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Ciśnienie światła.

Przez półtora wieku, w blasku geniuszu 
Newtona, wzrok duchowy człowieka dostrze
gał grę nieustanną sił w materyalnym wszech- 
świecie. Widziano próżnię, pustą zupełnie 
przestrzeń geometrów, a w niej bierne, bez
władne atomy. Lecz przez próżnię przeska
kiwały niepochwytne siły i ożywiały punkty 
materyi martwej. Siły krzyżowały się i wi
kłały ze sobą, rosły naprzemian i słabły, par
ły ku sobie atomy, lub rozpędzały ich zbio
ry, niekiedy zaś utrzymywały je w zawiłej 
i misternej równowadze. One tworzyły cięż
kość przedmiotów na ziemi, pędziły fale mórz 
i oceanów; one, nadawszy kiedyś planetom 
i słońcom kształt ich dzisiejszy, wiodły je od
tąd w przestworzu niebiesldem. One spra
wiały, że ciała chemicznie się łączą, źe świa
tło załamuje się i odbija. One stanowiły 
działalność magnesu, elektryczne przyciąga
nia i odpychania. One objawiały się również 
w spójności żelaza, w sprężystości stali, w pręż

ności powietrza, we wznoszeniu się wody do 
rurki włoskowatej.

Dziś, wpatrując się w treść i w istotę bez
miaru wszechrzeczy, widzimy płyn bez kształ
tu, bez granic, bez przerwy, a w nim — kłęby 
i sploty energii, strumienie i wiry energii. 
W  peryodycznych przypływach i odpływach 
płynie energia przez ocean czystego eteru; 
niby tętno rytmiczne w organizmie wszech
świata, fale promieniowania świetlnego, ciepl
nego, fale działania elektrycznego i magne
tycznego rozbiegają się z niezmierną pręd
kością w swobodnie rozlanym eterze, aż gdzie
niegdzie trafiają na miejsca zmienione, zakłó
cone, dziwnie zawiłe w porównaniu do obsza
rów płynu jednolitego, miejsca, w których 
znajduje się, jak mówimy, „materya”. Ener
gia zmienia się zupełnie, gdy się spotyka 
z materyą, nabywa nowych zupełnie własno
ści. Uderzając o materyą, okazuje się zdol
ną do przybierania setnych postaci; niezliczo
ne przemiany, którym wówczas ulega, tworzą 
te wszystkie zjawiska, jakie w nas i koło nas 
dzieją się nieustannie. Energia nie poddaje 
się wszakże z jednaką biernością wszystkim 
tym przeobrażeniom: niektórym ulega jak- 
gdyby ochoczo i wszędzie korzysta z możno
ści ich dokonania, gdy innym, przeciwnie, tyl-
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ko pod przymusem się poddaje i choć częścio
wo zawsze się od nich uchyla.

Eter, energia, materya, któryż fizyk, co 
tej nazwy jest godny, nie czuł niekiedy, źe 
zrozumienie stosunku tych rzeczy jest zaga
dnieniem nad zagadnieniami? Energia, któ
rej nie możemy tworzyć, ani niszczyć dowol
nie, musi hyć czemś trwałem; może istnieje 
rzeczywiście, objektywnie, niezależnie od tego, 
czy my spostrzegamy jej obecność? Powoli 
wszak zmuszani jesteśmy do nadawania ener
gii wszystkich cech pewnego rodzaju materyi. 
Przypuszczamy niekiedy, źe każda ilość ener
gii składa się z części osobnych, których roz
poznać i odróżnić wprawdzie nie umiemy, 
które przecież niewzruszenie zachowują swoję 
tożsamość. Przypuszczamy, że energia może 
się nagromadzać, rozpływać, przypływać, po
ruszać, mówimy o jej gęstości; wierzymy, że, 
przenosząc się z miejsca na miejsce, przeby
wa kolejno wszystkie miejsca pośrednie i prze
to rozchodzi się w przestrzeni ze skończoną 
zawsze prędkością. Jeśli wszystkie te cechy 
przypadają energii, nie jest źe ona szczegól
nym, odrębnym rodzajem materyi? Lecz, je
śli myśl podobna choć trochę zbliża nas ku 
prawdzie, czemuż materya zawsze jest bez
władna, energia zaś nie okazuje bezwładno
ści? Kiedyż zrozumiemy, czem jest sama 
materya? Widzimy codziennie przykłady, 
z których wnosimy, że ciała materyalne by
wają zbiornikami energii; po bliższem w rze
czy wejrzeniu, przekonywamy się, że nas po
zory myliły. Energia nabitej butelki lejdej
skiej nie mieści się w butelce; do drutu, przez 
który (jak  mówimy) przebiega prąd galwa
niczny, napływa zzewnątrz energia. Nikt 
dzisiaj nie może wytłumaczyć, gdzie mieści 
się energia skręconej sprężyny: w samej sprę
żynie, czy w otaczającym eterze? Energia 
podniesionego kamienia, lub odchylonego wa
hadła musi bez wątpienia mieścić się w eterze, 
nie zaś w kamieniu, wahadle, lub ziemi, po
mimo, że nie umiemy wystawić sobie sposobu, 
w jaki energia tego rodzaju w eterze się 
udziela. Czy zatem energia może kiedykol
wiek zespalać się i łączyć z materyą? Może
my przytoczyć jeden tylko przykład tego nie
wątpliwy, przykład energii zwykłego ruchu 
widocznego, energii kinetycznej. Lecz ruch 
widoczny materyi, owo zjawisko, dokładnie 
zbadane w dynamice, które przywykliśmy

uważać za najprostsze i niejako pierwotne, 
jest może raczej procesem zawiłym i ciem
nym. Jeśli eter istnieje, nie może on mieć 
szczególnego—optycznego, elektrycznego i ma
gnetycznego—przeznaczenia. Własności dy
namiczne materyi są może wynikiem czynno
ści eteru; ruch widoczny materyi jest może 
udzielaniem się pewnego rodzaju energii 
z miejsca do miejsca w eterze. To pewna, że 
nie potrafimy dzisiaj w fizyce doprowadzić 
materyi i eteru do znośnego ehociaźby sto
sunku. Materya niepokoi nas, psuje niele- 
dwie harmonią czystego i pięknego w swej 
prostocie eteru, zdradza niezupełność i cia
snotę naszej wiedzy. Powinniśmy wyznać, 
źe te pojęcia: eteru, energii i materyi — za
haczają niekiedy i uderzają o siebie; w prze
błysku przyszłości, która ukazuje się wtedy, 
rysuje się mgliste pojęcie z nich urodzonej, 
potężniejszej i doskonalszej abstrakcyi.
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Nie umiemy przewidzieć, jak  daleko posu
nie się rozwój pojęcia energii i jak głęboko 
oddziała na inne pojęcia człowieka; lecz prze
cie już dzisiaj, w obecnym swym stanie, uła
twia ono niezmiernie pojmowanie zjawisk 
przyrody. Najpierwsza zaleta pojęcia ener
gii na tem polega, że stosuje się ono jednako
wo dogodnie do zjawisk wszelkich kategoryj. 
Ponieważ zawsze możemy energią zebrać 
i zmierzyć, łatwo tedy przyzwyczajamy się 
do upatrywania jej wszędzie. Sił, przeci
wnie, poza obrębem ruchu widocznego ma
teryi, mogliśmy się tylko domyślać; domnie
manym tym siłom musieliśmy nakładać za
wiłe prawa działania; dla każdej dziedziny 
faktów tworzyliśmy nowe siły i nowe prawa 
działania.

Jakkolwiek przecież pojęcie siły nie zdo
łało się ostać, jako pierwotny element myśle
nia, w chwili dzisiejszej nie umiemy jeszcze 
obchodzić się bez niego zupełnie. Umysłom 
ludzi, obecnie żyjących, siła wydaje się bez
pośrednio zrozumiałą, zmysłowo przystępną, 
gdy energia nie przestała być dla nich jeszcze 
wyniosłą abstrakcyą. Jest to okoliczność nie
wątpliwa i nader charakterystyczna; wszelako 
tylko dla stanu umysłów naszych dzisiejszych
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jest ona charakterystyczna, bynajmniej nie 
dla pojęcia energii i siły. Kto zwykł obser
wować bieg własnego myślenia, dostrzegł za
pewne, że wszelkie abstrakcye, przy obcowa
niu z niemi, stają się coraz bardziej zrozumia- 
łemi; nieledwie „namacalnemi” być się wy
dają, gdy umysł juź się oswoił ze wszystkiemi 
ich własnościami.

Zresztą, gdy energia porusza się w prze
strzeni, możemy zawsze, jako cechę spo
sobu jej biegu, wystawiać sobie działanie 
pewnej siły, lub pewnego ciśnienia. Jeśli 
energia przenosi się z punktu do punktu, siła 
jest miarą ilości przeniesionej energii, wzię
tej w stosunku do długości drogi przebytej. 
Jeśli energia rozlewa się rozciągłym stru
mieniem, ciśnienie jest miarą ilości wkra
czającej energii, wziętej w stosunku do po
chłanianej przez energią objętości. Ciśnie
nie mianowicie jest sumą sił, przyłożonych 
do pewnej powierzchni a współdziałają
cych, ocenioną w stosunku do pola tej po
wierzchni.

Wystawmy sobie pewną płaszczyznę, a w 
niej dowolną figurę, np. prostokąt, lub kwa
drat, o polu 8  (to znaczy: o polu, liczącem 
np. S  centymetrów kwadratowych). Przy
puśćmy, że każdy centymetr kwadratowy tej 
figury wysyła, w ciągu np. sekundy, ilość 
energii q. Całe pole wysyła zatem qS ener
gii w ciągu sekundy, zaś qSt energii w ciągu 
np. t sekund. Energia ta biegnie w kierun
ku prostopadłym do płaszczyzny, z prędko
ścią v przypuśćmy; v zatem centymetrów 
przebiega w ciągu sekundy. W  ciągu zatem 
t sekund przebiega ona vt centymetrów, inne- 
mi słowy: cała energia, jaka w ciągu czasu t 
wypływa z figury S, znajduje się, w chwili t, 
pomiędzy początkową figurą S  a podobną, 
lecz od niej o vt centymetrów odległą; wypeł
nia ona (tak jeszcze powiedzieć możemy) ob
jętość warstwy, mającej S  za podstawę, zaś 
vt za wysokość. Ilość tej energii, jak  wiemy, 
wynosi qSt. Powiadamy z drugiej strony: 
jeśli (przypuśćmy) p  jest ciśnieniem, działa- 
jącem na każdą jednostkę pola w uważa
nej płaszczyźnie, tedy p S  jest całkowitem 
ciśnieniem, czynnem w polu figury, zaś 
pSvt jest ilością energii, wniesionej w czasie 
t do warstwy, o której mówiliśmy wyżej. 
A zatem, skoro wyrazy pSvt oraz qSt są 
równe sobie, iloczyn pv musi być równy ilo
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ści q, lub ciśnienie p  musi być równe ilora
zowi q/v ‘).

