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Geometrya i doświadczenie.

Zajmujący artykuł p Straszewiczaoznacze
niu doświadczenia w geometryi, dał zapewne 
wiele do myślenia czytelnikom. Treść tego 
artykułu z dwu właściwie różnych składa się 
przedmiotów. Jeden z nich odnosi się do 
uzasadnienia trzech gatunków geometryi t. j. 
geometryi eliptycznej, hyperbolicznej i para
bolicznej, z których tylko ostatnia, zwana 
inaczej euklidesową jest znana powszechnie 
i w szkołach wykładana; dwie pierwsze sta
nowią zdobycz nowszych czasów i do elemen
tów nie należą. Drugi przedmiot poruszony 
w artykule, stanowiący jego treść główną; 
ma na celu wykazanie, że geometrya jest 
nauką doświadczalną. Oba przedmioty arty
kułu swego p. Straszewicz łączy w taki spo
sób, że z faktu istnienia rożnych gatunków 
geometryi czerpie potwierdzenie swojej tezy 
głównej.

Sposobów uzasadnienia różnych typów 
umiejętności geometrycznych jest wiele. H i
storyczny punkt wyjścia stanowił postulat 
.zwany jedynastym pewnikiem Euklidesa, bę

dący podstawą teoryi linij równoległych. 
Z tego też punktu widzenia daje się przed
stawić wywód możliwie elementarny gatun
ków geometryi, jak to uczynił np. M. Pasch 
w swoich wybornych „Vorlesungen uber 
neuere Geometrie,” lub uprzystępnił dla czy
telników Wszechświata p. Straszewicz. Lecz, 
jak to zwykle bywa w rozwoju wiedzy, do geo- 
metryj różnych od euklidesowej i wogóle do 
wspaniałego uogólnienia całej naszej wiedzy 
geometrycznej, doprowadziły i inne drogi, 
różne od poprzednio wskazanej. Genialny 
matematyk niemiecki Riemann, doszedł do 
nowej geometryi przy pomocy ważnego poję
cia „rozmaitości” i jej elementu, w których 
zawiera się jako szczególny przypadek poję
cie przestrzeni i nieskończenie małego ele
mentu w danym jej punkcie; wielki fizyk 
Helmholtz oparł się na pojęciach określają
cych ruch w rozmaitości lub przestrzeni; 
Klein otrzymał rezultaty wszystkich poprzed
ników swoich, wychodząc z ogólnych rozwa
żań geometryczno-analitycznych o mierzeniu, 
podanych przez Cayleya i t. d. Zlanie się 
tych różnych sposobów widzenia w jednym 
obrazie ogólnej nauki geometrycznej stanowi 
jednę z najpiękniejszych zdobyczy, a dla 
umysłów matematycznych stanowi powab nie
zwykłej miary.
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Zachodzi pytanie, gdzie tkwi źródło tych 
ważnych rezultatów i uogólnień? To właśnie 
naprowadza nas na drugie pytanie poruszone 
przez p. Straszewicza w jego artykule.

Aby na pytanie to odpowiedzieć, musieli
byśmy się głębiej zastanowić nad kwestyą 
zasadniczą: „co rozumiemy przez doświadcze
nie?” Kwestya ta  trudna należy właściwie 
do teoryi poznania i nie mogłaby tu być 
przedstawiona w całej swej rozciągłości. D la 
naszego celu niechaj wystarczy pogląd, że 
doświadczeniem w naukach ścisłych—bo ta 
kie mamy tu na widoku, jest szukanie już 
to pewnych liczb, już to związków pomiędzy 
wielkościami, za pomocą pomiarów. Do
świadczenie, oprócz narzędzi możliwie dokład
nych, wymaga ścisłego określenia pojęć wiel
kości mierzonych, uwzględnienia warunków, 
w jakich się zjawiska badane odbywają 
i oznaczenia granic, między jakiemi zawierają 
się błędy mierzenia, a stąd i granic stosowa
nia naszych wyników. Widzimy przeto, że 
doświadczenie naukowe opierać się musi na 
pewnej już podstawie pojęć i prawd przyję
tych, opiera się milcząco na twierdzeniach 
geometryi, wreszcie oznaczenie granic stoso
wania wyników opierać się musi na zasa
dach rachunku prawdopodobieństwa, które 
do doświadczeń już stosujemy, czerpiąc pew
ność ich raczej w umyśle samym. Wynika 
stąd, że doświadczenie i obserwacya umieję
tna zawierają już w sobie zasadnicze elemen
ty teoretyczne lub spekulacyjne, albo innemi 
słowy milcząco obejmują w sobie pewne nie
zbędne postulaty.

