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Dzikie narowy os, bolesne ukłucia, jakiemi 
darzą tych, co nierozsądnie przeszkadzają im 
w pracy, są to przeszkody, które odstraszają 
badaczów i zarazem usprawiedliwiają najzu
pełniej złą opinią, jaką zyskały u wszystkich 
te owady błonkoskrzydłe, uważane powszech
nie za niebezpieczne, szkodliwe i nieznośne. 
Niektórzy naturaliści oddali się jednak stu- 
dyom nad temi owadami, a między niemi fi
gurują takie nazwiska jak Reaumur, Leuckart, 
Siebold, Muller i Saussure.

Pomimo tych prac jednak, historya biolo
giczna os daleką jest jeszcze od zupełnego 
wykończenia; niejedna tajemnica jest jeszcze 
niewyświetlona i zapewne niemało ich jeszcze 
pozostanie dla przyszłych badaczów.

Nie mam zamiaru bynajmniej streszczać 
tutaj badań różnych przyrodników, ograniczę 
się tylko na rozwinięciu najgłówniejszych 
faktów odnoszących się do ogólnego rozwoju 
kolonii i na zaznaczeniu osobistych spostrze
żeń, poczynionych w ciągu roku 1893.

Rozmnażanie. Rozwój kolonii. Wiadomo 
powszechnie, źe w nadziemnych gniazdach os>

w rojach osy pospolitej (Yespa germanica, V. 
vulgaris), istnieją trojakie osobniki: robotnice, 
oznaczane często nazwą nijakich, samiczki 
i samce. Robotnice stanowią najliczniejszy 
zastęp; w jednem gnieździe w roju liczą się 
one na tysiące, one to w poszukiwaniu poży
wienia niszczą nasze sady i nawet zapędzają 
się do naszych mieszkań, one jedne służą za 

1 obronę całemu zgromadzeniu’ i rzucają się 
na nieprzyjaciela, gdy gniazdo jest w niebez
pieczeństwie.

Dwie inne kategorye nie mają o ile się zda
je żadnych z człowiekiem stosunków i wogóle 
zostają zawsze w obrębie gniazda lub jego 
okolicach. Samice albo królowe są łatwe do 
rozpoznania po grubej figurze; kłują one tyl
ko wtedy, gdy je weźmiemy w palce lub mi 
mowolnie przyciśniemy. Samce mają ciało 
prawie zawsze grubsze niż robotnice, ale cień
sze niż królowe, łatwe do rozpoznania po dłu
gich czulkach czyli rożkach i kształcie ciała 
wydłużonym, z powodu dodatkowego pierście
nia brzusznego; nie mają wcale żądła i są 
całkiem^nieszkodliwe. Liczba ich jest zawsze 
większa od liczby samic, które w każdem 
gnieździe (roju) liczą się na setki.

Robotnice i samce wymierają całkiem jak 
tylko zimna nastaną. Od połowy paździer
nika gniazda os, które w tej porze najczęściej
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są nawiedzane przez pasorzyty, pustoszeją co
raz bardziej a w końcu, pod wpływem wilgoci, 
zupełnemu ulegają zniszczeniu. Tylko sami
ce, które pod koniec września wszystkie już 
były zapłodnione, zdolne są przetrwać zimę; 
zachowały one nasienie w torebce ruchomej 
(zbiorniku nasiennym) przytwierdzonej do 
przewodu wyprowadzającego jajka (jajowodu) 
i tym sposobem same w sobie mają dosta
teczny materyał do zapłodnienia wszystkich 
jajek w roku następnym, czyli w ciągu całej 
swej egzystencyi. Jedno spotkanie z samcem 
dostateczne jest do zapewnienia zapłodnienia 
tysięcy jajek, które królowa musi znieść i od 
tej pory, można powiedzieć, źe ona została 
dwupłciową. Samice przeznaczone do prze
chowania elementów, zapewniających ciągłość 
gatunku, wybierają sobie na schronienie zi
mowe odstającą korę drzew, szpary w skalach 
i t. p. i nieruchome, ze skrzydłami złożonemi 
na odwłoku i rożkami cofniętemi w tył, prze
pędzają tak całą zimną porę, nieprzyjmując 
wcale pożywienia. Szczęściem dla człowieka, 
większość tych samic płodnych nie przetrwa 
zimy, te tylko wychodzą cało, które się znaj
dują w wyjątkowo przyjaznych okoliczno
ściach.

N a wiosnę jednak znajdzie się ich tyle, że 
gatunek się odradza. Te samice, którym się 
udało przezimować, wychodzą ze swego 
odrętwienia i każda szuka sobie odpowiednie
go zakątka, by założyć kolonią. Nora myszy 
polnej lub kreta zwykle najlepiej się do tego 
nadaje; osa ją  powiększa, urządza podług 
swojej woli, by na sklepieniu módz zawiesić 
pierwsze swoje komórki. Do pracy bierze 
się z wielkim zapałem. Wkrótce z masy, po
dobnej do szarego bibulastego papieru, do 
którego materyału pierwotnego, dostarczyło 
suche, nieco zbutwiałe drzewo, zbudowała 
ona szereg komórek pryzmatycznych, sześcio
kątnych, jedna obok drugiej umieszczonych 
na jednej wysokości, zwróconych do siebie bo
kami a otwartych w dolnym końcu. W miarę 
jak przybywa komórek, składa ona do każdej 
jajko, które, za pomocą wydzieliny specyalnej 
przyczepia się do ścianki. W kilka dni jajka 
się wykluwają i wychodzą z nich gąsienice, 
które są przymocowane do skorupki jajka 
i zostają zawieszone głową na dół, a tylko 
sama matka przynosi im codzienne poży
wienie.

Po pewnym czasie, którego długość zależy 
od ilości pożywienia i wysokości temperatury,

' gąsienice nabierają określonego kształtu; za
mykają się w swoich komórkach, przędąc na 
swojej powierzchni powłokę jedwabistą, która 
się wydłuża w kształcie kokonu wewnątrz 
komórki, po krótkim spoczynku przeobrażają 
się w poczwarki, a w kilka dni później ro- 

i botnice świeżo wyklute przegryzają pokry- 
! wającą je powłokę, wychodzą ze swojej ko- 
! łebki, by zawiązać pierwszy początek kolonii, 
j  Cały ich rozwój nie trwał dłużej nad 26—30 

dni.
Robotnice pomagają królowej w jej pra

cach i od tej chwili, jeżeli nic nie stanie na 
| przeszkodzie, gniazdo os niezmiernie szybko 

się rozwija. Królowa matka, widząc się 
i  wspomaganą przez robotnice, zaniedbuje swo

je  czynności zewnętrzne, by się wyłącznie po
święcić znoszeniu jaj. Jajniki jej tworzą 
wówczas szereg jaj, poplątanych, wypełniają
cych odwłok; jak tylko robotnice doniosą
0 wykończeniu nowej komórki, lub gdy świe
żo wykluta robotnica opuści swoję komórkę, 
w wakujące miejsce królowa natychmiast 
składa nowe jajko. Odtąd nie wychodzi już 
wcale z gniazda a robotnice ją  karmią; ruchy 
jej robią się ciężkie i łażące i wkrótce traci 
zupełnie możność latania.

Czynność robotnic i płodność królowej są 
tak wielkie, że przy końcu pory ciepłej gniaz
do przybrało olbrzymie rozmiary. Pokryte 
z wierzchu powłoczkami zabezpieczającemi 
od zmian temperatury, ma ono wówczas do 
50 centymetrów średnicy a liczy 8 do 12 
warstw czyli plastrów połączonych ze sobą 
papką papierową i mających wewnątrz przej
ścia, pozwalające osom swobodnie się między 
sobą komunikować. Najniższe są najświeżej 
zbudowane, a dwa lub trzy ostatnie, złożone 
z komórek szerszych i obszerniejszych od in
nych są przeznaczone wyłącznie do hodowa
nia królowych.

W  miesiącu sierpniu lub wrześniu kolonia 
staje się nieprzeliczoną, napewno twierdzić 
można że mieści około 10000 mieszkańców
1 byłaby jeszcze liczniejsza, gdyby istnienie 
robotnic mogło trwać przez rok cały; ale 
tymczasem istnienie ich trwa zaledwie sześć 
tygodni. Samce bardzo licznie zaczynają się 
wykluwać dopiero około połowy sierpnia, u os 
podziemnych, które są najpospolitsze (Yespa
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germanica i Yespa vu]garis), wkrótce, w mic- [ 
siącu wrześniu, ukazują się samice lub mło- j  
de królowe przeznaczone do reprodukcyi roku 
następnego; można je zawsze odróżnić od 
królowej matki po niezmiernej żywości ru
chów, zdolności posługiwania się skrzydłami, 
po obfitem runie, które jest w sprzeczności 
z ciałem matki całkiem wytartem z włosów 
i po kilku innych cechach. Wykluwanie się 
obu tych płci odbywa się podczas całego mie
siąca września i października.

