 
w ykładu poszczególnych jej gałęzi, a stawia nato
m iast jako główne swoje zadanie: „przedstawienie 
pewnych zasadniczych sposobów rozw ażania zja
wisk przyrody, pewnych systemów fizyki teore
tycznej”. Systemów takich wyróżnia dwa: dyna- ! 
mikę i energetykę; w ykład ich uważa jako właści 
we zadanie „wstępu do fizyki teoretycznej".

W  istocie, dynam ika najobszerniej pojęta, z ab- I 
strakcyjam i swemi zasadniczemi, czasu, przestrze- | 
n i m ateryi i siły, stanow iła tło, na którem  od dwu 
wieków rozw ijały się pojęcia fizyczne. Do tych 
akstrakcyj usiłowano sprowadzać objawy zawilsze; 
gdy sprowadzenie tak ie  się powiodło, uważano, 
że zjawiska zostały zredukow ane do najprostszych 
pierwiastków, że zostały wytłumaczone. Ten kie
runek myśli, dynamiczny, oznacza autor jako  sy- 
stem at Newtona.

Nowe czasy przyniosły jednak  nową abstrakcyją, 
pojęcie energii. Skoro poznano praw a, którym 
energija w śród przem ian swych ulega, uznali 
n iektórzy, że należy przyznać jej takież same pra- I 
wa bytu , jakie w iedzeni doświadczeniem zmysłów, 
przyznajem y od wieków m ateryi. W  następstwie

| tego, pojmowanie i objaśnienie zjawisk fizycznych 
| zdaje się przechylać w nową stronę. Nie znamy 

jeszcze w całej rozciągłości praw, którym  energija 
ulega; „znamy dotychczas przeważnie prawa ró- 

j wnowagi pomiędzy różnemi formami energii. E n e r
getyka znajduje się więc dzisiaj na poziomie statyki 
w systemacie Newtona”. Autor zdaje się skłaniać 
ku mniemaniu, że w tym  w łaśnie kierunku myśl 
ludzka wzniesie się z biegiem czasu na ,,wyższy 
szczebel pojm owania, z którego otworzą się nie- 
wyśnione dziś jeszcze widnokręgi umysłowe”.

Zgodnie z powyższym podziałem zasadniczych 
metod fizyki teoretycznej, poświęcony jest rozdz- 
I-szy rozbiorowi pojęć: materyi, przestrzeni, czasu 
i siły. Ze szczególną starannością rostrząsa au
to r treść  tych pojęć, formułując zasadnicze p ra 
wa ruchu, kładzie nacisk na indukcyjny ich cha
rak te r i przestrzega czytelnika przed stosowaniem 
rozumowań apriorycznych i definicyj bez treśc i 
w zakresie podstawowych pojęć dynamiki. Teo- 
ry ja  jednostek  m iar dynamicznych tudzież ich w y
miarów uzupełniają rozdz. pierwszy.

W rozdz. II i  I l l  cim, o ciężkości i ciążeniu, 
stosuje autor wyłożone pierwej praw a do zjawisk 

| spadania ciał na ziemi, tudzież do ruchów ciał 
niebieskich. Treść tych rozdziałów daje mu po
żądaną sposobność uw ydatnienia owej złotej epoki 
w dziejach nauki, uświetnionej nazwiskami Galile - 
usze, Kepplera, Newtona, Huyghensa i i. W roz
dziale traktującym  o grawitacyi znajdujemy obok 
zwykłej teoryi ruchu planet, artykuły  o per- 
turbacyjach , o trw ałości układu słonecznego, o ogól
ności i ścisłości praw a Newtona, o prędkości ros- 
chodzenia się ciążenia, nakoniec wykład hypote- 
zy Le Sagea o istocie grawitacyi. Spis ten  wskazuje, 
z jak ą  zupełnością i zamiłowaniem rozdział ten 
jes t opracowany.