Jeżeli teraz ten pogląd na znaczenie do
świadczenia zastosujemy do geometryi, to 
możemy postawie tu dwa następujące pyta
nia: 1°) na jakich przedmiotach operuje do
świadczenie geometryczne, 2°) jakie są pod
stawy teoretyczne tego doświadczenia, Co 
do pierwszego jest rzeczą jasną, że przedmio
tem badania geometrycznego nie są ani ciała 
fizyczne, ani figury nakreślone, lecz pewne 
formy oderwane, niekoniecznie nawet wyobra
żane, których tamte są obrazem grubym 
i przybliżonym. Można zapewne robić po
miary i pewne doświadczenia z ciałami fizycz- 
nemi, z prętami, kulami i t. d., dla dojścia do 
pewnych własności, lecz jeżeli wynikiem tych 
dochodzeń mają być twierdzenia geometrycz
ne, to z jednej strony nie nabędziemy tym

sposobem przekonania o ich pewności, z dru
giej zaś, jeżeli je za pewne mieć będziemy, to 
dla tego, że w przejściu od ciał do form geo
metrycznych uczyniliśmy, że tak powiemy, 
„skok transcendentalny.” Zresztą geometrya 
ma do czynienia i z takiemi formami, których 
obrazu w rzeczywistości wcale nie napotyka
my, a których nawet sobie nie wyobrażamy. ,J a- 
kież n.p. doświadczenie mogłoby daćnam twier
dzenie o własnościach rzutów figur czterowy- 
miarowych na naszę przestrzeń trójwymia
rową?

Co do drugiego pytania, to wszelkie do
świadczenie geometryczne musi już milcząco- 
być oparte na pewnych postulatach, wyniki 
jego zawierają w sobie te postulaty i same do 
ich sprawdzenia służyć nie mogą. Zresztą 
doświadczenie odbywa się z konieczności 
w dziedzinie skończonej; nie może więc nam 
dać żadnej wskazówki np. co do równoległo
ści lub przecinania się linij poza granicami 
naszego badania. Tu są możliwemi jedynie 
hipotezy lub postulaty natury teoretycznej. 
Żadne pomiary, chociażby najdokładniejsze, 
nie doprowadzają do wyników bezwzględnie 
prawdziwych. Tu zaczepiamy już o ważne 
pytanie o prawdzie twierdzeń naukowych; 
pytanie to wykracza już z dziedziny samej 
wiedzy i należy do filozofii.

Nie zaprzeczamy wcale potęgi doświadcze
nia, owszem z całą siłą zaznaczamy jego nie
zbędność i doniosłość dla rozwoju wszelkiej 
umiejętności. Twierdzimy, że obserwacya 
i doświadczenie daje pobudkę do tworzenia 
form podstawowych, lecz że te same formy 
są tworami subjektywnemi umysłu. Do tych 
to form należą prawa umiejętności; te zaś 
prawa stosujemy znów do badania zjawisk 

i świata zewnętrznego na mocy związku, jaki 
między jednemi a drugiemi istnieje ')■ Świat 
prawd geometrycznych jest światem nowym, 
który stworzył sobie duch ludzki i którego 

| rozwój dalszy odbywa się samodzielnie poza 
i ponad doświadczeniem. Twierdzenie p. 
Straszewicza możnaby w pewnej mierze od- 

: wrócić. Nie geometrya-to spadła do rzędu 
nauk doświadczalnych, lecz przeciwnie nauki

')  Bliżej rozwinęliśmy ten pogląd w szkica 
! p. t. „M atematyka i rzeczywistość,” W arszawa 
I 1893.
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fizyczne podnoszą się wciifż do tej wysokości, 
na jakiej stanęła geometrya i wogóle wiedza 
matematyczna.

S. Dickstein.

S T O S U N K I E T N O G R A F IC Z N E
n a  k rań c a ch  w schodn ich  Azyi.

(Ciąg dalszy).

3.

Powstałe wraz z odkryciem Ameryki za
gadnienie o stosunku geograficznym tej czę
ści świata z Azyą, przekazane X V III stule
ciu przez dwa poprzednie, doczekało się 
w owem stuleciu rozstrzygnięcia stanowczego. 
Rozstrzygnięcie zaś zagadnienia samego po
ciągnęło za sobą zbadanie i opisanie jednrgo 
z dwu półwyspów stanowiących północno- 
wschodnie krańce Azyi—kamczackiego.

Zbadanie i opisanie drugiego, czukockiego, 
było związane z drugiem zagadnieniem geo- 
graficznem, które wypływa z pierwszego.