Pospolicie przypuszczają, że królowa zało
życielka sama jedna tylko znosi jajka. Tak 
jednak nie jest. Doświadczenia poczynione 
przezemnie w ciągu 1893 roku wykryły mię
dzy robotnicami znaczną ilość takich, które 
niosły jajka obficie ‘). Fakt ten nie zadzi
wi bynajmniej tych co mają do czynienia 
z owadami błonkoskrzydłemi (Hymenoptera): 
u pszczoły wielu badaczów przypuszcza istnie
nie robotnic znoszących jajka i chociaż ta 
kwestya była przedmiotem licznych sporów 
i podawana w wątpliwość, nawet w świeżo 
wy dane ni dziele jednego z najznakomitszych 
specyalistów, fakt zdaje się być stwierdzony, 
szczególniej od daty świeżych doświadczeń 
pana M. Huillon. Istnienie robotnic składa
jących jajka, było między innemi wykazano 
przez Siebolda u klecanki (Polistes) rodzaju 
sąsiadującego z rodzajem osa, Vespa; a Leu- 
ckart poznał jeszcze przed tym przyrodni
kiem, że jajniki os roboczych zawierają w so
bie jajka mogące być zniesionemi. Rzecz 
godna uwagi, zwłaszcza że robotnice pozosta
ją  zawsze w dziewictwie, jajka które znoszą 
mogą jednakże się rozwinąć, a istoty, które 
w ten sposób zostają spłodzone bez udziału 
samców czyli drogą partenogenezy, dziewo
rództwa, są niezmiennie samcami. Jakkol
wiek nadzwyczajnemi wydają się te fakty, zo
stały one jednakże stwierdzone przez niektó
rych autorów, mianowicie przez Piotra Hu- 
bera u trzmieli, przez Berlepscha i Huillona 
u pszczół. Siebold potwierdził ten fakt u kle
canki, Polistes, a ja  sam (P. Marchal) stwier
dziłem, że osa pospolita podlega tym samym 
prawom. Zbadawszy 44 osobniki spłodzone 
partenogenetycznie przez robotnice, schwyta-

■) Obacz Wszechświat Nr 51 z r. 1893, Bada
nia nad rozmnażaniem się os.

ne w gnieździe na miesiąc przed ukazaniem 
się samców dojrzałych i następnie trzymano 
w niewoli, przekonałem się, ze wszystkie nale
żały do płci męskiej. Podczas gdy u pszczół 
rozradzanie się partenogenetyczne robotnic 
wydaje się wyjątkowem, u os jest ono bardzo 
rozpowszechnione. W  miesiącu sierpniu, gdy 

! pożywienie jest najobfitsze, płodne robotnice 
są najliczniejsze i jeżeli, jak to próbowałem 
czynić, żywić będziemy odpowiednio w tej po
rze osy trzymane w niewoli, przekonamy się, 
że prawie jedna trzecia część robotnic będzie 
płodnych, gdy tymczasem wszystkie latające 
swobodnie w tej epoce okażą się jałowemi. 
Wpływ pożywienia na płodność jest przeto 
dowiedziony i całkiem uzasadniony.

Z tego wypada że robotnice nie są wcale 
istotami nijakiemi, ale tak jak je nazywa 
Siebold małemi samiczkami, które mają or
gany rozrodcze takie same jak  królowa i któ
re, mimo stałej dziewiczości, [w znacznej mie
rze przyczyniają się do rozmnażania gatunku. 
Robotnice jednak są nieskończenie mniej 
płodne od królowej i znaczna ich liczba pozo
staje jałowemi, ale gdy pomyślimy, jak nie
przebrana liczba istot zaludnia gniazdo os, 
zrozumiemy, że nawet lęg robotnic może do
starczyć prawie całej potrzebnej ilości sam
ców.

Przekonawszy się, że robotnice dziewicze 
dostarczają wyłącznie tylko samców, mimo- 
woli spotykamy się z pytaniem, czy królowa 
matka zapłodniona znosi wyłącznie jajka na 
same tylko samice. Tym sposobem istniałby 
naturalny podział pracy fizyologicznej między 
królową a robotnicami. Jeżeli ten podział 
pracy istnieje, jak to przypuszczam, nie sądzę 
żeby był tak absolutnym; szczególniej co do
tyczy królowej, mam ważne pobudki przy
puszczać, że przy końcu pory lęgowej królowa 
rodzi i samców. W tym ostatnim przypadku, 
jeżeli przyjmiemy teoryą postawioną przez 
Dzierżona dla pszczół, płeć męska młodego 
pokolenia wynikałaby z tego faktu, że królo
wa w chwili przechodzenia jajka nie kurczy 
wcale, lub kurczy w sposób niedostateczny, 
zbiornik nasienny (receptaculum seminis) i że 
tym sposobem jajko nie łączy się z nitkami 
nasiennemi i nie zostaje zapłodnione.

Z tego, co wyżej powiedziano, wynika, że 
u owadów błonkoskrzydłych towarzyskich 
płeć pokolenia, przynajmniej w większości
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wypadków, zależy od bezpośredniego wpływu 
zapłodnienia i że to samo jajko, które byłoby 
się rozwinęło jako męskie, gdyby nie było za
płodnione, staje się źeńskiem po zlaniu się z ni
tkami nasienneini (spermatozoidami). Fakty , 
nad któremi nie mogę się tutaj rozwodzić, 
każą mi przypuszczać, źe przy końcu pory 
cieplej, do pewnego stopnia zależy od uspo
sobienia królowej osy, czy ma znosić ja jka  
samcze czy samicze, zależnie od natury ko
mórki, w której dopełnia się lęg. Ta możność 
wyboru jes t bezwątpienia mniej rozwiniętą 
u  os aniżeli u pszczół, których królowa, we
dług wszystkich pszczolarzy składa ja jka  sam
cze w komórki do tego przystosowane, a ja j
ka samicze w inne, całkiem od pierwszych 
odmienne. Je s t to zadziwiająca właściwość, 
która wywołała nawet zdanie, że płeć zależy 
od woli owadu, chociaż właściwie mówiąc ma
my tu do czynienia ze zjawiskiem refleksyjnem 
i z mechanizmem przystosowania raczej, ani
żeli z aktem woli.

Zbadawszy rozwój kolonii os przez ciąg 
całego roku, należałoby teraz zbadać doku
menty, na których moglibyśmy się oprzeć dla 
nakreślenia historyi jej rozwoju w kolei wie
ków. Studyum tego rodzaju, które musiałoby 
zawierać badanie wielkiej liczby form pośred
nich i do którego wreszcie materyały nje są 
jeszcze zgromadzone w dostatecznej liczbie, 
zaprowadziłoby nas daleko poza ramy tego 
artykułu. "Więc niewchodząc w drobniejsze 
szczegóły powiemy tylko ogólnie, że istnieją 
faktycznie osy samotne (Eumenes, Odyneres), 
mogące być uważane za przedstawicieli tego 
pnia, z którego wyszły osy towarzyskie.

Osy towarzyskie doskonale nam wskazują, 
w jaki sposób towarzystwo tak  udoskonalone 
jak  pszczół mogło się wytworzyć i jak  stop
niowo zachodziły różnice pomiędzy królową 
a robotnicami. Królowe są w rzeczy samej 
mniej odmienne u os aniżeli u pszczół, u któ
rych królowa jest całkiem specyalna i przed
stawia poza swojemi wielkiemi rozmiarami 
i poza swą płodnością, znamiona ważne jak  
np. brak organów zbierających pyłek kwiato
wy, co czyni z niej istotę zupełnie odmienną 
od robotnicy. TJ osy królowa różni się od 
robotnic cechami zupełnie drugorzędnemu 
U  niektórych os nawet, jak  np. u Polistes, nie
możliwą jest wprost rzeczą odróżnić prawdzi
we robotnice od królowej. U os właściwych

(Yespa germanica, V. vulgaris) te samice po
średnie istnieją też, jak  mogłem to zauważyć, 
ale w znacznie mniejszej liczbie aniżeli u Po
listes i pozwalają one jeszcze na przeprowa
dzenie stopniowego przejścia od królowej do 
robotnic.

Co do czynników, które wpłynęły na to, że 
drogą doboru naturalnego wyróżniły się ro
botnice od królowej i że nastąpił podział p ra
cy między obudwiema temi formami, trzeba 
ich szukać głównie w pożywieniu. Wiadomo, 
że pszczoły a przypuszczalnie i osy, m ają cu
downą własność rozwijać dowolnie w gąsieni
cy, która się wykluwa z ja jka zapłodnionego 
jeden z dwu szeregów skłonności dziedzicz
nych, to jest skłonność na królową lub na ro
botnicę.

Dla osięgnięcia tego celu robotnice dają 
tylko młodej gąsienicy pożywienie specyalne, 
szczególniej azotowe, które oznaczono nazwą 
galarety królewskiej, gdy przy pożywieniu 
zwyczaj nem wyklułyby się robotnice.

Tym sposobem przez wybór naturalny róż
ne osobniki, które okazały łatwość mniejszą 
lub większą do powiększenia objętości ciała 
i rozwoju wewnętrznych organów, nabyły 
pewnych korzystnych zmian pod wpływem 
pożywienia.

Nakoniec historya życia os rozwija jeszcze 
w naszych oczach przemiany, jakim ulegała 
pszczoła samica, odnośnie do swych czynności 
w towarzystwie pszczelim, w ciągu szeregu 
wieków i wykazuje nam jak  królowa pszczoła, 
zamiast wyłącznie tylko jednemu celowi słu
żyć, a do innych prac całkiem być niezdolną 
przez całe swoje życie, jak  to się dzieje obec
nie, musiała pierwotnie spełniać te same czyn
ności co robotnice przez pewien oznaczony 
okres swojego istnienia. Ten peryod, który 
w początkach musiał być tak długim jak  i jej 
istnienie, stawał się później coraz krótszym, 
w miarę jak  różnice między królową a robot
nicami wyraźniej się zaznaczały, zanim zu
pełnie się ustaliły.