I II .

Słońce bez przerwy posyła ku ziemi potęż
ne ilości energii; możemy być pewni, źe pro
mień słoneczny jest zdolny wywierać przed 
siebie ciśnienie i mamy wszystkie dane, ażeby 
je przybliżenie obliczyć. Wystawmy sobie 
kulę ziemską, snop równolegle spadających 
na nią promieni i przecięcie ziemi, wdłuż koła 
wielkiego, prostopadłe do spadających pro
mieni słonecznych. Na każdy centymetr kwa
dratowy tego przecięcia spada ilość energii 
w ciągu sekundy, która, zmierzona jako cie
pło, wynosi 0,05 kaloryi: wiadomem to jest 
z długiego szeregu dostrzeżeń, od czasów 
Pouilleta aż do Langleya i Yiollea ponawia
nych i prowadzonych z wielką usilnością. 
Lecz ilość energii, która w postaci ciepła wy
nosi 0,05 kaloryi, zamieniona na zwykłą ener
gią mechaniczną, lub pracę, wydaje około 
dwu milionów ergów, czyli naukowych jedno
stek energii mechanicznej. Taka zatem jest 
wartość q w naszym razie. Wartością v w na
szym razie jest wartość prędkości, z jaką fale 
biegną w eterze, a zatem t. zw. „szybkość 
światła”, trzydzieści tysięcy milionów centy
metrów na sekundę. Mamy teraz utworzyć 
stosunek: dwu milionów ergów, na centymetr 
kwadratowy i na sekundę, do trzydziestu ty
sięcy milionów centymetrów na sekundę. Ze 
stosunku erga na centymetr kwadr, do centy
metra otrzymamy dynę na cent. kwadr, i ta 
wielkość o nazwie niezgrabnej jest naukową 
jednostką ciśnienia 2). Otrzymujemy zatem, 
jako wynik dzielenia, jednę piętnasto-tysiącz- 
ną część dyny na centym, kwadr. Popular
niejszą, choć niezupełnie poprawną jednostką 
ciśnienia jest zwykła atmosfera; wyrównywa
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*) Przypuszczamy tu oczywiście, że energia 
płynie wciąż w jednym kierunku, więc np. że jest 
pochłaniana przez ciało zupełnie pochłaniające. 
Gdyby energia odbijała się zupełnie od ciała zu
pełnie odbijającego, byłoby jej wciąż dwa razy 
więcej w każdej jednostce objętości, zatem i ciś
nienie byłoby dwa razy znaczniejsze.

2) Zob., co do tych wszystkich jednostek, A. 
W. Witkowskiego „Zasady fizyki”, §§ 39, 103, 
131.
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ona mniej więcej milionowi dyn na centymetr 
kwadratowy. A  zatem promień światła wy
wiera na płaszczyznę, na którą spada nor
malnie i w której jest pochłaniany, ciśnienie, 
wynoszące następujący ułamek atmosfery: 
w liczniku jedność, w mianowniku cyfry 15 
i dziewięć zer poza niemi.

Jeśli ciśnienie pomnożymy przez pole płasz
czyzny, poddanej ciśnieniu, otrzymamy, jak 
wynika z określenia ciśnienia, całość sił dzia
łających na płaszczyznę. A zatem podo
bnież, jeśli jednostkę naukową ciśnienia, dynę 
na centym, kwadr., pomnożymy przez jedno
stkę pola, przez centym, kwadr., otrzymamy 
jednostkę naukową siły, czyli dynę. (Ciężar 
jednego grama w "Warszawie wynosi około 
981 dyn). Obliczmy teraz całkowite ciśnie
nie, czyli całość siły, jaką promieniowanie 
słoneczne wywiera na ziemię. W  tym celu 
mnożymy ciśnienie poprzednie, jednę piętna- 
sto-tysiączną część dyny na centym, kwadr., 
przez pole przecięcia kuli ziemskiej wzdłuż 
koła wielkiego, przecięcia, które poprowadzi
liśmy już prostopadle do promieni słonecz
nych. Pole to wynosi przybliżenie 1 2 6 x 1 0 16 
(czyli cyfry 126 i szesnaście zer poza niemi) 
centymetrów kwadratowych; otrzymujemy za
tem 8 x  1013 dyn, lub 80 milionów milionów 
dyn. Takie odpychanie, sprawiane przez świa
tło, działa ciągle na ziemię i stara się ode
pchnąć ją  wprost od słońca, w kierunku pro
mienia orbity ziemskiej, lub raczej w kierun
ku, nieco od tego promienia odchylonym, co 
jest wynikiem okoliczności, że i ziemia się po
rusza, mianowicie dziesięć tysięcy razy po- 
wolniej biegnie w przestrzeni, niż światło.

Osiemdziesiąt milionów milionów dyn odpy
chania •— nader nieznaczna to siła w porów
naniu do potężnego ciągnięcia, jakiemu zie
mia ulega, w kierunku ku słońcu, w myśl po
wszechnego prawa Newtona. Wiadomo do
brze z rachunku, który powtarzają wszystkie 
podręczniki (zob. np. Everetta, Jednostki 
i stałe fizyczne, tłum. p. Boguskiego, str. 49) 
źe na odległości, na jakiej znajdujemy się od 
słońca, każdy gram materyi musi doznawać 
od tej bryły 0,59 dyny przyciągania. Ponie
waż masa kuli ziemskiej wynosi 6,03 x l 0 27 
gramów, przeto słońce przyciąga je siłą 
3,6 X 1027; siłą zatem, większą przeszło 
4 x l 0 13 razy od sprawianego przez promienie 
słoneczne odpychania.

Stosunek tych sił może wypaść zupełnie 
odmiennie dla ciał, zbudowanych inaczej, niż 
ziemia. Łatwo to zrozumieć, zważywszy, że 
podczas gdy odpychanie, sprawiane przez 
światło, zależy od rozległości powierzchni, 
wystawionej na jego działanie, przyciąganie, 
przeciwnie, według prawa Newtona, zależy 
od masy ciała, zatem od jego gęstości. Tym 
sposobem odpychanie może stać się nierównie 
znaczniejszą cząstką przyciągania, niż w przy
padku ziemi, gdy mianowicie gęstość ciała 
niebieskiego jest mała, a powierzchnia jego 
jest stosunkowo rozległa; gdy nadto, rzecz 
prosta, promieniowanie słoneczne na tej po
wierzchni ulega pochłanianiu, lub odbiciu, gdy 
nie przechodzi przez nią swobodnie. Być 
może, źe stosunki podobne zachodzą w ukła
dzie słonecznym: przychodzą tu na myśl a t
mosfery planet; ogony kometarne; pary wre
szcie i gazy, rozsiane w przestworze plane
tarnym. Być może, źe astronomowie znajdą 
w ciśnieniu promieni słonecznych wytłuma
czenie niejednego zjawiska, które ich zadzi
wia dotychczas; że odkryją w niem nową sprę
żynę czynności majestatycznego mechanizmu, 
który nazywamy układem słonecznym, który 
unosi nas wszystkich na jednem z pod
rzędnych swych kółek.

IV.

Historya naszego przedmiotu jest krótka. 
Ciśnienie promieni było i będzie ukryte dla 
naszych zmysłów, lecz dostrzegł je geniusz 
Maxwella, geniusz, który obecnie wskazuje 
drogę myślenia całemu pokoleniu badaczów, 
choć sam, niestety, już zamilkł na zawsze. 
W  dziele Maxwella „A Treatise on Elektri- 
city and Magnetism” (wydąnem pierwotnie 
w roku 1873) w §§ 792 i 793, ciśnienie świa
tła  jest wykazane i podana jest elektroma
gnetyczna jego teorya. W  kilka lat po wy
daniu dzieła Maxwella, fizyk włoski, Bartoli 
dokonał tegoż samego odkrycia na drodze 
zupełnie odmiennej. W  rozprawie swej, wy
danej we Florencyi pod tytułem „Sopra i mo- 
yimenti prodotti dalia luce e dal calore” 
i przeważnie' poświęconej sprawie radiometru, 
Bartoli wykazał, źe gdyby promieniowanie 
świetlne i cieplne nie wywierało pewnego ciś
nienia, możnaby wywołać (lub pomyśleć przy
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najmniej) zjawiska, które byłyby sprzeczne 
z drugą zasadą termodynamiki, z tak zwa- 
nem prawem entropii; a podanie tego dowodu 
składa najchlubniejsze świadectwo przenikli
wości uczonego włoskiego. Trzeciego kroku 
z kolei dokonał Boltzmann (Annalen Wiede- 
manna, tom X X II , 1884), który nietylko 
udoskonalił rozumowania Bartoliego w nie
których szczegółach, lecz nadto, zestawiwszy 
wyniki Maxwella z odkrytem przez Bartolie- 
go równaniem, otrzymał stąd w sposób naj
prostszy „prawo Stefana o promieniowaniu 
ciepła”; według tego prawa, odkrytego przez 
Stefana na drodze czysto empirycznej, ilość 
energii promienistej, wysyłanej przez pewną 
powierzchnię, zmienia się caeteris paribus 
proporcyonalnie do czwartej potęgi tempera
tury bezwzględnej. Tym sposobem zbiegają 
się harmonijnie badania, które poruszają się 
w odległych od siebie dziedzinach i zdawały 
się niczem nie łączyć się ze sobą. Nareszcie 
w świeżo wydanej rozprawie (Annalen Wie- 
demanna, tom X L Y II, 1892) Galitzine uzu
pełnił nieco i rozwinął rachunki Boltzmanna.

Y.

Przez półtora wieku wzrok duchowy czło
wieka dostrzegał grę nieustanną sił we 
wszechświecie; dziś widzimy w nim tylko kłę
by i sploty energii, strumienie i wiry energii. 
Dlaczego wierzymy, że wszystko w przyro
dzie ostatecznie jest proste i da się ująć 
w potężne, lecz nieliczne abstrakcye? Gdy 
poszukujemy uogólnień najszerszych i na ich 
język tłumaczymy wiedzę, czy przenikamy 
wówczas istotę zjawisk i urządzenie istnienia, 
czy też ulegamy, tak sądząc, prostemu złu
dzeniu, które wynika jedynie ze wzmożonej 
łatwości w myśleniu?