Gdy ustaliły się pojęcia europejczyków co 
do kształtu ziemi, łatwo było wpaść na myśl, 
że, jeżeli płynąc przez Atlantyk, po okrążeniu 
Afryki, w kierunku wschodnim dosięgamy 
Azyi południowej i krańców jej południowo- 
wschodnich, to naturalnie, płynąc po Oceanie 
Lodowatym również na wschód, dosięgniemy 
Azyi północnej i jej krańców północno- 
wschodnich a północno-zachodnich Ameryki. 
Droga do Azyi i Ameryki przez Ocean Lodo
waty, oblewający północne brzegi Europy, 
Azyi i Ameryki, zwana przejściem północno- 
wschodniem, z powodu przeszkód w postaci 
lodów na owym Oceanie przez większą część 
roku gromadzących się i wielu wysp przy 
brzegach Europy i Azyi mało jeszcze zbada
nych, znana jest ze swej trudności.

Kwestya przejścia tego pierwotnie była 
podjęta jeszcze w wieku X V II; lecz wskutek 
niepomyślnej wyprawy angielskiej pod do
wództwem J . Wooda w roku 1676, w tymże

wieku została zaniechaną; w X V III zaś z na
tury rzeczy ustąpić musiała zagadnieniu roz
strzygniętemu przez Berynga, Cooka i innych. 
Wyniki atoli tego rozstrzygnięcia obudziły ją  
na nowo w X IX .

Przygotować i ułatwić przejście z Europy 
do Azyi północno-wschodniej powinny były 
prace wstępne, polegające: na zbadaniu brze
gów Oceanu Lodowatego wogóle, a zwłaszcza 
przy krańcowym półwyspie czukockim, jako 
w miejęcu najbardziej oddalonem od Europy, 
to jest od punktu wyjścia drogi; na odkryciu 

| wysp, które wedle podań okrążały te brzegi 
i nawet z niektórych dogodniejszych punktów 
dostrzedz się dawały; nakoniec, na dokładnem 

j  poznaniu samego półwyspu, który stawał się 
| jakoby celem owego przejścia. Nastąpił 

więc szereg wypraw przygotowawczych.
Dwie z nich, najważniejsze, podjęło państwo, 

którego północne krańce oblewa właśnie ów 
Ocean Lodowaty i które wskutek tego naj
bardziej było zainteresowane odkryciem tego 
przejścia.

Jak  dla badania częściowego brzegów 
wschodnich Azyi północnej punktem wyjścia 
wypraw stały się osady i porty kamczackie, 
tak też dla badania częściowego wybrzeży 
północnych krańca wschodniego Azyi stać się 
mogły tylko osady i porty, jeżeliby one istnia
ły, w odpowiedniej do badanych przestrzeni 
ilości, na półwyspie czukockim. W obu wy
mienionych wyprawach rossyjskich, F . Wran- 
gla, 1820—1823 i Maydela, 1868—1870 za 
punkt wyjścia morskich i lądowych wycieczek 
służył Dolny-Kołymsk, nie o wiele niżej ku 
północy leżący niż Tromsoe i Hammerfest 
w Norwegii.

Przed trzydziestu laty niespełna półwysep 
czukocki miał odegrać ważną rolę w przed
sięwzięciu wszechświatowego znaczenia. Gdy 
próba pierwszego połączenia Ameryki z Euro
pą zapomocą drutu telegraficznego, zarzuco
nego w głąb Atlantyku, nie udała się, po
wstała w r. 1864 w New-Yorku „Western 
Union Extension Company” z kapitałem wy
noszącym 10 000 000 doi. w celu przeprowa
dzenia linii telegraficznej lądowej z Ameryki 
do Europy przez Azyą. Według projektu 
przyjętego linia ta w głębi morskiej byłaby 
tylko zanurzona na przestrzeni cieśniny Be
rynga. Z brzegów tej cieśniny szłaby przez 
cały półwysep czukocki na dolinę rzeki Amu-
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ru. Dwa oddziały inżynierów amerykańskich j  

Wylądowały w r. 1865 na brzegach dwu pół- j 

wyspów krańcowych północno-wschodniej 
Azyi. Jeden, do którego należał znany po
dróżnik i publicysta Jerży Kennan, z Petro- 
pawłowska, drugi od ujścia Anadyru,podążały 
w głąb kraju, by zbadać miejscowość i wy
tknąć linią dla słupów telegraficznych. Po
dążający łodzią po Anadyrze od jego ujścia 
byli we wrześniu już zaskoczeni przez zimę. 
Ponieważ nie posiadali innych środków po-