Rozdz. IV-ty „o energii” oddziela dynamikę od 
pozostałych rozdziałów, poświęconych energetyce. 
Nauka o energii wyłożoną jes t tu ze stanowiska 
dynamicznego. E nerg iją  potencyjalną określa autor 
w sposób oryginalny; stoBuje mianowicie to  poję
cie zarówno do układów zachowawczych i nieza- 

| chowawczych. Zachowawczemi nazywa układy, 
w k tórych energija potencyjalną jest funkcyją je- 

! dnowartościową konfiguracyi rozm ieszczenia p rze 
strzennego części układu. Koniec rozdziału po- 

| święcony jest charakterystyce tej epoki dziejow ej, 
w której w yłaniała się stopniowo zasada fizyczna 
zachowania energii.

W  V, VI i VII*ym rozdziale znajdujem y stosun
kowo obszerny i system atyczny wykład term ody
nam iki—najważniejsze i najpłodniejsze zastosowa 
nie metod energetyki. Autor rospoczyna od okre
ślenia pojęć zasadniczych term om etryi i kalory- 
m etryi poczem zastanawia się krótko nad teoryją, 
według której ciepło jes t rodzajem m ateryi. W ia
domo jakie były braki tej teoryi, jak też stopnio- 
pniowo ustępowała miejsca nauce nowej, której 
uzasadnienie całą gieneracyją zajmowało. Autor 
kreśli z wielką besstronnością dzieje tej n iezm ier
nie ciekawej i pouczającej walki o p raw dę—uwy-
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datn ia  krytycznie zasługi Rum forda, Davyego, 
C arnota, M ayera, Joulea i i. aż do odkrycia w ła
ściwego klucza do term odynam iki i energetyki— 
dynamicznego równoważnika kaloryi.

(dole, nast.)
A . Witkowski.

KROHfKA NAUKOW A

— sk. Niższą gran icę s łyszalnośc i tonów oznaczył 
liowemi dośw iadczeniam i p. A. Appunn. Do wywo
ływ ania tonów  dostatecznie silnych użył prgta me
talowego, m ającego 1 mm grubości, 12 mm szerokości 
i  420 mm długości, na  którego końcu osadzony był 
krążek metalowy o średnicy około 40 mm. Na 
pręcie nadto oznaczona była skala tak , że przy 
u tw ierdzeniu  tego p rę ta  w danym  punkcie po- 
działki, w ydaw ał on odpowiednią, liczbę drgań na 
sekundę, od 4 do 24. P rzy  należytem  w praw ie
niu pręta w ruch drgający, tony jego wolne były 
od nadtonów. Z  doświadczeń tych  okazało się, że 
gdy częstość drgań  m alała słyszano jeszcze ton po
legający na 10 do 9 drgan iach  na sekundę, przy 
w zrastającej zaś liczbie drgań można było  było 
jako  ton ujmować dopiero 11 do 12 drgań na se
kundę. Różnicę tę objaśnić m ożna tem, że w pierw 
szym razie ucho przez tony  wyższe je s t i do sły
szenia tonów niższych niejako przygotowane.

—  m fl. Ferrosilic iuui i ferroalum inium . A lijaże że
laza z krzem em  i z glinem, noszące te nazwy i znaj
dujące się w handlu, nabrały  w nowszych czasach 
pewnego znaczenia w przem yśle hutniczym . Do
datek  ferrosilicium  do surowca daje bardzo mocny 
m atery jał. Ferroalum inium  również podnosi moc 
m atery jału , lecz przeważnie wpływa na to, że od
lew zupełnie jes t zbity  i  wolny od pęcherzów. 
W iadomo, że w zwykłym surowcu wskutek działa
nia tlenku żelaza tw orzy sig tlenek  węgla, któ
ry  powoduje pow stawanie pgeherzy p rzy  k rzep 
nięciu. W  obecności wszakże g linu  tlenek żelaza 
odtleniony zostaje na żelazo, przyczem  powstaje 
tlenek glinu, w skutek czego tlenek  węgla powstać 
nie może. W arunkiem  niezbędnym  tego procesu je s t 
zupełna suchość form, w które się odlewa; wobec 
wilgoci glin powoduje roskład wody czyli w ydzie
lanie się wodoru. Przez to, że glin  odtleaia tlenek 
żelaza, obniża on jednocześnie punk t topliwości 
żelaza, albowiem tlenek żelaza, jak  w szystkie 
tlenk i pow oduje trudniejszą topliwość m etalu. 
Z tego samego powodu bronz staje się łatw iej 
topliwym  przez dodanie doń małej ilości fosforu, 
k tóry  odtlenia tlenek  m iedzi. Przy dużej zaw ar' 
tości węgla (6% ) w żelazie m oże jednak  odw ro
tn ie  rów nie w ielki dodatek g linu  sprow adzić t r u 
dniejszą topliwość, gdyż g lin  wówczas wydziela wę
giel w żelazie w postaci grafitu. N ajodpowiedniejszym