Tak zadziwiająca i napozór niedająca się 
objaśnić specyalizacya osobników, składają
cych rój (towarzystw) pszczół, na robotnice 
bezpłodne i królową płodną i uzdolnioną wy
łącznie tylko do znoszenia jajek w ciągu całe
go życia swego, staje się tym sposobem, skut
kiem badania os, zjawiskiem, do pochodzenia 
którego można dotrzeć i przedstawia się jako
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jeden z dowodów najpoważniejszych, popiera
jących teoryą transformizmu.

(C. cl. nast.). 
z Pawła Marchala (Rev. Scient., 1894,1, Nr 

8) tłumaczyła J. S.

Znaczenie doświadczenia w geometryi,
(Dokończenie).

Powracając raz jeszcze do osobliwej prze
strzeni, o której była mowa poprzednio, za
uważymy, że gdyby w jakicmkolwiek położe
niu figury dwie proste były do siebie równo
ległe, to przy odpowiedniej zmianie położe
nia przestałyby być równoległemi. Z uwagi 
tej wynika, że równoległość nie może mieć 
żadnego znaczenia w geometryi rzutowej, 
i skutkiem tego w swej najogólniejszej części 
jest ona niezależną od jedynastego pewnika.

Można przypuszczać z góry, że opierając się 
ńa mniejszej liczbie pewników, geometry a po
łożenia powinna być nauką prostszą, niż tak 
zw. geometrya miary, stanowiąca główną 
treść zwykłego kursu szkolnego. Istotnie też 
prace matematyków nowoczesnych doprowa
dziły ją  do zadziwiającej prostoty i elegancyi; 
nie ulega wątpliwości, że w przyszłości nieda
lekiej wejdzie ona w skład kursów elementar
nych. ')

Zanim rozstaniemy się z tym przedmiotem, 
wspomnę jeszcze o pewnem ciekawem prawie, 
rządzącem w geometryi rzutowej i nadającem 
jej dziwnie prosty charakter. Mówię o tak 
zw. zasadzie dwoistości, którą można wyrazić 
w sposób następujący: gdy mamy jakiekol
wiek twierdzenie geometryi rzutowej (na pła
szczyźnie), to można z niego otrzymać inne, 
również prawdziwe, zastąpiwszy tylko wyraz 
„prosta” wyrazem „ punkt” i odwrotnie, i po
czyniwszy odpowiednie zmiany stylowe. Przy
kład takiej pary twierdzeń, odpowiadających 
sobie dwoiście, mieliśmy już wyżej, gdzie była

') W niektórych szkołach średnich, zwłaszcza 
we Włoszech, o ile wiemy, bywa już  wykładana.

(Przyp. Red.)

mowa o rzutowych własnościach koła. Przy
toczę jeszcze dwa inne przykłady

Przez dwa punkty 
przechodzi tylko jedna 
prosta.

Cztery punkty, z któ
rych żadne trzy nie le
żą na jednej prostej 
można połączyć za po
mocą sześciu różnych 
prostych, które przeci

Dwie proste przeci
nają się tylko w je 
dnym punkcie.

Cztery proste, z któ- 
ych żadne trzy nie 

przechodzą przez je 
den punkt, przecinają 
się w sześciu różnych 
punktach, które można

nają się prócz tego prócz tego połączyć za 
jeszcze w trzech n o - pomocą trzech nowych 
wych punktach ( k o m - prostych (kompletny 
pletny czworokąt.) czworobok).

Dla geometryi w przestrzeni zasada dwoi
stości zmienia się o tyle, że punktowi odpo
wiada tu płaszczyzna, prosta zaś odpowiada 
samej sobie. Oto przykłady:

Przez trzy punkty,| T r z y  płaszczyzny, 
nie leżące na jednej 'nio przechodzące przez 
p r o s t e j ,  przechodzijednę prostą, przeci- 
tylko j e d n a  płasz-Jnają się tylko w je- 
czyzna. jdnym punkcie.

Przez prostą i punkt,1 Prosta i płaszczy- 
nie l e ż ą c y  na niej,zna, nio przechodząca 
przechodzi jedna pła-przez nią, przecinają 
szczyzna. |się w jednym punkcie.

Przejdziemy teraz do teoryi linij równole
głych.

Zwróćmy uwagę przedewszystkiem na fig. 1. 
Mamy tutaj prostą p, którą będziemy uważali 
w całej rozciągłości, wraz z najodleglejszemi 
jej punktami, i punkt S. Poprowadźmy z te
go ostatniego prostopadłą do p i od spadku 
jej A  odetnijmy dwa równe odcinki A P  
i A P', wreszcie punkty P  i P ' połączmy li
niami prostemi z S.

Dajmy na to, że punkty P  i P ' oddalają się 
w odwrotne strony, tak jednak, że odcinek 
P A  pozostaje wciąż równym A P'. Gdy np.
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P  dojdzie do P ,, to P ' dojdzie do P ,' 
i P , A = A P , ' i t. d.

Uważamy, że kąt P S P ' w miarę rozsuwa
nia się punktów P  i P ' staje się coraz b a r
dziej rozwarty i te muszą koniec końców dojść 
do takich położeń Pn i P u ', że k ą tP n S P n ' 
będzie równy dwum prostym, t. j. proste S P  
i S P ' zbiegną się w jednę prostą, którą ozna
czymy znakiem r.

Ponieważ jeden z pewników, na których 
opiera się geometrya rzutowa, głosi, że dwie 
proste mogą mieć tylko jeden punkt wspólny, 
musimy zatem zgodzić się na to, że i proste 
p i r  m ają także tylko jeden punkt wspólny; 
tak  więc punkty Pn i P n ' muszą leżeć w je 
dnym i tym samym punkcie prostej p, który 
oznaczymy jeszcze inaczej znakiem A '. M a
my tedy dwa punkty A  i A ', z których jeden 
leży na figurze, przed naszemi oczyma, drugi

zaś—gdzieś poza figurą. T a para punktów 
zasługuje w wysokim stopniu na naszę uwagę.

Ponieważ P  i P ' spotkały się w A', wypada 
więc, że prosta p jes t linią zamkniętą w sobie, 
którą punkty A  i A ' dzielą na dwie równe 
części, gdyż według umowy P n A = A P u '-  
Z  tych powodów możemy porównać linią pro* 
stą  z okręgiem kola, przedstawionego na fig. 2 
w którym A i A ' leżą na końcach jednej śre_ 
dnicy. Oczywiście P  i P ', oddalając się w wy. 
żej opisany sposób od A , muszą w końcu spo
tkać się w A '. Porównanie to pozwala nam 
uzmysłowić sobie zależność pomiędzy A  i A', 
nie wypływa jednak z niego wcale, aby linia 
prosta była okręgiem kola o nieskończenie

wielkim promieniu, tak  jak  z porównania kuli 
ziemskiej do pomarańczy nie wypływa jeszcze, 
aby ziemia była rzeczywiście pomarańczą 
z nieskończenie wielkiego drzewa.

Aby jeszcze lepiej uwidocznić znaczenie 
punktu A', wyobraźmy sobie, że prosta p 
obróciła się około punktu A na pół obrotu; 
wtedy P  znajdzie się w P ' i odwrotnie, P, 
w P ,' i odwrotnie, wreszcie Pn w P n a  że te 
dwa ostatnie punkty leżą razem w A ', wypada 

! więc, że A ' zajmie swe położenie dawne. Po
dobnież, gdy okrąg fig. 2, obróci się na pół 
obrotu około średnicy A A ', to P , P ,... upa
dną na P ', P /. ..  i odwrotnie, A  zaś i A ' poło
żenia nie zmienią. W idać tu taj i różnicę 
pomiędzy dwiema figurami, gdy bowiem pro
sta  p poruszała się wciąż w płaszczyźnie ry
sunku i punkt A ' poruszał się także, to okrąg 
wychodzi podczas obrotu z tej płaszczyzny 
i punkt A ' pozostaje tu  wciąż na jednem miej
scu podobnie jak  A.

Aby się łatwiej było porozumiewać nazwij
my te dwa punkty prostej p A  i A ' sprzężo- 
nemi ze sobą.

Weźmy teraz na prostej p (np. w obrębie 
figury) inny punkt B; oczywistą jest rzeczą, 
że musi istnieć sprzężony z nim punkt B', i że 
punkty B i B' posiadają zupełnie też same 
własności co A  i A'. N a fig. 2 nową tę parę 

I będą znowu wyobrażały końce jednej średnicy 
BB'. Tak samo dla innych punktów prostej 
p C, D i t. d. istnieją punkty sprzężone C', I) 
i t. d.

Tak więc otrzymaliśmy na prostej p dwo
jakiego rodzaju punkty: przedewszystkiem 
dostępne nam A, B, C... i sprzężone z niemi 
A', B', C'..., dostępność których jest bardzo 
wątpliwa. Co do tych ostatnich mamy pra
wo uczynić każde z trzech przypuszczeń, które 
rozważymy zaraz z kolei. ’).