Niema odpowiedzi na podobne pytania. 
Niektóre umysły nie dostrzegają nic zajmu
jącego w roztrząsaniu zapytań, na które nau
kowo niemożna dać odpowiedzi. Są inne, 
przeciwnie, które, uderzywszy o granicę my
ślenia, idą coraz uparciej aż do niej, odczu
waj;]; ją  coraz głębiej i coraz boleśniej.

Władysław Natanson.

PROGRAM

M H H W O  Z B A D A N IA  BIOLOGII
W IĘK SZEG O  S T A W O  LUB JEZIORA,

W E D Ł U G

O. IE Xrxiłiofa..

"Wobec dosyć znacznego zainteresowania 
się naszych oraz zagranicznych biologów fau
ną i florą wód słodkich i wobec projektów 
(w części już urzeczywistnionych) zakładania 
specyalnych stacyj obserwacyjnych nad brze
gami jezior słodkowodnych '), niejednego 
z przyrodników naszych zaciekawi, sądzimy, 
program monograficznego badania biologii 
wód śródlądowych, podany niedawno (Biolo- 
gisches Centralblatt, N r 16, 17, t. X II) przez 
jednego z wytrawnych znawców tej kwestyi, 
prof. Imhofa z Zurychu.

W  celu poznania fizjologii jeziora, t. j. by
tu, powstawania i zanikania flory i fauny od 
najmniejszych form mikroskopijnych do naj
większych i najwyżej uorganizowanych roślin 
i zwierząt i dla poznania wzajemnego stosun
ku procesów życiowych u przedstawicieli obu 
wielkich państw jestestw organicznych, nie- 
zbędnem jest zbadanie całego szeregu oro- 
hidrograficznych, fizycznych i chemicznych 
stosunków. Dlatego też koniecznym jest tu 
pewien program, w którymby kierunki poszu
kiwań uporządkowane były i zebrane w pe
wien związek naturalny.

Wielce zasłużony badacz biologii jezior, 
prof. Forel, podał niedawno taki program, 
obejmujący 11 głównych punktów. Program 
ten został między innemi przyjęty przez pe
tersburską akademią nauk, jako przewodnik

') Stacya biologiczna słodkowodna, urządzona 
na większą skalę, znajduje się nad jeziorem Plon 
w Holsztynii; przenośna stacya założona też zo
stała w Czechach. W Towarzystwie przyrodników 
im. Kopernika we Lwowie poruszano kilkakrotnie 
kwestyą założenia stacyi. Zarząd Towarzystwa 
skłania się chętnie do urządzenia takiej stacyi nad 
wielkim stawem Janowskim, w pobliżu Lwowa 
i do szczegółowego rozpatrzenia projektu wybrał 
niedawno specyalną komisyą.



do badań nad fizyografią jezior w Cesarstwie. 
Program Forela jest następujący: 1. Prace 
bidrograficzne i kartograficzne. 2. Badanie 
natury dna. 3. Skład chemiczny wody 
z uwzględnieniem znaczenia ekonomicznego 
i higienicznego. 4. Badanie temperatury 
wód jeziora. 5. Badanie przezroczystości wo
dy. 6. Barwa wody. 7. Pale i prądy. 8. Od
pływy. 9. Badania nad stanem wysokości wo
dy. 10. Fauna jeziora. 11. Flora jeziora.

Bardziej szczegółowy i dokładniejszy pro
gram podaje Imhof. Przytoczymy tu naj
główniejsze punkty tegoż. Wstęp: najdaw
niejsze dane o egzystencyi jeziora, dawniejsza 
literatura treści ogólniejszej, dotycząca jezio
ra. Część pierwsza programu obejmuje oro- 
hidrograficzne stosunki jeziora, a mianowicie: 
1. Położenie jeziora, rozległość ze względu na 
długość i szerokość geograficzną. 2. K ształt 
powierzchni jeziora. 3. Obszar wodny dane
go jeziora, czyli względnie dopływów i odpły
wów, sąsiedztwa innych wód, źródeł, zdrojo
wisk i t. p. 4. Wzniesienie zwierciadła wody 
nad powierzchnią morza. 5. Stosunki głębi
nowe jeziora. 6. Objętość zbiornika wodne
go, wyrażona w miarach sześciennych. Część 
druga obejmuje: wpływy meteorologiczne i ich 
rezultaty, a więc ciśnienie atmosfery, wiatry, 
działające na powierzchnię jeziora, fale oraz 
ich rozległość, siłę i trwałość, prądy, opady 
atmosferyczne, barwę i przezroczystość wody, 
przyczem uwzględnić należy zmiany w barwie 
jeziora w ciągu roku oraz jednoczesne różni
ce zabarwienia w różnych częściach jeziora, 
a  także zwrócić pilną uwagę na przyczyny 
zabarwienia i przejrzystości wody. Dalej zba
dać należy temperaturę wody, a mianowicie 
wykazać graficznie dzienne wahania tempera
tury powierzchni w ciągu szeregu lat oraz 
temperatury różnych głębokości; z tych tablic 
graficznych wyprowadzić można dalej wnioski 
co do maximum i minimum temperatury, co 
do wahań miesięcznych, rocznych i t. d. Dal- 
szem ważnem zadaniem objętem przez część 
I I I  i IV  programu jest określenie stosunków 
ciśnień w różnych głębokościach, zbadanie 
składu chemicznego wody na powierzchni oraz 
w różnych częściach i głębokościach jeziora 
i wreszcie określenie natury geologicznej brze
gów oraz dna.

Po tych wstępnych niejako pracach, nie
zbędnych do naukowego badania biologii je
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ziora, przystąpić można do właściwych poszu
kiwań biologicznych, objętych przez najważ
niejszą Y część programu Imhofa.

I  tak, co się tyczy flory, uczony szwajcar
ski podaje następujący program poszukiwań: 
Ogólne dane o florze. Literatura odnośna,
a) Flora brzeżna, obejmująca: rośliny, rosną
ce na brzegu w pobliżu jeziora, rośliny, za
mieszkujące rzeki, lub strumienie w pobliżu 
ujścia ich do jeziora, rośliny, rosnące w wo
dzie wzdłuż brzegów i wynurzające się z wo
dy, rośliny z liśćmi, leżącemi na wodzie i kwia
tostanami, wychylaj ącemi się z wody, rośliny 
z liśćmi pogrąźonemi, lecz kwiatostanami wy- 
stającemi z wody; b) Flora głębinowa, która 
obejmuje rośliny, zamieszkujące większe głę
bie, przewyższające 25—30 metrów; c) Flora 
pelagiczna; co do tego punktu określić należy 
jakościowy i ilościowy skład flory pelagicznej 
na powierzchni i na różnych głębokościach 
oraz wykazać, o ile zmienia się ten skład 
i o ile zależy od stosunków pogody. Wreszcie 
pozostaje jeszcze wyjaśnić kartę, ilustrującą 
rozkład flory, wskazać rośliny, lub szczątki 
tychże, przypadkowo lub stale do jeziora się 
dostające, wyjaśnić wpływ flory na barwę 
wody oraz znaczenie flory jako pokarmu dla 
zwierząt i w końcu zbadać mikroskopowe or
ganizmy gnilne w związku z ich znaczeniem 
w ekonomii organicznego życia jeziora. W aż
ną teź jest kwestya, jak  wiele jezioro produ
kuje rocznie substancyi organicznej, roślinnej, 
o ile naturalnie rzecz ta  może być dokładnie 
zbadana.

Z kolei przystępujemy do fauny jeziora. 
Tutaj, podobnie jak przy rozpatrywaniu flory, 
uwzględnić również należy trzy obszary, a mia
nowicie: faunę pobrzeźną, głębinową i pelagi- 
czną Co się tyczy pobrzeżnej, Imhof zwraca 
uwagę na cztery główne punkty, a mianowi
cie: 1. Systematyczny przegląd form dostrze
żonych; 2. Sporządzenie karty, na której by
łyby wskazane miejscowości, szczególniej ob
fitujące w pewne formy oraz stanowiska 
oddzielnych form; 3. Rozmieszczenie fauny 
pobrzeżnej ze względu na naturę brzegów 
pod względem mineralogicznym, a dodałbym 
także geofizycznym; 4. Granice fauny po- 
brzeźnej, poziome i pionowe. Co się tyczy 
fauny głębinowej, Imhof rozpatruje pięć na
stępujących punktów: 1. Systematyczny prze
gląd zwierząt, dostrzeżonych w głębiach je
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ziora; 2. Objaśnienie karty z podaniem miej
scowości, z których pochodzą zwierzęta głę
binowe; 3. Stosunki jakościowe i ilościowe 
fauny głębinowej w związku z przyrodą geo
logiczną dna; 4. Pożywienie fauny głębino
wej; 5. K arta, na której oznaczone są obsza
ry, uderzająco ubogie, lub szczególniej boga
te w organizmy głębinowe.

Wreszcie, co się tyczy fauny pelagicznej, 
Imhof radzi zwrócić uwagę na siedem nastę
pujących punktów: 1. Przegląd systematy
czny form zwierzęcych, dostrzeżonych w ob
szarze pelagicznym; 2. Obecność zwierząt pe- 
lagicznych w pobliżu brzegów; 3. Poziome 
rozmieszczenie fauny pelagicznej na powierz
chni w różnych częściach jeziora; 4. Poziome 
rozmieszczenie fauny pelagicznej w różnych 
głębokościach, w rozmaitych częściach jezio
ra; 5. Ilościowe określenie fauny pelagicznej; 
6. Zmiany i wahania w składzie fauny pela
gicznej w ciągu roku, przyczem porównać na
leży wyniki, otrzymane z różnych lat. 7.Wpływ 
organizmów pelagicznych na barwę wody.

W  dalszym ciągu Imhof obejmuje jeszcze 
w części Y I programu swego florę i faunę 
obszaru wszystkich wód, należących do dane
go jeziora, a więc rzek, strumieni, źródeł, tor
fowisk i t. p., pozostających z niem w związ
ku. Część V II i Y III  programu mają za za
danie: porównanie najważniejszych wyników 
z rezultatami, zdobytemi dla innych jezior 
oraz hipotezy i teorye co do powstania dane
go jeziora i co do dróg, jakiemi zostało ono 
zaludnione. Wreszcie w części IX  i ostatniej 
Imhof radzi podać dokładny i szczegółowy 
opis przyrządów i metod oraz dołączyć karty, 
profile, tablice i t. d.

Oto główne punkty programu; co do wielu 
szczegółów, które w tem streszczeniu musie
liśmy opuścić, odsyłamy czytelnika do orygi
nalnej pracy Imhofa. Naszem zdaniem, pro
gram ten jest bardzo szeroko pomyślany i na
der umiejętnie skreślony. Gdyby który z przy
rodników naszych zamierzał przedsięwziąć 
badania nad jeziorami, w które obfituje pół
nocno-wschodnia część Królestwa, Litwa, Ga- 
licya wschodnia i inne okolice kraju, program 
Imhofa mógłby mu służyć za doskonałą nić 
przewodnią.