je s t dodatek 0,05—0,1% glinu czyli 0,5—1% dz ie 
sięcioprocentowego ferroalum inium .

W  praktyce laboratoryjnej ferrosilicium i ferro
alum inium znaleść mogą korzystne zastosowanie 
do przyrządzania przetworów krzemowych i glino - 
wych. Do otrzym ania czterochlorku krzem u za
leca H. N. W arren (Chem. News.) działanie chlo
rem  gazowym w żarze czerwonym na krzemożelazo 
(z 15% krzemu) w retorcie  porcelanowej. Oddziele
nie od siebie przedystylowujących chlorków nie 
przedstaw ia trudności, ponieważ chlornik żelaza 
znacznie trudniej jest lotny niż chlorek krzemu. 
Je ś li zamiast chloru użyć suchego chlorowodoru, 
to  już w zwykłej tem peraturze pow staje krzemo- 
chloroform (Si H Cl3), p reparat, którego otrzym a
n ie  dotychczas powiązane było z trudnościam i. 
Zmięszawszy żelazoglin z chlorkiem  sodu otrzy
m ujem y po przepuszczeniu chloru ponad ogrzaną 
tą  migszaniną, ^podwójny ’ chlorek glinu i sodu 
(Humboldt.)

— st. Z dziejów., koszenilli. Hodowla koszenilli 
stw ierdza jeszcze raz w sposób niezbity  ten fakt. 
że centry pewnej produkcyi mogą pod wpływem 
czynników zew nętrznych przesuwać się, a w n ie
których razach znikać naw et bespowrotnie. Ojczy
zną koszenilli je s t Meksyk i tu w stanie Oaxaca 
hodowla koszenilli dosięgła roskwitu. S tąd w ro 
ku  1811 koszenilla dostała się do Guatemali, przed
m iotem  jednak  wywozu stała się dopiero w r. 1821. 
G uatem ala powoli w ydarła Meksykowi przodujące 
stanowisko w tym  handlu (w r. 1858); ale w ro 
k u  1861 z kolei rzeczy zaćm ioną została przez wy
spy K anaryjskie dokąd koszenillę zawieźli hiszpa- 
nie i gdzie hodowla jej szczególniej się rozwinęła 
od chwili gdy phylloxera w niwecz obróciła w in
nice K anaryjskie. Chwila krytyczna by ła  już j e 
dnak bliska. W  r. 1858 bowiem poraź pierwszy 
dowiadujemy się o czerwieni anilinowej, a wyna
lezienie azobarwników w r. 1878 zadaje koszenilli 
cios stanowczy. Obecnie wprawdzie koszenilla nie 
je s t jeszcze zupełnie wyrugowaną z farbierstw a, 
ale cena jej tak  dalece spadła, że hodowla jej na 
wielką skalę już się nie opłaca. H odują jeszcze 
koszenilllę w trzech powyższych krajach, ale w Me
ksyku środkowyn, w Hiszpanii południowej zaprze
stano jej zupełnie. Dziką koszenillę zbierają je 
szcze w Ameryce pod rów nikiem . (Pet. Mit., 9).