1) Możemy przedewszystkiem przypuścić, 
że punkty A', B', C'... nie różnią się niczem 
od A , B, C..., t. j., że pierwsze są tak  samo

*) Pary AA', BB ', CC'... stworzą inwolucyą; 
inwolucya ta  jest eliptyczną, t. j .  bez punktów 
podwójnych, w przestrzeni eliptycznej, hyperbo- 
liczną, t. j .  z dwoma punktami podwójnerai, 
w przestrzeni hyperbolicznej, wreszcie paraboli
czną, t. j .  z punktami podwójnemi połączonemi, 
w przestrzeni parabolicznej, według terminologii 
wprowadzonej przez F. Kleina.
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dostępne, jak i drugie. Gdybyśmy więc 
wyszli z punktu A  i poruszali się wciąż po 
prostej wT jednym kierunku, to ostatecznie 
doszlibyśmy do tegoż samego punktu A ze 
strony odwrotnej. Wszystkie proste, wycho
dzące z punktu S przecinają p, a zatem linii 
równoległej z S do p przeprowadzić nie mo
żna. Ze wszystkich prostych przechodzących 
przez S najmniejszy kąt z p tworzy SA', czyli 
r, ta więc najbardziej odpowiada naszemu po
jęciu równoległej. K ąt pomiędzy r i p będzie 
tem mniejszy, im bliżej S leży od p, czyli im 
mniejsza jest odległość SA. Przy bardzo 
małem S A kąt ten różniłby się nieskończenie 
mało od zera i proste p i r możnaby wtedy 
uważać za równolegle.

Gdyby linia prosta posiadała tylko co opi
sane własności, to różne zjawiska geometry
czne (nie rzutowe) różniłyby się znacznie od 
znanych. Tak np. suma kątów w trójkącie 
byłaby większa od dwu kątów prostych. 
Taka wyobrażana przestrzeń zowie się prze
strzenią eliptyczną, w Niemczech nazywają ją 
prócz tego przestrzenią Riemanna. Można 
dowieść, że w bardzo małej części pizestrzeni 
eliptycznej zjawiska geometryczne różnią się 
nieskończenie mało od znanych nam zjawisk 
przestrzeni rzeczywistej; tak np. przy bardzo 
małem S A (fig. 1) proste p i r można uważać 
za równoległe, jak to już widzieliśmy wyżej, 
suma kątów trójkąta bardzo małego różni się 
nieskończenie mało od dwu kątów prostych 
i t. d.

2) Uczynimy teraz inne przypuszczenie, 
a mianowicie, że wszystkie punkty A', B', C'..* 
leżą nieskończenie daleko, nie możemy zatem 
ich dosięgnąć, choćbyśmy odmierzyli od punk
tu A (fig. 1), ile chcemy jednostek długości, 
np. centymetrów. Takie punkty A', B', C'..- 
nazwiemy rzekomemi *), punkty zaś A, B, C... 
w przeciwstawieniu do tamtych będziemy na
zywali istotnemi.

Weźmy na prostej p (fig. 3) istotny punkt 
A  i oznaczmy punkt rzekomy, położony naj
bliżej z lewej strony znakiem M, taki sam zaś 
punkt z prawej strony znakiem N. Oczywi
ście wszystkie inne punkty rzekome leżą po
między M i N.

*) Należy odróżniać punkty rzekome od urojo
nych, które, nic wspólnego z niemi nie mają.

Weźmy dalej na prostopadłej w A do p 
jakibądź punkt S i połączmy go prostą m z M 
i prostą n z N. Proste m i n tworzą pomię
dzy sobą kąt a, z prostą zaś S A  jednakowe 
kąty P; ponieważ przecinają one prostą p 
w punktach nieskończenie odległych, możemy 
przeto uważać je za równoległe w przyjętem 
znaczeniu tego wyrazu. Również w punkcie 
rzekomym, a więc nieskończenie odległym, 
trafi p każda inna prosta, przechodząca przez 
S wewnętrz kąta a, jak np. r, prostopadła do 
AS; równoległych przeto można przez S do p 
przeprowadzić nieskończoną ilość, zwykle je* 
dnak nazwę tę nadają tylko prostym m i n, 
wszystkie inne nazywając nieprzecinającemi.

Z hypotezy powyższej wypływają rozmaito

y *  ; •  >

i1

_ 
<L___

— »

*  A

F i * ó .

inne dziwne właściwości przestrzeni; jak np., 
że suma kątów w trójkącie jest mniejszą od 
dwu prostych i t. d. Przestrzeń taka nazy
wa się hyperboliczną; Niemcy zowią ją  prócz 
tego przestrzenią Gaussa, prawa jednak wiel
kiego matematyka do tej przestrzeni są natu
ry nieco wątpliwej, pierwszymi bowiem ba
daczami, których rozległe odkrycia zostały 
ogłoszone drukiem (w latach 1829— 1838) 
i wpi-owadziły ten przedmiot do nauki, byli 
Jan  Bolyai i Mikołaj Łobaczewski '). Geo- 

j metrya pizestrzeni eliptycznej i hyperbolicz- 
nej zowie się prócz tego nieuklidesową w prze
ciwstawieniu do znanej euklidesowej.

Powracając do fig. 3, zauważymy, że kąt a 
będzie tem mniejszy, im mniejszą będzie od-

')  Punkt wyjścia każdego z nich był zupełnie 
odmienny od przyjętego w szkica niniejszym.

(Przyp. aut.)
Profesor F. Klein je st zdania, że Gaussa na

leży zaliczyć bezwarunkowo do twórców geome- 
tryi nieeuklidesowej; twierdzi nawet, że wpływem 
swoim bezpośrednim lub pośrednim pobudził Ko- 
baczewskiego i Bolyaia. (Przyp. Red.)
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ległośó SA, co nie trudno zrozumieć. Przy 
bardzo małem SA , kąt a  będzie nieskończe
nie mało różnił się od zera, proste m i n mo
żna wtedy przyjąć za jednę, a zatem wypa
dnie, że przez punkt S możliwą jest tylko je 
dna równoległa do prostej p.

W  bardzo małej części przestrzeni hyper- 
bolicznej i inne zjawiska geometryczne nie 
różnią się od znanych; tak np. suma kątów 
w bardzo małym trójkącie nieskończenie mało 
różni się od dwu prostych i t. d.

3) Zrobimy nareszcie przypuszczenie trze
cie i ostatnie, a mianowicie, że wszystkie punk
ty A', B', C'... leżą razem, że zatem na prostej 
p istnieje jeden tylko punkt rzekomy, nie. 
skończenie odległy. Hypoteza mniej jest zro
zumiałą od dwu poprzedzających, jest ona 
jednak najzupełniej geometrycznie usprawie
dliwioną i prowadzi do geometryi znanej, eu- 
klidesowej. Wypadnie np., że przez punkt S 
przechodzi jedna tylko prosta równoległa do 
p, łącząca S z owym jedynym punktem nie
skończenie odległym prostej p, opierając się 
zaś na tem dowiedziemy sposobem, znanym 
z geometryi elementarnej, że suma kątów 
trójkąta jest równą dwutn prostym i t. d. 
Przestrzeń, posiadająca takie własności, zo
wie się paraboliczną.

Streśćmy wyniki rozumowań dotychczaso
wych. Nieprzyjmując żadnej hypotezy co 
do linij równoległych, możemy na zasadzie 
szeregu pewników, czyli prawd, znanych z do
świadczenia, zbudować ogólną teoryą własno
ści rzutowych przestrzeni; z tychże samych 
pewników wypływa logiczna możliwość trzech 
rozmaitych hypotez co dó punktów rzekomych, 
nieskończenie odległych prostej '), a co za 
tem idzie, trzech rozmaitych przestrzeni.

Aby rozstrzygnąć, który z tych trzech wy
padków możliwych istotnie ma miejsce, t. j_ 
czy nasza przestrzeń rzeczywista jest elipty
czną, hyperboliczną czy też paraboliczną, mu
simy uciec się do doświadczenia. W  tym celu 
możemy np. zmierzyć sumę kątówwjakim- 
bądź trójkącie, gdy wypadnie więcej od dwu 
prostych, to prawdziwą jest bypoteza pierwsza,

')  Do udowodnienia ścisłego tych hypotez po 
trzebne są rozmaite twierdzenia geometryi rz u to 
wej. Związku tego nie można było tu  uwydatnić 
zo względu na popularny charakter niniejszej 
pracy.

gdy mniej,— to druga, jeżeli zaś otrzymamy 
dokładnie dwa proste kąty,—to trzecia. W ia
domo, że ten ostatni wypadek w rzeczywisto
ści ma miejsce, przestrzeń nasza więc jest pa- 

; raboliczną, i jedynie tylko geometry a euklide- 
sowa jest prawdziwą.

Istnifeje co do tego jednak pewna wątpli
wość. Widzieliśmy, że w bardzo małej części 
przestrzeni zjawiska geometryczne zawsze 

| muszą odpowiadać geometryi euklidesowej 
| bez względu na to, czy całkowita przestrzeń 

jest paraboliczną, czy też inną. Jeżeli zatem 
zrobimy doświadczenie powyższe z trójkątem 
małym, to zawsze znajdziemy dwa proste, 
z czego jednak nie wypływa jeszcze paraboli- 
czność przestrzeni. Gdyby przestrzeń była 

| eliptyczną, lub hyperboliczną, to różnicę po
między sumą kątów trójkąta, a dwoma pro- 
stemi możnaby było dostrzedz dopiero w trój
kątach wielkich.

Największe trójkąty, nad któremi doświad
czenie powyższe wykonać możemy, są utwo
rzone z odległości pomiędzy planetami nasze
go systemu planetarnego. Sumę kątów ta
kiego trójkąta można uważać za równą dwu 

I prostym, gdyż niewielką różnicę, którą przy- 
j tem otrzymujemy, przypisać wypada niedo- 
| kładnościom obserwacyi. Odległości wszakże 

pomiędzy planetami są bardzo małe w poró
wnaniu z odległościami pomiędzy gwiazdami 
stałemi, pozostaje przeto nierozsfrzygniętem, 
ile wynosi suma kątów w trójkącie, boki któ 
rego są np. równe odległości pomiędzy ziemią 
a Syryuszem, a skutkiem tego nie mamy wcale 
pewności co do natury przestrzeni naszej.