D r Józef Nusbaum.

ISLANDYA.
ZARYS GEOGRAFICZNY 

według najnowszych badań.

(Dokończenie).

Islandya w czasach przedhistorycznych mu
siała nie być zaludniona, przynajmniej nie 
znaleziono tu żadnych śladów z epoki kamien
nej , lub bronzowej; żaden tumulus nie wznosi 
się na przylądku, żaden dolmen nie ukazuje 
się śród torfowiska.

Pierwszymi odkrywcami i osadnikami Is- 
landyi byli przy końcu Y III  wieku Celtowie 
irlandzcy, mnisi, którzy się tu dostali przez 
wyspę Earoer i których ślady (książki, dzwo
ny i laski) znaleźli tu później na wybrzeżach 
normannowie '). Tradycya islandzka twier
dzi, że Celtowie, uciskani przez normannów, 
zmuszeni byli opuścić wyspę, lecz przedtem 
na klątwę zapalili ognie wulkanów. W resz
cie ślady pobytu irlandczyków w Islandyi po
zostały w niektórych nazwach miejscowości, 
jak np. archipelag Yestmannacyjahr, to jest 
„archipelag ludzi zachodnich”, nazwa, którą 
normannowie nadawali niegdyś żeglarzom 
z Erynu.

Normannowie przybyli tu poraź pierwszy 
zagnani burzą w drugiej połowie IX  stulecia 
i odkrytą wyspę nazwali z początku Snacland, 
to jest „krajem śniegu”. Nowa kolonia wkrót
ce otrzymała nazwę dzisiejszą i została zalu
dniona przez kwiat rycerstwa normańskiego: 
wielu rycerzy niezadowolonych z ucisku wład
ców emigrowało z Norwegii i Danii na tę 
odległą i ponurą wyspę, gdzie czekały ich 
wprawdzie ciężkie zapasy z surową i groźną 
przyrodą, ale zarazem i wolność. Tym spo
sobem jeszcze przed końcem X  stulecia po
wstała tu  pod kołem biegunowem kwitnąca 
respublika, gdzie oświata stała wysoko, gdzie 
przechowały się eddy, pieśni bardów i sagi, 
przywiezione tu przez pierwszych osadni
ków.

') Ob. Peschel-Ruge, Geschiclite der Erdkunde, 
1878, I.
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Podobnie, mówi Ritter, jak  niegdyś Afryka 
północna, Kartagina, została zaludniona przez 
najlepsze jednostki Fenicyi, jak  Italia połu
dniowa, Magna Graecia, jako kolonia wy
gnańców greckich stała się schronieniem 
nauk i sztuk, podobnie jak cywilizacya ara
bów dosięgnęła najwyższego stopnia rozwoju 
w ich kolonii hiszpańskiej, tak samo, dzięki 
błogim skutkom wolności, zakwitła młodzień
cza kolonia normannów •— Islandya. Kolo
nia ta ze swej strony stała się punktem wyj
ścia dalszej kolonizacyi (Grenlandya, Win- 
landya), ojczyzną, poprzedników Kolumba 
w odkryciu Nowego Świata.

Już jednak w drugiej połowie X I I I  stule
cia Islandya utraciła swą niezależność, stała 
się kolonią norweską, a wreszcie duńską; 
ucierpiała też wiele przez te czasy od epi- 
demij, klęsk głodowych, wybuchów wulka
nicznych, trzęsień ziemi, a nawet od piratów: 
w X IV  stuleciu od angielskich, w X V II od 
maliometańskich, którzy zapędzili się aż w tak 
dalekie, polarne okolice. Za każdym razem 
ich punktem oparcia był skalisty archipelag 
Y estmannacyj ahr.

Obecnie islandczycy, wskutek swego wyspo
wego odosobnienia, zachowali najczyściej ze 
wszystkich Skandynawów język staronormań- 
ski. Liczba ludności z powodu ubóstwa przy
rody jest nieznaczna: w roku 1880 wynosiła 
72000, to jest 0,7 na 1 km2; przytem należy 
zwrócić uwagę, źe większa część wnętrza, ja 
ko zajęta przez rumowiska lawy, lotny piasek 
i popiół oraz lodowce, jest zupełnie bezludna; 
tradycye islandczyków, że śród pustyń wnę
trza mają się znajdować zielone oazy, w któ
rych pasterze i myśliwi pędzą żywot odoso
bniony, sprowadzają się, jak  wspomnieliśmy, 
jedynie do tego, źe czas jakiś ukrywali się 
tam zbiegi, póki nie zginęli z głodu i zimna. 
Ale nawet i wybrzeża niewszędzie są za
mieszkane (głównie na południo - zachodzie, 
gdzie więcej nizin i klimat cieplejszy), tak np. 
wybrzeże południowo - wschodnie jest bezlu
dne z powodu sandr, zato wzdłuż zacisznych 
dolin niektórych rzek (np. Jokulsa a Fjolun 
i a Bru) ludność wtargnęła tu i owdzie nieco 
głębiej we wnętrze ').

') Ob. mapę zaludnienia Islandyi w Deutsche 
Geographisclie Bllitter, 1886, 13. IX, H. 1.

Liczba ludności w różnych latach przedsta
wia znaczne wahania, wynikające z częstych 
klęsk, jakie nawiedzały wyspę. Tak np. po 
wielkim wybuchu 1783 roku, który pozbawił 
Islandyą przeszło 200 000 sztuk bydła (głów
nie owiec) liczba ludności z 47 000 spadła do 
38 000. Zresztą i pomimo wybuchów śmier
telność w Islandyi jest bardzo wielka z powo
du niebezpiecznego sposobu życia ludności 
męskiej, zmuszonej puszczać się na burzliwe 
morze celem połowu, lub wspinać się na niedo
stępne skały za ptastwem; dalej z powodu 
zmienności temperatury oraz niehigienicznych 
nieprzewietrzanych mieszkań (z powodu zi
mna). Prócz tego emigracya (do Kanady 
i Stanów Zjednoczonych) jest znaczna, szcze
gólniej po różnych klęskach, tak np. po zi
mnem lecie 1882 roku, które zniszczyło pa
stwiska i zadało klęskę hodowcom bydła. 
Szczęściem liczba narodzin jest także znaczna 
tak, źe pomimo powyższych niekorzystnych 
warunków ludność Islandyi wzrasta.

Położenie osad jest w związku z warunka
mi rybołówstwa (osady rybackie na wybrze
żach), istnieniem źródeł gorących i oaz tra 
wiastych (fermy hodowlane). Osady nadbrze
żne z powodu wielkiej stromuści wybrzeży, 
szczególniej na północo-zachodzie i północo- 
wschodzie i wschodzie wyspy (bazalty) leżą 
często u ich stóp na stożkach nasypowych, 
utworzonych z gruzu bazaltowego, który, ze- 
suwając się ku morzu, uczynił w dolnej części 
wybrzeża spadek łagodniejszym. Związek 
osad ze źródłami gorącemi odbija się w na
zwach, w których często zachodzą sylaby: 
reyk, lang, hver, oznaczające termy, przyczy
nę zaś swą znajduje w tem, źe źródło gorące 
nietylko warunkuje bujniejszą roślinność, ale 
zarazem służy człowiekowi do gotowania, pra
nia i kąpieli ciepłych, względy ważne, szcze
gólniej w kraju tak ubogim w materyały opa
łowe jak Islandya. Tak np. źródła gorące 
Langarnes pod Reykjavik służy całemu mia
stu do prania bielizny: widać tam zawsze 
mnóstwo praczek przy swem zajęciu; przy
rządzanie obiadu nie sprawia im kłopotu: ja 
dło gotuje się w źródłach.

Co do materyałów budowlanych i architek
tury, to przedewszystkiem wobec braku lasów 
drzewo musi być bardzo oszczędzane, a wo
bec chłodnego i wietrznego klimatu oraz bra
ku materyałów opałowyeh liczba otworów
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domu, przez które powietrze może się prze
dostać z zewnątrz, musi być ograniczona do 
minimum i wogóle przy całej budowie główna 
uwaga zwraca się ku ochronie od zimna. Nie- 
posiadając drzewa, Islandya posiada wpraw
dzie poddostatkiem kamienie budowlane, ale 
należytemu ich zużytkowaniu w tym celu stoi 
na przeszkodzie brak wapienia. Wprawdzie 
znajduje się tutaj węglan wapnia, lecz w po
staci szpatu wapiennego w licznych wydrąże
niach bazaltu; w górach Esja pod Reykjawik 
występuje on w znaczniejszej nieco ilości, tak, 
że wypalają zeń wapno w małym piecu wa
piennym nad przystanią reykjawicką. Ale 
ilość ta  nie wystarcza na potrzeby nawet tego 
jednego miasta, to też nawet tutaj mało jest 
budowli stawianych na sposób europejski 
(np. dwupiętrowy parlament zbudowano z rey- 
kjawickiej przedlodowoj lawy). Większość 
budowli w tem mieście i w całym kraju jest 
albo, lecz rzadziej, z drzewa, bądź sprowadzo
nego z Europy i bardzo drogiego, bądź z tań
szego, lecz gorszego, napływowego, albo teź 
i to najczęściej, są to budowle kamienne, głó
wnie bazaltowe, w których torf służy za spoi
wo; wreszcie bywają budowle czysto z torfu 
(nawet wiele kościołów).

Ponieważ wogóle w budowlach islandzkich 
torf przeważa ilościowo nad cienkiemi płyta
mi kamienia, a zielone powierzchnie torfu są 
układane na zewnątrz, więc po pewnym cza
sie darń pokrywa cienkie płyty kamienne 
i cała ściana domu wygląda jak pionowo pra
wie postawiona łąka. Skutkiem wilgotności 
powietrza w Islandyi większość roślin wytrzy
muje doskonale tę zmianę miejsca i położe
nia i rosną dalej jako rośliny domowe. Dach 
wobec trudności o drzewo składa się z cbró- 
stu brzozowego pokrytego znów torfem, tak, 
źe i dachy wyglądają w lecie jak wiszące łąki, 
z których mieszkańcy zbierają trawę sierpem. 
Na wyspach Earoer, gdzie panuje ten sam 
styl budowlany, tylko, że dachy są bardziej 
płaskie, służą one za pastwiska, na których 
pasą się owce, przywiązane na sznurach do 
komina.