W IADOM OŚCI BIEŻĄC E.

— w .  Emin pasza o szympansie. Tygodnik „ N a 
tu rę  w Nr 1079 z dnia 3 L ipca r. b. podał sp ra 
w ozdanie z dzieła tyle~słynnego podróżnika H en
ry k a  Stanleya „In darkest Afrika: or the Quest> 
R escue, and R etrea t of Em in, Governor of E ą u a to -



Kr 42. WSZECHŚWIAT. 671

ria ”. Na zakończenie sprawozdania powtórzono 
bez zmiany następującą wiadomość o szympansach, 
k tó rą  Stanley podał dosłownie według opowiada
nia Emina:

„Las Msongwa niepokoją wielkie szympansy. 
L etn ią  porą, w nocy, czgsto odwiedzają one plan- 
tacyje stacyi Mswa celem w ykradania owoców. 
Najważniejszym jes t ten  fakt, że używają pochodni 
dla oświetlania sobie drogi! Gdybym nie był oso
bistym świadkiem tego nadzwyczajnego widowiska, 
nigdybym  nie uwierzył, że którakolw iek m ałpa po
siada sztukę rozniecania ognia.

„Jeden z tych samych szympansów ukradł ze Sta
cyi bęben miejscowego wyrobu i odszedł wesoło 
w niego bijąc. Oczywiście szympansy lubują się 
w tym  bębnie, albowiem często słyszałem je  h a ła 
sujące na nim  podczas nocnej ciszy”.

Małpy używające, choćby naw et nieumiejące sa
m odzielnie rozniecać ognia, są czemś tak nadspo- 
dziewanem, że możnaby stanowczo zwątpić o praw 
dzie słów Em ina i poprostu uznać je  za błędne 
gdyby nie pochodziły od tak biegłego jak on przyro
dnika. Prawda, że przytoczeniu Stanleya brak  wielu 
szczegółów, któreby pozwalały wyprowadzić p e 
wniejsze jakieś wnioski, a mianowicie nie powiedzia
no z jakiego m ateryjału były pochodnie wyrobione? 
skąd małpy b ra ły  ogień? jak  go wydobywały? 
Pomimo to wszystko, zanadto pośpiesznem i bez- 
względnem jest zdanie p. George J . Romanes (Na
tu rę  N r 1080 str. 245), który poprostu zarzuca Em i- 
nowi błędną obserwacyją i opierając się na k ró t
kości jego wzroku przypuszcza, że wziął on tłum 
miejscowych dzieci za grom adę dużych szym pan
sów. To nad  wyraz śmiałe przypuszczenie w tedy 
dopiero możnaby uznać za prawdopodobne, gdyby 
na krótkowzroczność cierpiało i całe otoczenie E m i
na, znajdujące się w danej chwili w plondrowanej 
plantacyi, bo w ątpliw ą jest rzeczą aby się tam  p a 
sza sam jeden nocną porą znajdow ał. W obec nie
pewności pozostaje nam  jedynie czekać na dalsze 
wyjaśnienia szczegółów.

U kradzenie bębna je s t rzeczą bardzo ciekawą> 
chociaż nie może iść w porów nanie z pochodniam i.

— mt. Jesień 1889 r. była niezwykle ciepła, czego 
dowodem kw iaty Caltha palustris L. i  Anemone 
nemorosa L., znalezione 10 i 26-go Października, tu 
dzież Anemone nem orosa L. 5-go Listopada. P ą
czek tej ostatniej roślinki znaleziono jeszcze 16-go 
Listopada. Daty podane są według starego stylu.

W ym ienione rośliny zostały znalezione w Mołodo- 
wie, w powiecie K obryńskim gubern i Grodzień
skiej. Okazy zasuszone oglądałam.