Widzimy, że wyżej wygłoszoue twierdzenie 
co do paraboliczności przestrzeni było zbyt 
kategorycznem; powinno ono raczej brzmieć, 
jak  następuje: przestrzeń uważana w grani
cach naszego systemu planetarnego nie różni 
się wyraźnie od parabolicznej i geometrya 
euklidesowa posiada w tychże granicach do
kładność dostateczną.

Tak dziwne lecz jasne światło rzuca nauka 
współczesna na podstawę geometryi i na starą 
kwestyą pochodzenia pojęć przestrzeniowych. 
Z dotychczasowego uprzywilejowanego stano
wiska schodzi geometrya do rzędu nauk przy
rodniczych doświadczalnych, lecz zajmuje 
wśród nich miejsce najwyższe dzięki ogólnemu 
znaczeniu i prostocie traktowanego przedmio
tu, a także dzięki ogromowi i znakomitemu
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wykończeniu swej budowy. W  niej również 
najdobitniejsze potwierdzenie znajduje zasa
da, że jedynem źródłem wiedzy jest doświad
czenie.

Z ygm unt titraszewicz.

S T O S U N K I E TN O G RA FIC ZN E
n a  k rań cach  w schodnich  Azyi.

(Ciąg dalszy).

2.

Ze sprawozdań o szybkiem zdobyciu przez 
kozaków północno-wschodnich krańców Azyi 
wywnioskowaćby było można, że krańce te 
nie były wcale zaludnione. Wniosek ten 
jednakże byłby mylny—zaludnienia dowodzi 
konieczność stawiania ostrogów i—ludność 
dzisiejsza. Kraj był zaludniony, lecz ludność 
jego stała na takim stopniu kultury, że z nią 
kozacy liczyć się nie potrzebowali. Wszak 
kultura tylko, ucząc należycie wyzyskiwać 
ziemię, przywiązuje do niej i uczy jej bronić 
w razie potrzeby.

Kozacy w swych wyprawach szli jeden na 
tysiąc. Jak  poprzednio Hiszpanom w Ame
ryce a obecnie wszelkim białym w Afryce, 
tak też i kozakom zdobywającym Sybir, po
zorów nieprzezwyciężonej siły i uroku nad
przyrodzonego w oczach tubylców nadawała 
broń palna i, poczęści, koń. Również jak 
w Ameryce i Afryce ludność na krańcach 
Azyi była nieliczna i nie połączona z sobą 
żadną organizacyą administracyjną lub poli
tyczną. A  nadto, w Azyi była ona obcą so- ! 
hic pochodzeniem rasowem i mową i składała 
się z odrębnych ludów. Ludy te z zawiści ku ; 
sobie i nieprzyjaźni łączyły się nawet ze zdo- ; 
bywcami, występując jedne przeciw drugim 
i tępiąc się wzajemnie, tamtym ułatwiały ich 
zadanie.

Stan kultury nie pozwolił ludom tym pozo
stawić po sobie żadnych śladów swojego ist
nienia w pomnikach historycznych, a nawet 
mowy swej nie zdołały one utrwalić w zna
kach piśmiennych. Dla poznania tych ludów

przeto, każda o nich u obcych wzmianka- 
każdy ich opis, chociażby niezdarny i niezu
pełny, nabiera znaczenia niczem niedającego 
się zastąpić dokumentu dziejowego.

Zdobywca Kamczatki, Atłasów, który do 
niej z Jakucka przedzierał się przez doliny 
rzek Jany, Indygirki, Kołymy i Anadyru, 
na co stracił rok czasu, ale wskutek czego 
mógł poznać mieszkańców tych dolin i dzie- 
lących je wzgórzy, w 1700 roku jako spra
wozdawca swych czynności był już w Mosk
wie. Opowiadanie jego dostało się do kroni
ki Jesipowa i, w niej przechowane, stanowi 
pierwszy co do czasu dokument o ludach za
mieszkujących północno-wschodnie krańce 
Azyi. Oto co w nim dotyczącego tych ludów 
znajdujemy:

„Między Kołymą i Anadyrem rzekami 
nieodzowna przestrzeń lądowa w kształcie 
półwyspu wchodzi w morze. Z lewej strony 
tego półwyspu (to jest północnej) na morzu 
latem stoją wiosenne lody, a zimą to morze 
jest zamarzle. Po drugiej zaś stronie (pra
wej, a więc południowej) na wiosnę bywają 
lody, ale latem nie bywają. Na tym półwy
spie Atłasów nie był. Tamtejsi inoziemcy 
(tak kronika mianuje tubylców odkrywanych 
krajów), Czukczowie, którzy przebywają na 
tym półwyspie i przy ujściu Anadyru, opo
wiadają, że naprzeciw tego półwyspu leży 
wyspa i że z tej wyspy zimą, skoro tylko mo
rze zamarznie, przychodzą ludzie, mówiący 
swoim (odrębnym) językiem i przynoszą so
bole ale nędzne...

„Dążąc na Kamczatkę i powracając z Kam
czatki, żywili się oni (Atłasów i jego towarzy
sze) mięsem renów i rybą, otrzymywaną od 
mieszkańców lub łowioną przez siebie siecia
mi... Podróżowali po dolinie rzeki Kamcza
tki latem i zimą na renach, zimą zaprzężo
nych do nart (sani), latem wierzchem... Owo
ce na Kamczatce rosną następne: borówka 
czyli brusznica, czeremcha, wiciokrzew. 
Tamże znajduje się roślina, którą mieszkańcy 
zwą abagatka. Suszą ją  oni na słońcu i kar
mią się nią; jak ją  zetrą, tworzy się z niej 
biały proszek, niby mąka, słodki jak cukier...

„Od strony Penżyny (rzeka płynąca z pół
nocy ku południowi, wpada do m. Ochockie
go, a więc na Zachód od Kamczatki) miesz
kają Koryacy. Ci mają gęste brody, zarost 
ryży, wzrostu są średniego, mówią swoim ję
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zykiem, żadnej religii nie znają, lecz wpośród 
siebie m ają szamanów, którzy o czem zażąda
ją  oni, im wróżą: biją w bębny i wrzeszczą. 
Odzież i obuwie wyrabiają sobie ze skóry re 
nów, przy obuwiu podeszwy z nerp (cieląt 
morskich). Żywią się rybą, rozmaitemi zwie
rzętami i cielętami morskiemi. Namioty sta
wiają ze skóry renów.

„ A z  temi koryakami mieszkają inni ino- 
ziemcy, mową i wszystkiem podobni do nich, 
a nazywają się oni lutorcy. Ich mieszkania 
ziemne są podobne do ostyackich. A  z temi

twie; w jednem miejscu będzie ich po trzysta 
i czterysta. Kamczadałowie żywią się rybą 
surową i zwierzyną; zapasy ryb przechowują 
na zimę w sposób taki: świeżą rybę składają 
do dołów i zasypują ziemią; ta  ryba gnije. 
Zimą, wyjąwszy rybę, wkładają do naczyń, 
nalewają naczynia wodą, następnie w nie 
rzucają rozpalone kamienie, wodę rozgrzewa
ją , rybę w wodzie rozcierają i tak  spożywają. 
Ryba ta  wydaje tak  wielki smród, że rossya- 
niu znosić go nie może. Naczynia gliniane, 

1 garnki i dzbany, oraz statki drewniane na

Fig. 1. Kamczadal.

lutorcami mieszkają kamczadałowie, wzro
stem niewysocy, z brodami średniej długości, 
z twarzy podobni do zyryanów. Ubranie 
noszą sobole, lisie, renowe, a podbijają je  so
bolami. Mieszkania ich zimowe są ziemne, 
letnie zaś— drewniane, na palach, wzniesio
nych nad powierzchnią ziemi na trzy arszyny, 
zbudowane z desek, pokryte korzeniami jodło- 
wemi; wchodzą do nich po wschodach; takie 
mieszkania stawiają wblizkiem z sobą sąsiedz-

wodę sami wyrabiają. Lecz posiadają i inne 
jeszcze naczynia z wysp (kurylskich) przywo
żone. Religii żadnej nie znają. Szamani 
kamczadalscy różnią się od innych kamcza- 
dałów tem, że noszą długio włosy.

„Po górach na Kamczatce mieszkają ko- 
ryacy renowi, z któremi kamczadałowie mó- 
wią językiem koryackim. Wzmiankowani 
inoziemcy nie znają nad sobą władzy żadne
go państwa wielkiego i jassaku (podatku w na
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turze) nie płacą. Życie pędzą według swej 
woli. Z  pośród siebie tego tylko poważają, 
kto jest bogaty. W yprawy wojenne urzą
dzają na siebie rodami. Bitwy często się 
wydarzają.

„Latem wszyscy ci inoziemcy chodzą nago. 
W  boju mężni, a do boju—skorzy. Żon m ają 
po jednej, po dwie i po trzy, stosownie 
do sił swoich każdy i do zamożności, 
niąc się, nie b a 
czą na pokrewień
stwo. Bydła nie 
posiadają żadne
go, tylko psy. So
bole i lisy łowią 
sieciami przy rze
kach, gdzie jest 
ryby dużo, a po 
drzewach strzela
ją  z łuków drew
nianych, a broni 
palnej nie znają 
i bardzo się wsku
tek tego boją ros- 
syan, nazywając 
ich ludźmi ognio- 
wemi. W a l c z ą  
z nimi tak długo 
aż padnie jeden 
kamczadał tru  
pem od kuli, wów
c z a s  przerażeni 
w popłochu ogól
nym pierzchają.