Dla ochrony od zimna do domu islandz
kiego prowadzi jedno tylko wejście, umie
szczone zwykle między dwoma domami, okna 
są teź odpowiednio do tego zbudowane. Jako 
najpierwotniejsze otwory do przepuszczania 
światła widział Keilhack w kilku fermach

w dach zapuszczone obręcze z naciągniętym 
pęcherzem rybim. Zamożniejsi islandczycy 
starają się mieć w swych chatach prawdziwe 
okna, ale i te różnią się znacznie od naszych, 
mianowicie nie mają zawias, tak, że nie mo
żna przez nie wpuścić świeżego powietrza. 
Nic też dziwnego, że w mieszkaniach islandz
kich zaduch jest nie do wytrzymania.

Głownem zajęciem islandczyków jest rybo
łówstwo na wybrzeżach i gospodarstwo wiej
skie (hodowlane) we wnętrzu.

Rybołówstwo jednak przeważa i procento
wa liczba rybaków, wynosząca obecnie 73% 
ciągle się zwiększa. Poławiają głównie sztok
fisze; obfitość łososiów i pstrągów w rzekach 
i jeziorach nie jest dostatecznie wyzyskana, 
łowią je jednak pod sztucznemi wodospadami, 
zatamowując w tym celu całe rzeki. Obok 
rybołówstwa islandczycy polują na ssaki mor
skie, niedźwiedzie białe, lisy, szczególniej zaś 
na ptastwo, zbierają jaja  i puch na „górach 
ptasich”. Zbieranie puchu jest uregulowane 
całym szeregiem surowych praw. Najważ- 
niejszem, ale i najniebezpieczniejszem miej
scem gnieżdżenia się ptaków jest przylądek 
Hornberg (północny); ptaki gromadzą się tu
taj tak licznie, źe strącają się wzajemnie. 
Zbieracze puchu i jaj muszą tu wspinać się 
na zawrotne wysokości uwiązani na linach. 
Prawo zbierania puchu należy do księży, któ
rzy je wydzierżawiają.

Gospodarstwo wiejskie ogranicza się głó
wnie do hodowli bydła, ponieważ warunki kli
matu i gruntu prawie zupełnie wykluczają 
rolnictwo. Hodowla bydła (głównie owiec) 
opiera się na istnieniu łąk; fennerzy islandz
cy rozróżniają trzy ich rodzaje: tun, uteng 
i afrettir.

Tun są to takie łąki, które leżą bezpośre
dnio przy domu (rodzaj naszego ogrodu), są 
otoczone wałem, lub murem kamiennym, na
wożone i służą tylko do zbioru siana, nie jako 
pastwiska. Tresowane umyślnie w tym celu 
psy wypędzają zaraz każdą owcę, któraby 
zwabiona smaczną trawą tunu przedostała się 
przez jego ogrodzenie.

Uteng są to łąki zewnętrzne, leżące poza 
ogrodzeniem, obszary porosłe bądź trawą, 
bądź wrzosem i służące poczęści do zbioru 
siana, poczęści na pastwiska dla bydła, które
go w celach dojenia nie pędzą zbyt daleko od 
domu.
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Afrettir są to pastwiska odległe od siedzib 
ludzkich, leżące na wyżynach wnętrza, będą
ce zwykle własnością wielu wieśniaków. Od
powiadają one almom alpejskim, lub halom 
tatrzańskim i stanowią podstawę hodowli 
owiec. Zwierzęta te na wiosnę bywają zapę
dzane w te pustynie i tam przez całe lato 
prawie sobie samym pozostawione, poczem 
w jesieni odbierają je pojedynczy właściciele 
według pewnych znaków, ponacinanych zwy
kle na uszach. Naturalnie, że przy tem wiele 
owiec ginie: zbłąkawszy się w górach, padają 
one ofiarą zamieci śnieżnych, albo lisów po
larnych.

Odległość i odosobnienie pastwisk wywo
łało w Islandyi, analogiczne do a lp e jsk ie g o , 
gospodarstwo mleczne; na lepszych z tych 
pastwisk mieszkańcy wznoszą w zaciszneni 
miejscu chatę z kamieni i torfu i pozostawiają 
na lato kilka pasterek, pod opieką których 
w tym oddalonym, oddzielonym od reszty 
świata zakątku pasie się część owiec oraz 
krów, przeznaczonych do dojenia. Ale nie 
słychać tu wesołego śpiewu pasterek alpej
skich, ani melodyjnego dźwięku dzwonków, 
tylko szum dalekiego wodospadu, świst wia
tru  po skałach, lub krzyk orła, szukają
cego zdobyczy, pochwy tuje tu  ucho czło
wieka.

Hodowla owiec dostarcza islandczykom 
wielu ważnych produktów: mleka i mięsa na 
własny użytek, łoju i skór na wywóz, a szcze
gólniej wełny, która podobnie jak  na Faroer 
nie strzyże się lecz obrywa; wełna islandzka 
odznacza się połyskiem oraz miękkością i jest 
bardzo poszukiwana w Anglii; znaczna jej 
część jednak jest przerabiana w kraju na róż
ne części ubrania.

Ponieważ owce i bydło stanowią główną 
podstawę bytu islandzkiego fermera, więc los 
jego jest ściśle związany z rezultatem zbioru 
siana, ono tylko bowiem umożliwia przetrzy
manie bydła pi'zez długą zimę. Zły rezultat 
zbioru siana jest dla islandzkiego fermera 
równie fatalny, jak złe żniwo dla naszego rol
nika. Tymczasem zbiór siana w Islandyi 
jest połączony z wielu trudnościami, albowiem 
„tuny” tamtejsze są pokryte mnóstwem nie
równości, mianowicie mniej więcej na stopę 
wysokiemi garbami i grzbietami, powstałemi 
prawdopodobnie przy współudziale mrozów 
i deszczów; z powodu tych nierówności rzad

ko można używać tutaj kos (i to specyalnych, 
małych) zwykle trzeba się uciekać do sier
pów. Zbieranie siana na wielkich obszarach 
bagnistych jest znów utrudnione przez to, źe 
trawa rośnie tam odosobnionemi kępkami, 
między któremi człowiek zapada często w głę
bokie błoto. Suszenie tego siana musi się 
teź odbywać w innem suchszem miejscu i jest 
utrudnione przez częste deszcze. Przy zna- 
cznem oddaleniu pastwisk (afrettir) transport 
siana do fermy jest trudny, albowiem musi 
się uskuteczniać na koniach jucznych. Oko
liczność ta dała powód do oryginalnego oce
nienia ilości siana w Islandyi; mówi się tam: 
„ile koni będzie z tej łąki?” („koń” =  około 
70 kg siana). Wiemy wreszcie, jakie prze
szkody i klęski dla zbiorów siana sprowadza
ją  zimne lato, deszcze popiołu podczas wy
buchów wulkanicznych, lub zamiecie starego 
popiołu' i piasku lotnego, unoszonych przez 
burzę. Klęski te zmuszają nieraz fermerów 
do zabijania bydła, któreby nie przetrwało 
zimy, a nawet do zupełnego opuszczania osad. 
Wówczas wszystko drzewo z budowli, jako 
ich część najcenniejsza, zabiera się i tylko 
nagie ściany z kamienia, lub torfu, sterczące 
śród ponurych, czarnych zasp piaszczystych, 
świadczą o lepszej przeszłości wielu okolic, 
obecnie zupełnie bezludnych.

Jakkolwiek obecnie zbieranie siana z ba
gien, choćby w normalnych warunkach, jest, 
jak  widzieliśmy, bardzo utrudnione i niewiele 
przynosi islandczykom korzyści, to jednak, 
według zdania ludzi kompetentnych, w ba
gnach tych spoczywa przyszłość Islandyi. 
Albowiem za pomocą odpowiedniej kultury, 
to jest z jednej strony za pomocą odwodnie
nia, z drugiej za pomocą uregulowanego na
wadniania, bagna te mogą się zmienić w buj
ne łąki, a wtedy Islandya mogłaby wyży
wić ludność dwa razy liczniejszą, niż obe
cnie.

Obok zbioru siana i hodowli bydła gospo
darstwo wiejskie islandczyków potrafiło wy
ciągnąć wszelką możliwą korzyść z ubogiej 
flory tamtejszej,robiąc nawet próby rolnictwa 
i ogrodownictwa.

Z brzozy otrzymują islandczycy materyał 
opałowy i budowlany (chróst na dachy) oraz 
korę do garbowania. Kora Salix herbacea, 
sok Geranium silvaticum i Spiraea ulmaria 
dostarczają środków farbierskich. Różne ro



N r  19 . WSZECHŚWIAT. ]8 7

śliny na wrzosowiskach dostarczają jagód 
(YacciniumMyrtillus i uliginosum, Empetrum 
nigrum, Fragaria vesca, Rubus saxatilis), na
wet jagody jałowca (Juniperus nana) służą 
tu człowiekowi na pokarm z masłem, lub 
sztokfiszem. Korzenie i łodygi Archangelica 
officinalis służą jako jarzyna, podobnież Ta- 
raxacum officinale, Potentilla argentea i inne. 
Pinguicula vulg. używa się zamiast czosnku. 
Nasiona Elymus arenarius i Polygonum bis- 
torta dostarczają surogatu zboża na chleb. 
Porosty też służą na pożywienie, szczególniej 
słynny mech islandzki (Cetraria islandica): wy
gotowana z niego galareta stanowi wraz z mle
kiem prawie codzienną potrawę wielu rodzin. 
Nawet morze dostarcza islandczykom roślin 
na pożywienie (Iridaea edulis, Rhodonema 
palmata); rośliny te, po wymoczeniu, wysu
szeniu i wyciśnięciu, bywają jadane bądź na 
surowo, bądź gotowane na zupę, bądź w do
datku do mąki na chleb ').

Islandczycy robią nawet próby aklimaty- 
zacyi: zasiewają owies i jęczmień, ale ziarna 
rzadko dojrzewają, tak, że zasiew służy tylko 
na paszę; kartofel uprawiany po ogrodach 
(drobny i niesmaczny) sięgnął tu  aż do koła 
biegunowego. Uprawiają też kapustę, sała
tę, rzepę, rzodkiew w małych ogródkach. 
W  ogrodzie w Reykjavik widział Keilhack 
krzak porzeczki pokryty kwieciem i słyszał, 
że w jesieni owoc ma nąbierać barwy czer
wonej i być znośnym dla niezbyt wybre
dnych.

Co do innych gałęzi gospodarstwa narodo
wego, to pominąwszy wyżej wspomniany do
mowy przemysł wełniany, są one bardzo mało 
rozwinięte.