— sk. Meteory sierpniowe. Na podstawie danych, 
zebranych przez stowarzyszenie włoskie, mające na 
celu badanie meteorów, wykazuje p. Danza, że 
spadek meteorów sierpniow ych był w roku bieżą
cym daleko obfitszy, aniżeli w la tach  poprzedza
jących, zwłaszcza w nocy z 11 na 12 Sierpnia. 
Z tego można wnosić, że ta  czgść pierścienia m e

teorów, przez k tó rą  ziem ia obecnie przechodziła, 
jes t gęstsza, aniżeli inne. Oprócz Perseidów, to 
jest meteorów wybiegających z punktu położonego 
między Perseuszem a Kasyjopeą, ukazywały się 
też gwiazdy spadające z innych radyjantów  mniej
szej wagi, położonych w obu Niedźwiedzicach, 
w Łabędziu i Andromedzie. Perseidy, jak  zwykle 
cechowały się barw ą żółtą; niektóre odznaczały 
się jasnością, inne pozostawiały świetlne smugi 
a oprócz tego obserwowano i bolidy czyli kule 
ogniste. Tegoroczny zatem spadek gwiazd z roju 
sierpniowego odznaczał się nietylko obfitością, ale 
i jasnością meteorów.

— tr. Szybkość lokomotyw. Z doświadczeń pro
wadzonych we Francyi, na drodze żelaznej wscho
dniej z lokomotywami nowego modelu pod względem 
budowy kotła i ogniska, okazuje się, że lokom oty
wa może łatwo przebyć 80 kilometrów na godzi
nę z wydatkiem 12 kg węgla i  88 kg wody na k i
lom etr. (Revue Scient.).

— tr. Przechowywanie mięsa. Za najlepszą metodę 
konserwacyi mięsa uważa się dotąd  zimno; sposób 
ten  wszakże jest kosztowny, a nadto mięso, które 
przez czas dosyć długi ulegało wpływowi niskiej tem 
peratury , zmienia poczęści swą jakość. Obecnie p. 
Villon podaje, że mięso bez żadnego uszczerbku 
może być przechowywane w atmosferze zgęszczone- 
go dwutlenku węgla. W  zbiornikach dostatecznie 
wytrzym ałych umieszcza się mięso w kawałkach 
następnie wywołuje Bię w nich  próżnię i  wtłacza 
dwutlenek węgla pod ciśnieniem pięciu atmosfer. 
Do otrzym ania tego gazu posługuje się p. Villon 
dw utlenkiem  węgla skroplonym. Tenże sam spo
sób ma być przydatny do konserwacyi masła.

R O Z M A I T O Ś C I .

— tr. Tkaniny i papier ze zboża. W Ameryce, jak 
podaje Moniteur industriel, w yrabiają się z powłok 
ziarn  zbożowych bardzo dobre tkaniny i papier 
na opakowanie. M ateryjał pomięszany z rostwo- 
rem  alkalicznym zamienia się przez gotowanie na 
masę gąbczastą, k tóra  oswobadza się od glutenu 
przez silne ściskanie w prasach hydraulicznych, 
a wtedy tworzy masę zbitą, bardzo gęstą. Z włó
kien długich fabrykują się tkaniny, k tóre  mogą 
rywalizować z pośledniem i tkaninam i Inianemi 
i konopnemi; w łókna zaś krótkie używają się głów
nie na wyrób papieru, wytrzymalszego, aniżeli ta 
kiej samej grubości papier z gałganów lnianych 
i baw ełnianych. Jeżeli się nie oddziela glutenu 
od włókien, powstaje papier przezroczysty, rów
nież wytrzymały; z dodatkiem  gałganów, m atery-
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a ł ten wydaje papier bardzo do b ry  do pisania 
i do druku.

— Ir. Jadowitość jaszczurek. Prof. J. Lubbock 
przytoczył tow arzystw u zoologicznemu w L ondy
nie przypadek śm ierci, spowodowany przez uką 
s.:enio jaszczurki z rodzaju Heloderm a. Jaszczur
k i  ta  przebywa w A m eryce środkowej, a śm ierć 
nastąpiła przez ukąszenie w ielkiego palca nogi.