„Zimą na wy
prawy w o j e n n e 
udają się kam- 
czadałowie na łyż
wach, koryacy re
nowi na nartach.
Jedni wiozą, drudzy strzelają. Latem do 
boju występują piesi i nadzy.

„Tatarzy dostarczają im nożów, siekier, 
nożyczek, krzesiw, igieł, naparstków, ozdób 
różnych, materyj jedwabnych; od nich zaś n a
bywają sobole, lisy, bobry, wiewiórki, grono
staje i inne przytem drobiazgi za tanie pie
niądze.

„Atłasów w celu poznania inoziemców po
syłał w dół rzeki Kamczatki aż do morza 
jednego kozaka. Kozak ten dotarł rzeką aż 
do morza i opowiada, że on od rzeczki Jełow-

ki (lewy dopływ Kamczatki, płynie od półno
cy prawie pionowo) naliczył ostrogów kam- 
czadalskich 160. W  niektórych ostrogach 
w jednej, w niektórych zaś w dwu jurtach 
mieszkali kamczadałowie po dwustu i więcej. 
Letnie ju rty  na palach okrążają ostrogi, każ
dy ma swoję.

„Przed przybyciem rossyan Kamczadało
wie ostrogów wcale nie znali. Zaczęli je  bu

dować w liczbie 
znacznej dopiero 
przy 'rossyanach- 
Z tych ostrogów 
oni walczą, rzu
cają drobniejsze 
kamienie proca
mi, a większe bry
ły spuszczają pro
sto rękami, nad
to używają za
ostrzonych d rą 
gów i kijów. Do 
tych zaś ostrogów 
przystępują ros- 
syanie przykryci 
tarczami, zapa
lają je i stają na- 
p r  z e c i w wrót 
którędy ludziom 
w y j ś ć  n a l e ż y  
i w tych wrotach 
wielu z a b i j a j ą  
Ziemne o s t r o g i  
zdobywają ros- 
syanie rozkopując 
je, a znajdującym 
się w nich wyjść 
na wierzch nie do
zwalają.

„N  a p r z e c i w  
pierwszej rzeki Kurylskiej, na morzu, wi
dział Atłasów niby wyspy, jak  mu się wy
dawało. Inoziemcy mówili, że rzeczywiście 
tam się znajdują wyspy, a na tych wy
spach wznoszą się miasta murowane 
a w nich ludzie wspaniali, lecz do jakiego na
leżący państwa i jacy, oni tego powiedzieć 
nie są w stanie, (są to wyspy kurylskie i j a 
pońskie, jak  wiemy obecnie). Z tych wysp 
pochodzą drogie naczynia i ubranie, z pasia
stych i pstrych kitajek. I  również ci kury- 
lowie, mieszkańcy Łopatki (południowego
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krańca Kamczatki), opowiadali, że do brze- 1 
gów Kamczatki rok rocznie przybywają ło
dzie, lecz co one przywożą, nie wiedzą.

„Penżyńscy inoziemcy (koryacy) w miejscu 
łodzi mają bajdary, zszyte ze skóry nerp (cie
ląt morskich), długie na pięć i sześć sążni, 
szerokie na półtora... w tych baj darach pływa 
po 30 lub 40 ludzi. Kamczadałowie mają 
łodzie niewielkie, do 20 ludzi tylko mieszczą
ce. Innych statków rossyanie nie spotykali.

„W ziemiach kamczackiej i kurylskiej (na 
południu półwyspu) rolnictwo jest możebne, 
ponieważ klimat ciepły, a gleba czarna 
i miękka. Lecz mieszkańcy tych ziem orać 
ziemi ani jej obsiewać nie umieją” *).

Ten pierwszy dokument wprowadza nas 
odrazu in medias res. Z niego widzimy, że 
mieszkańcy odkrywanych krańców północno- 
wschodnich Azyi nie przewyższali owocześnie 
kulturą mieszkańców odkrytych następnie 
wysp oceanijskich. Nadto poznajemy z nie
go nazwy ważniejszych, jak  sądzić możemy, 
grup etnograficznych. Będą to: Czukczowie, 
Koryacy, Lutorcy, Kamczadałowie, Koryacy 
renowi, Kurylowie. Ale tylko nazwy. Brak 
bowiem charakterystyki tych grup i odgrani
czenia siedlisk jednej grupy od drugiej.

Drugim z kolei dokumentem jest Podróż 
po Syberyi wzmiankowanego poprzednio Kra- 
szeninnikowa. Jako członek wyprawy nauko- | 
wej, odpowiednio do celu przygotowany, zbie
rał on wszelkie wiadomości o Kamczatce i jej 
mieszkańcach i oto jaką daje ich charaktery
stykę ogólną i podział:2)

„Mieszkańcy Kamczatki są również dzicy 
jak ich kraj. Jedni z nich, jak (w Syberyi) 
lapończycy, nie mają nawet siedlisk stałych, 
lecz wędrują z jednego miejsca na drugie, pę
dząc z sobą stada renów. Drudzy mają miesz
kania stałe nad brzegami rzek wpadających 
do morza Wschodniego i do morza Penżyń- 
skiego (Ochockiego). Ryby lub zwierzęta 
morskie, które łowią w tych morzach, stano

') Urywek ten kroniki został pomieszczony 
w pracy A. Sgibniewa: Istoriczeskij oczerk gław- 
niejszych sobytij w Kamczatkie, Mors. Zbor. 
1869. Nr 4, pag. 71— 76.

2) Nieznalazłszy dzieła Kraszeninnikowa w ory
ginale, korzystam z przekładu francuskiego, 
p. t. Voyage en Siberie, contenant la  description 
du Kamłchatkn, tome second. P aris 1768.

wią ich pokarm. Niektórzy nakoniec za
mieszkują wyspy położone w okolicy przyląd
ka południowego, Łopatki. I  oni też żywią 
się zwierzętami morskiemi, rybami, rozmaite- 
mi rzeczami, które morze wyrzuca na ich 
brzegi, albo roślinami, rosnącemi na wybrze
żach, jako to kapusta, rzepa morska i t. d. 
Jedni mieszkają w jurtach czyli namiotach 
ze skór renów, inni — w wykopanych w zie
mi dołach. Wszyscy ci dzicy są wogóle bar
dzo grubi w obyczajach, umysł ich pozostaje 
w zupełnej niewiadomości wszystkiego, nie 
znają wcale pisma, są bałwochwalcy, nie ma
ją  żadnego pojęcia o bóstwie.

„Dzielą mieszkańców tego kraju na trzy 
ludy: kamczadałów, koryaków i kurylów.

„Kamczadałowie zamieszkują część połu
dniową półwyspu, od ujścia rzeki Uki do 
przylądka Łopatka. Mieszkają też na pierw
szej z wysp kurylskich, Szumszu.

„Koryacy zamieszkują nadto część pół
nocną półwyspu; wybrzeże morza Penżyńskie- 
go, aż do rzeki Nukczan (poza tą  rzeką 
mieszkają już według autora tunguzi inaczej 
lamuci); oraz wybrzeże Oceanu Wschodniego 
aż prawie do rzeki Anadyru.

„Kurylowie zajmują drugą wyspę noszącą 
ich nazwę (drugą z kurylskich) i dalsze, aż 
do tych wysp, które należą już do Japonii.

„W taki więc sposób kamczadałowie od po
łudnia mają za sąsiadów kurylów, od półno
cy—koryaków. Koryacy zaś sąsiadują z czuk- 
czami (od północy), jukagirami i lamutami 
(od zachodu).

„Można podzielić kamczadałów według 
ich mowy na dwa ludy: północny i południo
wy. Północny mieszka wzdłuż rzeki Kam
czatki, od jej źródeł do ujścia i wrzdłuż brze
gów Oceanu Wschodniego, od ujścia rzeki 
Uki, ku południowi, aż do ujścia rzeki Nala- 
czewa. Lud ten należy poczytywać za głów
ny, ponieważ jest on mniej gruby w swych 
obyczajach, bardziej ogładzony, a przytem 
na całej przestrzeni zajmowanej przez siebie 
używa jednego języka, wówczas gdy ludy 
inne mówią tyloma, ile właściwie znajduje się 
osad różnych.

„Lud południowy mieszka nad brzegiem 
morza Wschodniego, począwszy od rzeki Na- 
laczewa do przylądka Łopatka; dalej nad 
brzegami morza Penźyńskiego (Ochockiego)
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począwszy od tego przylądka, idąc ku półno
cy, aż do rzeki Chariuzowa.

„Dzielą również i koryaków na dwa ludy: 
jeden nazwany koryacy renowi, drugi—ko- 
ryacy osiedli. Pierwsi—są wędrowni, prze
chodzą z miejsca na miejsce ze swojemi stada
mi; drudzy m ają stały swój pobyt wzdłuż 
rzek jak  kamczadałowie. Język koryacki 
i kamczadalski są tak  różne, że ludy mówiące 
niemi nie mogą się z sobą porozumiewać. 
Nawet koryacy renowi doświadczają pewnych 
trudności przy porozumiewaniu się z koryaka- 
mi osiadłemi, a zwłaszcza temi, którzy sąsia
dują z kamczadałami, ponieważ ci od kam
czadałów pożyczyli pewną ilość słów.