I  tak, górnictwo ogranicza się prawie jedy
nie do wydobywania kamieni budowlanych 
i szpatu wapiennego. Siarka, która wydziela 
się z wulkanów była dawniej eksploatowana 
w okolicach jeziora Myvatu i stąd na koniach 
jucznych transportowana do portu Husavik. 
Sól otrzymywano dawniej z wody morskiej 
przez odparowanie (przy pomocy źródeł go
rących) na przylądku Reykjanes. Mioceni- 
czny węgiel brunatny (surturbrand), zmie
niony w części żarem law na antracyt, jest

') Ob. Keilhack w Deutsche Geographische 
Blatter. Rafczel w Antropogeographie, I.

mało eksploatowany. Torf jest wydobywany 
na opał i jako materyał budowlany. Do te
goż samego celu służy zbierane na wybrze
żach drzewo napływowe, przynoszone przez 
prądy, poczęści przez polarny z rzek syberyj
skich, poczęści przez Golfstrem z cieplej
szych okolic, Amazonki, Orinoco, Mississippi. 
Odarte z kory, wyblakłe, podziurawione przez 
philady, pokryte różnemi tworami morskiemi, 
spotykają się, mówi Keilhack, na tem samem 
wybrzeżu dzieci dwu części świata. Pod cie
niem jednych bujały zręczne małpy i czerwo- 
noskóry indyanin polował na pumy; pośród 
drugich sybirski mieszkaniec tajgi uganiał 
się za wiewiórką, lub gronostajem, a ucho
dzący renifer wikłał swe rozłożyste rogi. 
I  komuż nie przyj dzie tu na pamięć Heinego 
„Fichtenbaum und Palmę”?

Szczególnie obficie nagromadza się tu drze
wo na północno-zachodnim półwyspie koło 
przylądka Hornberg; drzewo to należy do 
bardzo daleko nieraz leżących parafij, które 
wydzierżawiają swym owieczkom prawo zbiór
ki, podobnie jak prawo zbierania śniegu na 
Etnie; podobnie też wydzierżawiano dawniej 
w Europie północnej „strandgut”, t. j. prawo 
rabowania przedmiotów z rozbitych okrętów. 
Z powodu obfitości drzewa napływowego, do
my w tej części Islandyi są budowane z drze
wa, a mieszkańcy są zręcznymi cieślami i sto
larzami.

Zresztą zły po większej części stan drzewa 
napływowego oraz trudność jego transporto
wania ku wnętrzu na koniach jucznych zmniej
sza znacznie doniosłość tego daru morza.

Najważniejszy materyał opałowy przygo
towuje się z nawozu: gnój krowi układa się 
naprzód na łąkach (tun) dla ich użyźnienia, 
a gdy tak poleźy przez zimę i obeschnie, zwo
zi go się napowrót do domu na opał. Gnój 
owczy udeptany w owczarniach i zbity w twar
dą skorupę, kraje się na czworokątne cegieł
ki i układa na polach w celu wysuszenia; daje 
on wiele ciepła, ale też i wiele woni, szcze
gólniej z przyczyny pomięszania z wełną. Ry
bacy, niehodujący bydła, używają w braku 
drzewa napływowego wysuszonych wodoro
stów i tłustych ptaków na opał (szczególniej 
na archipelagu Yestmannacyjahr). Można 
sobie wyobrazić, jak piekielny zaduch panuje 
w nieprzewietrzanych chatach islandzkich 
z tego rodzaju materyałów opałowych.
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Widzimy z powyższego, jak  ciężkie,, pełne 
niebezpieczeństw i smntne życie pędzą island
czycy: w dusznem powietrzu izb, lub śród 
mglistej, burzliwej przyrody, skazani przy- 
tem często na samotność wskutek rozrzucenia 
osad, trudności komunikacyi, lub życia rybac
kiego. Niedziw teź, że duch icli nosi pewien 
odcień melancholii.

Nigdzie jednak walka ta  nie jest tak cięż
ka, życie tak smutne, jak na północno-zacho
dnim półwyspie w okolicach Hornberga; dość 
powiedzieć, źe mieszkańcom tych okolic reszta 
Islandyi wydaje się jako kraina szczęśliwości, 
jako „ziemia obiecana”. Przez pół roku wy
brzeże to jest zwykle zaparte lodami, czasami 
zaś lody leżą tu  do środka, a nawet do końca 
lata. N a topnienie lodów zużywa się wtedy 
ciepło słońca, lato jest chłodne a przy tem 
bardzo wilgotne i mgliste, siana niemożna wy
suszyć, co, jak wiadomo, jest klęską dla ho
dowców bydła. Lecz i dla rybaków lody są 
też wielką klęską: w wątłych łodziach pośród 
lodów i przy częstych tu wichrach rybacy są 
narażeni na zgniecenie; przytem w czasie wia
trów północnych wskutek silnego falowania 
na stromych wybrzeżach wylądowanie jest 
niepodobne i rybacy muszą przebywać wtedy 
po całych tygodniach na morzu podczas burz 
i silnych mrozów (do —20°), cierpiąc brak 
wody do picia i środków żywności. Odoso
bnienie człowieka w tych okolicach i niebez- 
pieczeństwa, na które jest narażony, wywarły 
silny wpływ na jego umysł: mieszkańcy pół
wyspu północno-zachodniego są bardzo zaco
fani, niektórzy nie umieją nawet czytać, co 
jest osobliwością w Islandyi; nie trzymają 
dzieników, co jest również osobliwością w tym 
kraju, nie przyjmują teź udziału w życiu po- 
litycznem. Odznaczają się oni wielką reli
gijnością, uczęszczają pilnie do kościołów, co 
wymaga nieraz 4 — 5-dniowej podróży. Na 
nich teź spoczywają najbardziej ciężary w da
ninach składanych parafiom za prawo zbie
rania drzewa, puchu, lub siana. Trudność 
komunikacyi daje się tu we znaki szczególniej 
gdy w zimie nastąpi wypadek śmierci i ciało 
trzeba odprowadzić do odległego kościoła: 
trumna wiąże się do dwu obok idących koni, 
prowadzący ciało też jadą na koniach, tak, 
źe cały orszak pogrzebowy robi zdała wraże
nie oddziału kawaleryi. Transport taki trwa 
nieraz wiele tygodni i w razie zawiei śnieżnej

jest wystawiony na wielkie niebezpieczeństwo. 
Dzieci w okolicach Hornberga bywają chrzczo
ne zwykle dopiero w parę lat po urodzeniu, 
gdyż tak dalekich podróży do kościoła nie 
mogłyby wytrzymać. Zabobony miały tu, 
a poczęści i dotąd mają ważne znaczenie: we
dług niektórych istnieją tu widma, które 
szczególniej przybywają z lodami. Natural
nie, źe przy samotności w długie noce polarne 
oraz przy częstych mgłach fantazya znajduje 
obszerne pole.

Tym sposobem te cechy życia i charakteru 
człowieka, jakieśmy spotykali w całej Islan- 
dyi wogóle, występują na odosobnionym i po
nurym półwyspie północno-zachodnim w spo
tęgowaniu, tam islandczyk jako produkt cięż
kich zapasów z surową i skąpą przyrodą wy
stępuje najbardziej typowo.

Wacław Nałkowski.

W Y P R A W A  S T A T K U

„ A L B A T R O S . "

Oddawna już amerykanie północni przyjęh 
czynny udział w wyprawach naukowych, ma
jących na celu fizyografią i biologią oceanu. 
Już w 1867 roku statek Corvin, a w r. 1868 
Bibb zaczęły badania Golfstremu (prądu za
tokowego), okręt Hasler (w 1872 r.) opłynął 
przylądek Horn, a Blake morze Antylskie, 
wybrzeża Florydy i zatokę Meksykańską. 
W  r. 1891 zwrócono szczególną uwagę na 
ocean Wielki i w celu zbadania go wysłano 
steamer Albatros pod kierownictwem Ale
ksandra Agassiza.

Zbadany obszar można podzielić na trzy 
części: 1) zatoka Panamska, pomiędzy Pana
mą, wyspami Kokosowemi i wyspą Malpello; 
2) pomiędzy Panamą, wyspami Galapagos 
i Acapulco; 3) zatoka Kalifornijska i morza 
przyległe od przylądka Corientes na wybrze
żach Meksyku. Materyał naukowy wyprawy 
daje się również podzielić na trzy działy: a) 
pionowe rozmieszczenie fauny oceanicznej;
b) ogólny charakter fauny wód zwiedzonych 
przez Albatrosa; c) fizyografia wysp Galapa
gos. W  przedwstępnem sprawozdaniu, zło-
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żonem p. Mac-Donaldowi, komisarzowi rybo
łówstwa Stanów Zjednoczonych, p. Agassiz 
rozpoczyna od szkicu rozmaitych teoryj, ty
czących się rozmieszczenia pionowego orga
nizmów. Murray i Studer są zdania, źe po
między fauną pelagiczną (planktonem) i fau
ną głębinową (abysalną), istnieje w oceanie 
fauna, którąby można nazwać pośrednią, sta
nowiłyby ją  odrębne gatunki, różniące się od 
gatunków obu wymienionych faun ‘). Agas
siz już na skutek wyprawy Blake, podał 
w wątpliwość istnienie tej fauny, twierdząc, 
źe fauna pelagiczna podczas dnia może zstę
pować do znacznej głębokości w celu uni
knięcia wpływu światła, ciepła i wiatrów, wie
jących na powierzchni; w Atlantyku amery
kańskim niepowinna jednak zstępować głę
biej, aniżeli do 270—365 w, jeżeli badania 
prowadzone są zdała od wybrzeży i na wo
dach głębokich. W  celu sprawdzenia poglą
dów Agassiza dr Chun przedsięwziął szereg 
badań w okolicy wysp Ponza, używał on sie
ci 2), którą za pomocą osobnego przyrządu 
można było zamykać na dowolnej głębokości. 
Badania te dokonywał do głębokości 1400 to, 
zawsze jednak tylko w nieznacznej od lądu 
i wysp zatoki Neapolitańskiej odległości. 
Wynikiem tych badań było twierdzenie, że 
fauna pelagiczna istnieje na wszystkich głę
bokościach aż do dna.

Badania dra Chuna, dokonane w bliskości 
lądu i w morzu zamkniętem, o temperaturze 
niezmiennej do samego dna (.12,5° C) podle
gły krytyce ze strony Agassiza, który poddał 
je sprawdzeniu w morzach otwartych i głębo
kich. Użył on sieci kapitana Tannera, zło
żonej z dwu części, dolnej, która mogła za
mykać się automatycznie na dowolnej głębo
kości i górnej, która ciągle pozostawała 
otwartą. Z  pomiędzy licznych doświadczeń, 
niektóre zasługują na szczególną uwagę, tak 
np. na połowie drogi pomiędzy wyspami Ga
lapagos i przylądkiem San-Francisco, w miej
scu, gdzie ołowianka wykazała głębokość 
3 348 to, sieć Tannera, opuszczona do głębi 
pomiędzy 3179 to a 3 239 m i wleczona w cią

') Patrz Wszechświat 1891 r., Nr 41 i nast. 
Dr J. Nusbaum. Badania nad planktonem.