— sk. Srebro w popiele wulkjnicznym. Przed tr z e 
m a laty p. J . W. Mallet w popiele wulkanicznym, 
wyrzuconym przez w ulkan Cotopaxi w L 'pcu  
1885 r„ wykazał obecność śladów srebra, około 
1 części na 83600 czgści popiołu. (W szechś. 
z r. 1887 str. 430). T eraz, tenże sam badacz

672

[ przytacza drugi przykład obecności tegoż m etalu
| w m atery jałach  pochodzących z w ybuchu wulkani-

j  cznego, a m ianowicie w popiele wyrzuconym przez
| wulkan T unguragua w A ndach Ekwadorskich,

podczas nader gwałtownego wybuchu w Styczniu 
1886 r. W ulkan ten ma około 16500 stóp wysoko
ści, a od Ootopaxi oddalony jest na 50 mil ang. 
Od stu lat był już nieczynny, a wybuch, o którym  
mowa, trw ał od 11-go Stycznia do Listopada. 
Dokładna analiza w ykryła jednę część srebra na 
107 200 czgści popiołu. Pomimo słabej zawartości 
srebra, przy nader znacznej ilości popiołu rozrzu 
conego po znacznej przestrzeni, ogólaa ilość tego 
metalu jest dosyć znaczną (Naturw. Rund ).

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 8 do 14 Pażdzicr.iika 1890 r.

(ze spostrzeżeń na stacy i meteorologicznej przy Mnzeum Przem ysłu i Rolnictwa w W arszawie).
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Kierunek w iatru

Snma
opadu

U w a g i .

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

8 Ś. 43,7 50,5 53,7 6,0 7.2 4,3 8,0 3,8 75 W,N,N 18,3 D. do 8 zrana; wiecz. d. dr.
9 C . 50,9 53,3 54.3 3,8 7,9 4,1 8,0 3,6 74 NW .NW .N 2,2 D. dr. w n ; po poł. d. g r w.

10 P. 46,7 41,3 50,0 5.2 10,6 6 8 10,8 3,5 92 WS,WN,WN 15,8 Do 3 popoł. deszcz
11 S. 50.7 51,8 52,1 9,8 13,3 12.8 13,8 5,6 96 W.WN.WN 1.5 Od g. 8 zr. do w. d dr.
12 N. 51 1 53,0 50,7 11,8 14,0 9,1 14,1 9,0 72 KW.NW.NW 0,0 [z przerw.
13 P. 57,6 57.7 57,5 9,1 11,2 12,0 12,3 7,0 96 W .W.WN 2 9 Cały dzień deszcz dr.
U W . 56,3 56,4 53,6 10,4 13,2 10,0 14,0 10,0 84 NW,NW,W 0,6 1W nocy dr. d.

Średnia 752,4 9 0 84 41,3 mm

DWAGI. K ierunek w ia tru  dany je s t  dla trzech  godzin obserwacyj: 7 ej rano, 1-ej po południu i 9-ej 

wieczorem. Szybkość w iatru  w m etrach  na sekundę, b. znaczy burza, d. — deszcz.

T R E Ś Ć .  Zbiory^m inoralogiczno - gieologiczne Komisyi fizyjografioznej przy A kadem ii Umiejętności
w K rakowie,^napisał T adeusz W iśniowski, b. asysten t m ineralogii i  gieologii w Uniw. krakowskim, _
W ybuch W ezuwijusza,“przez T. R. — T eoryją Quatrefagesa o pochodzeniu ludności polinezyjskiej. No
ta tk a ]  etnograficzna, napisał J  I. Radliński. — Sprawozdanie. — K ronika naukowa. — Wiadomości b ie

żące. — Rozmaitości. — Buletyn meteorologiczny.

W ydawca A. Ślósarski. R edaktor Br. Znatow icz.

flo3BOJ!CHO n,eH 3ypoio. BapWiiBa, 5 OiiTHÓpa 1890 r. Druk Emila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna, Ji 26.