„KuryIowie dzielą się także na dwa ludy, 
bliższy i dalszy. Pod kurylami dalszemi ro
zumieją tych, którzy zamieszkują drugą 
z wrysp położonych na południu Kamczatki, 
a  pod kurylami bliższemi, tych, którzy za
mieszkują pierwszą z tych wysp i krańce 
przylądka Łopatka. Lecz podział ten nie 
jest słuszny całkowicie. Chociaż bowiem ci 
bliżsi różnią się nieco od kamczadałów języ
kiem, zwyczajami i nawret postacią zewnętrz
ną, tem niemniej wszelako rzeczą jest pewną 
że pochodzą oni od kamczadałów, których ja  
nazywam południowemi i że różnica zachodzą
ca pomiędzy temi dwoma ludami wypływa 
tylko z tego, że kurylowie bliżsi sąsiadują, 
handlują i wchodzą w rozmaite stosunki z ku
rylami właściwemi (dalszemi).

„Kamczadałowie, bądź północni, bądź to 
południowi, nazywają siebie samych Itelmen 
(mieszkaniec), dla rodzaju żeńskiego Itelma- 
Koryacy renowi nazywają siebie Tumugutu- 
Koryacy osiedli nazywają siebie Czauczu 
Kurylowie zaś siebie Uiwut Eeke. Należy 
zwrócić na to uwagę, że my nie nazywamy 
żadnego ludu własną w jego języku nazwą, 
lecz najczęściej nazwą, nadawaną temu ludo
wi przez sąsiadów, którzy wcześniej byli pod
bici . W  taki sposób nazywamy kamczadałów 
nazwą nadawaną im przez koryaków. ponie
waż wyraz kamczadał pochodzi od koryackie- 
go wyrazu konczala, oznaczającego kamcza- 
dała. W yraz koryak pochodzi od nazwy 
Rena w języku koryackim brzmiącej kora... 
Czukczowie, lud dziki i wojowniczy, zamiesz
kujący krańce północno-wschodni Azyi, są 

nazwani nazwą, którą nadają sobie wszyscy

koryaci osiedli, tylko zepsutą przez wyma
wianie.”

W  czasach, gdy główną podstawą dopatry- 
wanych różnic pomiędzy ludami była mowa, 
Kraszeninników następną wiadomość podaje
0 językach kamczackich:

„Mieszkańcy Kamczatki posiadają trzy 
główne języki: kamczacki, koryacki i kuryl
ski Ale przytem każdy język rozpada się 
specyalnie w swoim obrębie na języki drugo
rzędne, czy też narzecza. I  tak, język kam
czacki posiada trzy główne narzecza: pierwsze 
jest w używaniu wśród kamczadałów północ
nych; drugie—wśród południowych. Te dwa 
narzecza, północne i południowe są tak różne 
od siebie, że można je  przyjąć za języki oso
bne. Lecz chociaż te języki nie m ają z sobą 
żadnego podobieństwa, kamczadałowie pół
nocni i południowi porozumiewają się z sobą 
bez tłumaczy. Trzecim językiem kamczackim 
jest ten, którym mówią mieszkańcy brzegów 
morza Penżyńskiego (Ochockiego), od rzeki 
Worowskaja do rzeki Tigil. Koryacy reno
wi mają swój język odrębny, również jak
1 koryacy osiedli.” O narzeczach języka ku- 
rylów Kraszeninników nic nie wspomina, tyl
ko twierdzi, że „kurylowie mówią powoli, 
w sposób odmienny, płynnie i przyjemnie. 
Wyrazy w ich języku są dźwięczne, niema 
w nich zbiegu samogłosek lub współgłosek.”

Jako uzupełnienie swych twierdzeń o języ- 
| kach kamczackich wogóle, Kraszeninników 

w swem dziele podaje słowniczki, o stu kilku- 
j  dziesięciu wyrazach każdy, trzech języków 
j kamczackich, czterech języków koryackich 

(koryaków renowych z północy, koryaków 
z nad brzegów rzeki Awaczy, z nad brzegów 
rzeki Uki i zamieszkałych na wyspie Karadze) 
i słowniczek kurylski.

Porównywając dane dostarczone przez 
pierwszy dokument, z danemi dostarczonemi 
przez drugi, widzimy, że drugi, zgadzając się 
z pierwszym co do ogólnej charakterystyki 
ludów zamieszkujących Kamczatkę, uzupeł
nia ich listę. Kraszeninników do wyliczonych 
przez Atłasowa czukczów, koryaków dwoja
kich, kamczadałów i kurylów, dodaje jukagi- 
rów i lamutów; pozwala zaś z tej listy wykre
ślić lutorców, jako lud odrębny, ponieważ, 
jak  się okazuje, byli to koryacy zamieszkali 
nad rzeką Olutorą.
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Dalej, wśród ludów objętych jedną, nazwą, 
jako to: koryaków, kamczadałów, kurylów, 
Kraszeninników wyróżnia odrębności, pozwa
lające te ludy poddawać szczegółowszemu 
podziałowi. Dzieli więc koryaków według 
sposobu życia na dwa, według zaś mowy na 
cztery ludy; kamczadałów—na dwa według 
strefy zamieszkania, na trzy—według mowy; 
kurylów również według strefy zamieszkania 
na dwa, bliższy i dalszy.
! Kozacy, zająwszy Kamczatkę, głównie się 
osiedlać poczęli w południowej części półwy
spu, zaludnionej przez kamczadałów. Praw
dopodobnie na ten ich wybór wpłynęły za
równo spokojniejszy i bierniejszy, niż korya
ków, charakter mieszkańców, jak  i łagodniej
szy niż w północnej części klimat. Ostrogi, 
jako to: Bolszyrieck, Wierch nij i Niżnij 
Kamczack, stały się osadami wyłącznie ko- 
zackiemi; port Petropawłowsk otwierał drogę 
morską na świat cały.

Według urzędowych danych, dla których za 
podstawę służyły listy płacących jassak (po
datek), ludność na Kamczatce w r. 1711 do
chodziła do 10 000 '). Czy to byli policzeni 
tylko mężczyzni płacący jassak, czy też i ko
biety złożyły się na tę cyfrę—niewiadomo. 
W  każdym razie ta cyfra znacznie niższą być 
tylko mogła od rzeczywistej. Nikt bowiem 
przy możności schronieniu się łatwego w gó
rach i ucieczki w niezbadane i nieograniczone 
przestrzenie, nie pożądał wpaść dobrowolnie 
na listy jassaczne.

Wkrótce atoli rozmaite przyczyny wpływać 
zaczęły na szybkie zmniejszanie się ludności. 
Pomijam skutki często się powtarzających 
w pierwszej połowie X V III stulecia powstań. 
Pomijam uciążliwą powinność przewożenia 
urzędników i wypraw naukowych. Przewo
żenia te, oprócz wycieńczenia i fatygi dokony- 
wających je, odrywały część ludności od zajęć, 
zabezpieczających pożywienie przez rok cały 
i spowodowywały głód, z którego ginęły całe 
osady. Z przybyciem kozaków zaszczepił się 
syfilis w ludności kamczackiej i poczęły ją  
nawiedzać epidemie ospy. Panująca w roku 
1768 i 69 zabrała do 6 000 mieszkańców. 
Kamczadałów pozostało przy życiu zaledwo 
półtora .tysiąca 2).

')  A. Sgibniew. Op. cif. N r 4, p. 81.
2) A. Sgibniew. Op. cit. Nr 6, p. 50.

Kamczatka w drugiej połowie X V II I  stu
lecia stała się miejscem wygnania dla więź
niów wojennych i politycznych ‘). Ta okolicz
ność spowodowała głośną ucieczkę M. Be
niowskiego w r. 1771 z 55 towarzyszami nie
doli.

(C. d. nast.).
1 . R ad liń sk i.

SEKCYA CHEMICZNA.

Posiedzenie 1-sze w r. 1895 Sekcyi chemicznej 
odbyło się d. 12 stycznia 1895 r. w budynku 
Muzeum przemysłu i rolnictwa.

Odczytanie protokulu z posiedzenia poprzednie
go odłożono do następnego zebrania.

P. Aleksander Ginsberg odczytał streszczenie 
badań p. Jerzego W agnera, prof. uniw. warszaw
skiego, nad budową, terpenów i pokrewnych im 
związków.

Na tem posiedzenie ukończone zostało.

Spis roślin rzadkicii, i  zupełnie dotąd nie obserwowanych 
w kraju, zebranych w okolicach Warszawy w r, 1891 p, H, 

Cybulskiego.

Celem wycieczek botanicznych, które odbywa
łem w r. 1894, również ja k  la t poprzednich, było 
zbadanie flory blizkich okolic Warszawy, a głów
nie poszukiwanie roślin rzadszych lub w kraju  
dotąd nieobserwowanych.