2) Patrz M. J. Thoulet, Oceanographie, str. 
408.

gu 20-tu minut, po wydobyciu na zewnątrz’ 
w dolnej części nie zawierała nic, prócz kilku 
ułamków liści, część zaś górna, otwarta przy
niosła teź same organizmy, jakie wydobyto 
uprzednio przy zapuszczeniu sieci do 365 to. 
Wyniki były zawsze teź same: od powierzchni 
do głębi 365 m (200 brass) obie części sieci 
przynosiły też same organizmy (pelagiczne); 
poniżej 365 m  aż do odległości 183 m (100 
brass) od dna dolna część sieci wracała pró
żna, w górnej części zawierała gatunki żyjące 
blizko powierzchni; nakoniec z głębokości 
położonych bliżej 183 to od dna część zam
knięta zawierała organizmy głębinowe pły
wające. Agassiz formułuje swoje badania 
tak, źe w morzach otwartych fauna pelagi
czna (plankton) umiejscawia się pomiędzy po
wierzchnią a głębokością 365 to, t. j. w war
stwie, w której dają się jeszcze odczuwać 
zmiany temperatury i oświetlenia. Fauna 
pośrednia pomiędzy pelagiczną a głębinową 
(abysalną) nie istnieje. Nawet pływające or
ganizmy fauny głębinowej nie wznoszą się 
ponad dno więcej niż na 183 m (100 brass).

Inny jest rozkład pionowy organizmów 
w morzach zamkniętych i niezbyt głębokich, 
szczególniej w pobliżu brzegów, dolna grani
ca planktonu obniża się, górna granica fauny 
głębinowej wznosi się, tak, że może istnieć 
warstwa, w której obie fauny spotykają się 
i mięszają ze sobą. O kilka godzin od Guay- 
mas zapuszczono sieć Tannera pomiędzy 914 
a 1 041 to (nad głębią 1133 to), w  dolnej czę
ści, która wróciła szczelnie zamknięta, znaj
dowały się razem gatunki Scopelium, Penei- 
da i Hyule, t. j. mięszanina dwu faun. Guay- 
mas leży w zatoce Kalifornijskiej, t. j. w mo
rzu prawie zamkniętem.

Wszystkie wypadki w podobnych warun
kach dały podobny rezultat, dosyć zgodny 
z wynikami badań dra Chuna. Agassiz są
dzi, że mięszanina dwu faun w morzach zam
kniętych zależy w części od małej różnicy, 
a nawet jednostajności temperatur w różnych 
głębokościach. Tak w morzu Sródziemnem, 
poniżej 183 m termometr wskazuje prawie 
niezmiennie temperaturę 13,3°. W  morzach 
zwiedzonych przez Albatrosa temperatura 
wahała się pomiędzy 9,8° C a 11,6° C na 
365 to, skąd wynika, źe morze Śródziemne 
w największej głębi jest jeszcze cieplejsze, 
niż ocean Wielki na 365 metrów poniżej po
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wierzchni. (Według Revue Generale des 
Sciences).

W. Wr.

S P R A W O Z D A N I E .

Glirich. Ueber eine cambrische fauna von San- 
domir in Russisch Polen (Neues Jahrb. f. Minerał. 
1892, t. I).

Jeszcze przed kilku laty Góry Pieprzowe ucho
dziły za całkowicie pozbawione skamieniałości. 
Byłem pierwszym, któremu się udało w znaczniej
szej ilości odnaleźć tamże gatunek Linguli, który 
oznaczyłem jako Lingula cf. exunguis Sich. i uwa
żałem za wskazówkę dolnosylurskiego wieku Gór 
Pieprzowych. Też same Lingule znaleziono póź
niej na drugim brzegu Wisły w Gorzycach. Dr 
Giirich był szczęśliwszym odemnie, znalazł bo
wiem w Górach Pieprzowych całą faunę trylobi- 
tów, wskazujących wiek ich niewątpliwie kambryj- 
ski. Jest to najlepszą odpowiedzią na zarzut 
uczyniony mi przez prof. Trejdosiewicza, że na 
mocy jednej tylko formy i warunków stratygra
ficznych nie można wnioskować o wieku sylurskim 
Gór Pieprzowych, gdyż Lingula znajduje się tam
że w konglomeracie kwarcowym i mogła być tam 
zaniesiona do łożysk drugorzędnych. Dr Giirich 
w tychże czarnych kwarcytach, które zawierają 
Lingule, znalazł następujące formy trylobitów 
kambryjskich: Agnostus fallax Linnars, Agnostus 
gibbus Linnars, Agnostus sp. ind., Liostracus Lin- 
narsoni Brógger, Paradoxides cf. Tessini Brogn.

Autor wykazuje wielkie podobieństwo fauny 
powyższej z fauną kambryjską warstw Skandyna
wii z Paradoxides Tessini.

Wspomnę przy tej sposobności, że przed nie
dawnym czasem prof. Karpiński opisał kambryj- 
skie piaskowce glaukonitowe ze wsi Rawanicze 
w guberni Mińskiej (powiat Ihumeński), a podług 
moich wiadomości piaskowce podobne są wielce 
rozpowszechnione w powiecie Borysowskim. Po
dług prof. Karpińskiego litewskie kambryum po
siada typ bałtycki.

W innej notatce (Sitzungsberichte d. Schlesi- 
schen Gesellschaft fur vaterlandische Cultur, 31 
stycznia, 1893) dr Giirich w dalszym ciągu poda
je  wiadomość o głowonogach z dewonu kieleckie- 
go, przezeń zebranych i znajdujących się w mu
zeum uniwersyteckiem we Wrocławiu.

Dewon środkowy i górny w Królestwie Polskiem  
zawiera przeważnie ramionopławy, z których autor 
oznaczył 80 gat. oraz korale (przeszło 50 ga
tunków). Głowonogi występują tylko miejscami, 
a mianowicie: z dewonu środkowego (margle
z Calceola sandalina) w Skałach Gyroceras sp. 
oraz Aphyllites zbliżony do Goniatites evexus L.

v. B., znaleziony w marglach brachiopodowych 
Śniadki. W dewonie górnym głowonogi są obfit
sze: w stropie wapieni koralowych z Rynch. cu- 
boides w górze Kadzielni pod Kielcami znaleziono 
poziom z Manticoceras intumescens Beyr., Gepby- 
roceras calculiformis Beyr. i Tornpceras auris 
Quenst. Wyżej następuje w Łagowie warstwa, 
obfitująca w Goniatyty i Gomphocerasy, zawiera
jące: Tornoceras simplex i T. circumflexus, Pa- 
rodiceras sacculus, Maeneceras sp., Sporadoceras 
sp., Goniatites cf. lentiformis Kays. Najmłodszy 
poziom stanowią warstwy z Tornoceras Hum
boldt! Pusch pod Kielcami i leżące nad niemi 
pokłady z Clymenia laevigata i Cl. annulata 
Miinst. pod Kielcami.

D r Siemiradzki.

KRONIKA NAUKOWA.

—  sk. Błyskawica kulista. Dnia 1 listopa
da r. z. uderzył piorun w Rzymie w kościół Św. 
Jana della Malva, niezrządzając zresztą znaczne
go uszkodzenia. W odległości 200 metrów od 
kościoła znajduje się gmach akademii dei Lyncei, 
w którym o tej porze zajęty był pracą p. Mancini. 
Nadciągająca burza spowodowała taką ciemność, 
że musiał zajęcie swe zawiesić i stanął przy oknie. 
Prawie w tejże chwili, gdy piorun uderzył w ko
ściół, w odstępie zaledwie półsekundy dostrzegł 
p. M. wyraźnie, że bryła jakaś, ponad jego głową 
i w niewielkiej od niej odległości, przy silnej de- 
tonacyi rozsypała się na drobne iskry. P. Man
cini sądzi, że dostrzeżone przezeń zjawisko, nale
żące do kategoryi błyskawic kulistych, było obja
wem indukcyjnym, wywołanym przez silne wyła
dowanie elektryczne w pobliżu okna. Ponad da
chem gmachu akademii przechodzą liczne druty 
telefonowe; na stole zaś, przy którym stał obser
wator, znajdowała się lampka gazowa, stanowiąca 
zakończenie jednego z wielu rozgałęzień rur oło
wianych przewodu gazowego. Pomimo to, bryła, 
która uległa eksplozyi, przypadała w pewnej od
ległości od lampy; rozprzestrzenienie się zaś iskier 
dokoła środka potwierdza, że nie mogła to być 
iskra, przeskakująca między lampą, a raczej całą 
jej komunikacyą metalową, a innem, sąsiaduj ą- 
cem z nią ciałem. Huk wybuchu mógł być wy
raźnie odróżnionym od poprzedzającego go ude
rzenia piorunu; czy zaś doznał wstrząśnienia elek
trycznego, tego p. M. osądzić nie może, wskutek 
bowiem niespodzianej ponad głową eksplozyi pod
skoczył. Obserwacya więc ta rzadkiego zjawiska 
błyskawicy kulistej świadczy, że indukcya czyli 
działanie, spowodowane przez wpływ uderzenia 
piorunu, przyjmować może postać takiej błyska
wicy kulistej. (Naturw. Rudscliau).



N r  ] 2. WSZECHSWIAT. 191

—  tr . Zapachy złożone. Doświadczenie uczy, 
że niektóre substancye, jakkolwiek czyste i do
kładnie określone, posiadają woń złożoną, czyli 
raczej sprawiają wrażenie, jakby pochodzące ze 
zmięszania różnych zapachów. W celu rozłoże
nia więc tego wrażenia na oddzielne jego części 
składowe użył pan Passy następnego sposobu. 
Przyjmuje on, że każda z woni pojedyńczych, 
które się razem na woń mięszaną składają, po
siada właściwe sobie minimum, które w ogólności 
nie schodzi się z najmniejszościami innych części 
składowych; jeżeli więc bierzemy coraz mniejszą 
ilość substancyi, to oddzielne zapachy muszą ko
lejno zanikać. Doświadczenie potwierdza rzeczy
wiście ten domysł. Jeżeli np. rozpoczniemy od 
tak drobnej ilości alkoholu amylowego, że nie 
czujemy żadnej zgoła woni, a następnie powięk
szamy ją  stopniowo, to przy 10 milionowych gra
ma występuj e minimum woni, która przypomi
na benzynę; przy 2 000 milionowych grama po
znajemy drugie minimum woni kamforowej, a przy 
większej jeszcze ilości ujawnia się woń alkoholo
wa, która wszakże jest już raczej wrażeniem zło- 
żonem z zapachami poprzedniemi. Podobne na
stępstwo różnych woni daje znaczna ilość innych 
substancyj, jak aldehid kwasu salicylowego i ben
zoesowego, chlorek benzylu i in. Perfumy, któ
re w małych dozach posiadają woń bardzo przy
jemną, stają się w przeważnej części w dozach 
znaczniejszych nader niemiłe. Pochodzi to za
pewne w wielu razach stąd, że posiadają one 
współcześnie woń przyjemną choć słabego natę
żenia, która daje się uczuć przy słabej dozie, ja- 
koteż woń silnego natężenia i niemiłą, która za
pach powyższy tamuje, gdy doza się wzmaga. 
(Comptes rendus).