W  tym celu zwiedziłem miejscowości następu-

j ące:Kępę wiślaną pod Bielanami (bez nazwiska). 
Kępa ta  leży w blizkości lewego brzegu Wisły, 
zaczyna się od fortów cytadeli i ciągnie się aż ku 
Bielanom, ma długości 2 wiorsty, szerokości 
w niektórych miejscach przeszło '/ a wiorsty. Jest- 
to jedna z najdawniejszych kęp wiślanych. Przy 
nizkim stanie Wisły, nie przechodzącym 5 stóp, 
je s t w wielu miejscach od strony szosy bielańskiej 
dostępną. Większą część tej kępy pokrywa las

') Zainteresowani dziejami Kamczatki znajdą 
do nich wskazówki w pracach: Pam iątki histo
ryczne na Kamczatce, Tyg. Ilustr. za r. 1886. 
Awanturnik z XVIII wieku, Wędrowiec, za r. 1886.
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wysokopiennych drzew liściastych, złożony z wią
zów, topoli nadwiślańskich i wierzb; przed la ły 
kilku rosły tu  i sosny, lecz dziś już  nie istnieją, 
prawdopodobnie zostały wycięte. Podszycie stano
wią: Cornus sanguinea, Alnus incana, Sambucus 
nigra, Prunus Padus, Ribes rubrum  i Ribes ni- 
grum, krzewy te w niektórych miejscach tworzą 
tak gęste zarośla, że są trudne do przebycia.

Część kępy od strony cytadeli zarośnięta jest 
po większej części krzewami wierzbowemi. Na 
kępie niema żadnych siedzib ludzkich, jak  rów
nież miejsc uprawnych, pomimo, że w wielu miej
scach grunt je s t urodzajny. Wszystko co tu  ro 
śnie, zostało przyniesione przez wodę lub pta- 
stwo. Roślinność je s t tu rozmaita, w roku 1893 
i 1894 znalazłem tu  dosyć roślin rzadszych.

Na prawym brzegu Wisły zwiedziłem zarośla 
nadbrzeżne na przestrzeni od mostu kolejowego 
aż ku Żeraniowi. Zarośla te należą do najdzik
szych, jak ie  kiedykolwiek zdarzyło mi się na
potkać. Zebrały się tu  wszystkie drzewa i krze
wy uzbrojone cierniem lub kolcem, ja k  np. Cra- 
taegus Oxyacantha. Prunus spinosa, Pirus com- 
munis, Rosa canina, Rubus fruticosus i Rhamnus 
cathartica, z bezbronnych rosną wierzby, ale i te 
po większej części są oplecione chmielem, pod 
ciężarem którego przygięte są do ziemi i tworzą 
zawały trudne do przebycia. W  tych dzikich za
roślach napotkałem trzy  gatunki astrów trwa
łych, jak  się zdaje mieszkańców północnej Ame
ryki. Jeden z nich zdołałem oznaczyć, drugie 
dwa przeniosłem do swego ogródka i następnego 
lata skoro zakwitną, łatwiej mi będzie dojść ich 
gatunkowej nazwy.

Najwięcej badałem okolice Pragi. Tu od cza
su zaprowadzenia trzech obszernych stacyj kolejo
wych i licznych nasypów, teren tych okolic znacz
nie się zmienił. Powstały bowiem wysokie groble 
kolejowe, okalające całą Pragę, a w wielu miej
scach groble te przecinając się, potworzyły dosyć 
głębokie kotliny. Zmieniła się też i flora tych oko
lic. Wiele bowiem roślin z dalekiego wschodu i po
łudnia zostało przez koleje zawleczonych, a zna
lazłszy tu  odpowiedni grunt i warunki znacznie 
się rozmnożyło, ja k  np. Diplotaxis muralis. Ro
ślina ta  przed kilkunastu laty w okolicach W ar
szawy a nawet i w kraju nie była znaną, a teraz 
jako pospolite zielsko napotyka się j ą  na wszyst
kich kolejach praskich i okolicznycli placach, 
a nawet w okolicy kolei W. Wiedeńskiej.

Najdalej na południe, zwiedziłem prawy brzeg 
Wisły w blizkości Miedzyszyna i kępą wiślaną 
zwaną przez okolicznych mieszkańców „Wielory
bem .” Kępa ta  leży w blizkości prawego brzegu 
Wisły wprost Zerznia i przy najniższym stanie 
wody je s t niedostępną. W iększą je j część za j
mują pastwiska i w kilku miejscacli pola uprawne. 
Tutnj także znajdują się rośliny rzadsze, jak  np. 
Solidago serotina, Equisetum hiemale v. ramige- 
rum i wiele innych. Zwiedziłem również połud
niowe i zachodnie okolice miasta, a rezultat tego-

j  rocznych badań flory okolic Warszawy poniżej 
podaję (według systemu Eichlera).

E ąilise lacrae . 1 )  Etjitisetuin hicniale L. f .  / iolysta- 
| chija Milhte. Cmentarz żydowski.

2) Eąuisetum hienuile L. ramigerum A . Br. Rzad- 
I ką tę odmianę nawet we florze Niemiec, znalazłem 
{ w roku zeszłym w kilku okazach na kępie pod 
| Bielanami, (Wszech. Nr 10, 94 r.). Ubiegłej j e 

sieni zebrałem kilkadziesiąt okazów, na kępie wi- 
j  ślanej „W ieloryb” i w zaroślach wierzbowych pod 

Siekierkami.
(irnilliiicae. 3) Bechnannia crucaefurmis Hust. 

W roku zeszłym znalazłem jeden okaz w dolnej 
części Mokotowa (Wszech. Nr 10, 94 r.). Ubie
głego lata zebrałem kilkadziesiąt okazów tej 
rzadkiej dotąd w kraju  trawy, w obrębie kolei 
Terespolskiej i  na okolicznych placach. Prof. Bo
gucki, posiada w swoim zielniku okazy, zebrane 

j w blizkości granicy śląskiej za Częstochową.
4) Bromu8 sęuarrosus L. Roślina południowo 

europejska. W środkowych Niemczech rzadka 
(Garcke). Na Śląsku jej niema (Fiek). Zarasta 
bardzo licznie miejsca pus‘e, bruki i rowy na st. 
kol. Teres, i Nadwiś., oraz groble tychże kolei. 
Pierwszy raz w kraju znaleziona.

5) Eragroslis minor Host. ( Poa Eragrostis / - . ) .  
Raz tylko znaleziona na brzegu Wisły pod Puła
wami. (Prod. Ros.) Napotykałem ją  w b. licznych 
okazach na kolei Terespol., Nadwiś. i W. Wied. 
Na tej os'atniej stacyi rośnie między szynami 
i na brukach na przestrzeni 1 '/2 wiorsty (od ulicy 
Żelaznej aż do Czystego.

6) Eragrostis Purshii Host. Schrad. P. Ameryka. 
Roku 1885 znalazłem ją  pierwszy raz na dzie
dzińcu Uniwersytetu Warszawskiego (WBzecliś. 
N r 43, 1885 r.). Ubiegłego lała znajdowałem ją  
w dalszych stronach miasta, a mianowicie na ul. 
Przemysłowej, przy zbiegu ul. Smolnej z Jerozo
limską, na ulicy Zakroczymskiej w blizkości cy
tadeli i na Pradze obok cerkwi prawosławnej. 
Należy ją  już uważać za stalą mieszkankę bruków 
miejskich.

(C. d. n.).

KRONIKA NAUKOW A.

—  Przyczynek do rozm nażania się krasnoro- 
stÓW. (Florideae). Jeszcze w r . 1867 E. Boruet i  G. 
Thuret, wykazali, że ukrasnorostów przed powsta
niem siemiou następuje złączenie się nieruchome
go plennika z treścią komórki, znajdującej się 
nad jajem  i wydłużonej w cienki włosek (tricho- 
gyne). Do zeszłego jednak roku brak było ścisłego 
dowodu, że złączenie się to je s t rzeczywiście zapło
dnieniem, gdyż żaden z badaczów nie mógł zauwa
żyć zlania się jąder obu komórek, jak  to powinno 
mieć miejsce przy każdem zapłodnieniu.
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W  „Berichte derdeutschenbotan. Gesellscliaftź' 
(1894 r.) ogłasza p. Wille, w tymczasowem spra
wozdaniu, że mu się udało właśnie odkryć to  zla
nie się. Obserwacye swoje dokonywał on nad 
Nemalion multifidum J. Ag.— krasnorostem, znaj
dowanym w nadzwyczajnej obfitości na stacyi bio
logicznej w Drobak (koło Clirystyanii). P . W. 
zbadał dokładnie cały przebieg zapłodnienia: sko
ro tylko plemnik przeleje swą zawartość do tri- 
cliogyne, jąd ro  jego zaczyna się posuwać w dół 
ku jąd ru  trichogyne, znajdującem się w dolnej 
nieco rozszerzonej części komórki (Carpospliaera). 
Tam następuje zlanie się obu jąder, poozem część 
ścianki, położonej bezpośrednio nad Carposphaera, 
grubieje i zamyka ją , przecinając w ten sposób do
stęp innym jądrom , któreby się później mogły do
stać do trichogyne. Jądro, powstałe ze zlania 
się, posuwa się jeszcze głębiej i, dzieląo się, daje 
początek siemionom.

W  ten sposób i dla krasnorostów zostało osta
tecznie stwierdzonem zlewanie się męskiego i żeń
skiego jądra . (Naturwiss. Rund. Nr 51 z r. 1894).

B .  I ) .

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  Wydanie tomu XIII-go Pam iętnika Fizyo-
graficznego ulegnie znacznemu opóźnieniu z po
wodu nadzwyczajnych trudności technicznych, j a 
kie pociąga za sobą wykończenie mapy geologicz
nej, która ma być dołączona do tego tomu.

ODPOW iEOZI REDAKCYI.

I I
WP. M. P. W  Bukowcu. Krążki Benhama wy

rab ia zakład mechaniczny Newton and C-o w Lon
dynie, F leet-Street Nr 3.

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 30 stycznia do 5 lutego 1895 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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