—  stpr. Nowe środki wybuchowe. A. Berg 
i L. Cari-Mantraud otrzymali z podfosforonów 
zmięszanych z chloranami ciała wybuchowe, mo
gące, jak się zdaje, znaleźć szersze zastosowanie. 
Mięszanina równych części podfosforonu barytu 
i chloranu potasu, uprzednio osobno wysuszonych 
i miałko roztartych tworzy ciało wybuchowe 
o własnościach następujących.

Na wolnem powietrzu zapalana spala się szyb
ko, lekko wybuchając. Najmniejsza przeszkoda 
jednak stająca na drodze ujściu gazów przyczy
nia gwałtowny wybuch, dorównywaj ący siłą wybu
chom piorunianu rtęci. Niezbyt nawet silne ude
rzenie wywołuje podobnie jak przy prochu chlo
ranowym łatwy wybuch; przy mięszaniu zatem 
składników należy zachować ostrożność. Iskra 
elektryczna wywołuje równie łatwo wybuchy jak 
w piorunianie rtęci. Z proszkiem magnezowym 
nowy proch mógłby mieć zastosowanie przy foto
grafii daje bowiem silne krótkotrwałe światło.

Inną mieszaninę otrzymuje się z podfosforonu 
sodu w roztworze gęstości syropu z chloranem 
potasu, a lepiej jeszcze sodu. Jeśli kroplę sub
stancyi otrzymanej z chloranem sodu ogrzać na 
cienkiej folii złotej to mięszanina staje się płynną,

zasychając wzdyma się a po wyschnięciu wybucha 
tak gwałtownie jak nitrogliceryna. (Buli. Soc. 
Chim. 1893 3 ser. 9 t. p. 94).

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  Buletyn meteorologiczny. Od Zarządu pe
tersburskiego Obserwatoryum Głównego Fizycz
nego otrzymujemy zawiadomienie, że zakład ten 
przystępuje do wydawania buletynów meteorolo
gicznych miesięcznych. Każdy buletyn taki za
wierać będzie tablicę obejmującą średnie miesię
czne wszystkich elementów meteorologicznych 
oprócz opadów z 73 stacyj oraz drugą —  obejmu
jącą średnie miesięczne opadów i grubości powło
ki śnieżnej z 312 stacyj; dalej podany będzie 
przebieg zjawisk atmosferycznych za miesiąc i na 
mapie kilkoma kolorami będzie przedstawiony 
rozkład ciśnień barometrycznych, temperatur 
i opadów. Miesiące liczone być mają według no
wego stylu. Komitet zarządu akademii nauk 
w Petersburgu (wyspa Bazylego, linia uniwersy
tecka) przyj muje prenumeratę na buletyny w wy
sokości 3 rb. rocznie z dostawą do miejsca za
mieszkania abonenta.

— - Jemioła. Od p. Stodołkiewicza z Grąd 
w pow. Błońskim gub. Warszawskiej otrzymuje
my korespondencyą, że w miejscowości tej jemio
ła znajduje się bardzo obficie, szczególniej na to
polach, które utrzymują na sobie czasami po 50 
i więcej egzemplarzy tego pasorzyta. Wierzby 
i akacye są również napastowane przez jemiołę, 
nie tak jednakże silnie, jak topole, na lipach zaś, 
nieraz w bardzo bliskiem sąsiedztwie rosnących 
a nawet stykających się liśćmi z zamieszkałemi 
przez pasorzyta topolami, p. S. nigdy nie widział 
jemioły. Toż samo stosuje się do jarzębiny. 
P. S. podaje wreszcie, że na drzewach, nawet 
najgęściej osadzonych przez pasorzyta, nie widać 
żadnych złych następstw podobnego wyzyskiwania.

—  spr. Tegoroczny zjazd niemieckiego zwią
zku ochrony zdrowia ma się odbyć w Wiirzburgu 
dnia 26 —  28 maja r. b.

•—• spr. We francuskich kopaluiach węgla 
wymrażanie ziemi, podane przez Poetscha jako 
środek umożliwiający roboty w piaskach płynnych 
i t. p., znajduje coraz więcej zastosowania. Dla 
głębokości 42 m i 4 w średnicy, według Beumau- 
xa, koszty wynoszą 58887  franków.
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ODPOWIEDZI REDAKCYI.

WP. J. K. Z podręczników chemii możemy 
wymienić Zasady chemii ogólnej Br. Znatowicza 
i wychodzący zeszytami obecnie Podręcznik chemii 
Zeisla w przekładzie M. Flauma. Jedyny pod
ręcznik mineralogii w języku polskim jest A. M. 
Łomnickiego Mineralogia i Geologia, Lwów 1883. 
Monografia paproci: W. J. Hooker. Geneza Fiłi- 
cum or illustrations of the Ferus and other alied

genera 8-o with 110 col. Tab. London 1842. Mil- 
de, Filices. Hooker, Species Filicum. 8-o Lon
dyn 1846 —  1864, 5 tom. 304 Tab. Europaea et. 
Atlantidis, Asioe mirioris et Sibiriae, 8-0 Lipsk, 
1867. I. Smith, Historia Filicum 8-o z 30 
Tab. Londyn 1877. Fee. Memoires sur la familie 
de Fougeres, H. 2 Tab. Strasburg, 1844— 1869. 
Hooker und Becker. Synopsis Filicum. Londyn, 
1874. Kunze, i)ie Farnkrauter in col. Abbild. 
4-o mit. 140 Taf, Lipsk 1840— 1854.

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 marca 1893 r.

(ze spostrzeżeń na stacy ł meteorologicznej p rzy  Muzeum Przem ysłu i R olnictw a w  W arszaw ie).

'Cl©
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Barom etr 
700 mm + T em peratu ra w  st. c. ! K ieru n ek  w iatru  

SzybkoSć w  m etrach
LrH 1 na QAlrnnfłA

Suma

opadu
U w a g i .

P 7 r. 1 P- 9 w. 7 r. l p . 9 w. Najw. Najn.

8 S. 33,8 33,3 38,4 4,0 4,5 1,6 5,2 1,6  ,74 W 20, W VN W 6 0,4 a. m. /  , n.-X-
9 C. 49,o 53,5 54,4 — 6,2 — 4.8 — 4,1 1,6 — 6,9 96 N E 20,NE4,SW 2 0,1 a. m. ,/ ,  n. -j;-

10 P. 41,9 36,1 38,6 — 1,6 1,1 1,2 3,0 — 4,4 94 S !,W 5,W ' 6,6 7 a .n i.--23up . m . 11. -Jf.
l l  S. 40,4 44,9 51,7 1,0 1,8 — o,ó 2 2 — 0,6 79 W N 9,NW 4,N2 o,5 n.
12 N. 48,3 44,9 46,1 — 0,8 2,8 3,8 3 ! 8 — 1,9 91 W S ’ ,W«,W« 1,7 a. m.— p. m.ijs 9  ,p.m., 11.0
J3P. 44,8 42,3 42,3 4,2 12,4 8,8 13,6 2,3 60 WS'J,SW<,SW3 — pogodnie
14 W. 45,5 46,1 44,8 5,2 9,4 7,3 9.8 4,1 84 W *,SW 2,SW 2 0,4 1235— 845 p. m .# , „ 1

Średnia 43,9 2,6 83 9,7

Od dnia 5 do 11  marca włącznie. Nizkie ci
śnienia barometryczne występowały w tym okresie 
czasu przeważnie nad północno-zacliodniemi wy
brzeżami lądu europejskiego; Europa zachodnia 
i poczęści środkowa, jak również Rossya połu- 
dniowo-wschodnia zajęte były przez wysokie ci
śnienia. Około d. 7-go wytworzyła się depresya 
nad półwyspem Skandynawskim a posuwając się 
ku wschodowi spowodowała u nas znaczny spa
dek barometru z dnia 7-go na 8-go marca o 19,1 
mm w ciągu jednej doby; po tak nagłym spadku 
nastąpiło nagle również wzmocnienie się stanu ba
rometru z d. 8-go na 9-ty o 20,2 mm w ciągu 
doby.

Nizkie'-stosunkowo do normalnych temperatury 
notowano: w Kem — 25° d. 5-go, w Uleaborgu

— 21° d. 7-go, w Mezeniu — 30° d. 8-go i — 41° 
d. 9-go, nakoniec w Archangielsku — 31°, w Smo
leńsku — 24° i w Sebastopolu — 8° d. 10-go.

Niebo było nad całą Europą po większej części 
pochmurne. Najwięcej wody, spadłej w postaci 
deszczu, otrzymały miejscowości nad morzem 
Gzamem i na Kaukazie położone: Soczi 54 mm 
d. 7-go, 21 mm d. 9-go i 28 mm d. 11-go, Jałta 
25 mm d. 9-go.

W nocy z d. 8-go na 9-ty marca notowano za
burzenia magnetyczne w Ekaterynburgu. Zorzę 
północną obserwowano w Haparandzie i Hernozan- 
dzie d. 9-go i w Helzyngforsie d. 10-go.

W Warszawie utworzyła się d. 10-go powłoka 
Śniegowa, na następny jednak dzień znikła.

T R E Ś Ć .  Ciśnienie światła, napisał Władysław Natanson. —  Program monograficznego zbadania 
biologii większego stawu lub jeziora, według O. Ę. Imhofa, podał dr Józef Nusbaum. —  Islandya. Za
rys geograficzny według najnowszych badań, napisał Wacław Nałkowski. —  Wyprawa statku „Alba
tros”, przez W. Wr. —  Sprawozdanie. —  Kronika naukowa. —  Wiadomości bieżące. —  Odpowiedzi

Redakcyi. —  Buletyn meteorologiczny.

W ydaw ca A Ś ló sarsk i. Redaktor B r. Z n a to w icz .
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