W tej osadzie dochodzą go wieści głuche, że 
jacyś ludzie płynęli po Anadyrze i zimują 
prawdopodobnie na jego brzegach. Domy
ślając się, że to być mogą jego ziomkowie, 
wyrusza w ten sam sposób w styczniu z Ana- 
dyrska w dół rzeki Anadyru na poszukiwanie 
tych ludzi i dwunastego dnia podróży wygrze
buje ich z pod śniegu.
‘ Gdy linia pomiędzy cieśniną Berynga i do
liną Amuru została wytkniętą, 15 000 slupów 
telegraficznych do ustawienia na niej przy-

Fig. 1 . Czukcza (mężczyzna).

dróżowania oprócz łodzi, musieliby, jak przed 
dwustu kilkunastu laty wyrzucony na te same 
lodowe pustkowia Deżniew, zarzuceni śnie
giem przezimować na nich, gdyby nie Kennan. 
W  grudniu, zaniepokojony brakiem wiado
mości o drugim oddziale, przedziera się on 
na saniach, przez psy ciągniętych, przez 
wzgórza śniegowe z Giżygi, więc od brzegów 
morza Ochockiego, do Anadyrska, ostatniej 
w kierunku Oceanu Wschodniego a o kilkaset 
wiorst od niego oddalonej osady ludzkiej.

gotowanych, kilkadziesiąt stacyj i składów 
zbudowanych, setki robotników z nad Leny 
a kilkudziesięciu z Ameryki zajętych pracą, 
parostatek na Anadyrze, drugi na Penżynie, 
psy, reny i konie w dostatecznej ilości zaku
pione — pomyślne zapuszczenie w Atlantyk 
drutu telegraficznego w r. 1867 wstrzymało 
wszelkie roboty na półwyspie czukockim. 
I  chociaż ruch wszczęty przez kilku ludzi, 
objąwszy ich nakoniec kilka setek, w stosunku 
do przestrzeni był mało znaczącym, w przy



szłości może się okaże zapowiedzią nowych 
i dla tego krańca Azyi czasów.

Z roku 1878 na 1879 na północnem wy
brzeżu półwyspu czukockiego, o trzy stopnie 
geograficzne wyżej ku północy od tego miej
sca, gdzie owych amerykanów zaskoczyła 
zima, a o 180 kilom, na wschód od cieśniny 
Berynga, od 28 września do 18 lipca, 294 dni 
przepędził ze swą drużyną również przez zi
mę, jak  amerykanie i również na wodzie, tyl
ko już Oceanu, zaskoczony podążający z Za-
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osady czukockie: Eutlin, Pitlekaj, Irguneuk, 
zmuszony był oczekiwać lata przyszłego. Sko
ro nadeszło, lody w przeciągu jednego poran
ka lipcowego (18 lipca) pękły, ruszyły, roz
biegły się, a o godzinie 4 ej po południu Vega 
spokojnie popłynęła w obranym od brzegów 
Norwegii kierunku. Następnie w dniu trze
cim po swojem wyzwoleniu (20'lipca) okrążyła 
przylądek wschodni (Deżniewa), wpłynęła na 
cieśninę Berynga i skierowała się ku połu
dniowi.

SWIAT.______________________________  1 0 1

Fig. 2. Czukcza (kobieta).

chodu na Wschód Yasco de Gama jipłnocny— 
Nordenskióld.

Wyruszył on był z Tromsoe na okręcie 
Vega 25 lipca, 6 sierpnia dotarł do ujścia 
Eniseju, 19—okrążył przylądek Czeluskina, 
co w tej wyprawie miało znaczenie okrążenia 
przez południowego Yasco de Gama przyląd
ka Dobrej Nadziei, 27—dosięgnął ujścia Le
ny, we wrześniu, 28, ze wszech stron otoczony 
lodami tamującemi dalszą drogę, w odległości 
dwu i pół kilometrów od wybrzeża, na którem 
obok siebie mieściły się w sąsiedztwie trzy

Kwestya przejścia północno-wschodniego 
rozstrzygniętą została.

Lata podróży Vegi stanowią epokę w dzie
jach geografii krain podbiegunowych.

Wyprawy naukowe, których celem, wypad
ki, których teatrem w X IX  stuleciu stał się 
półwysep czukocki, wskutek swego wszech
światowego znaczenia budziły ogólne zainte
resowanie się samym półwyspem na obu pół
kulach ziemi. Z kolei to zainteresowanie się 
z wód i lądów przeszło i na ludzi na nim za
mieszkałych. I  chociaż znaczenie tych wy
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praw i wypadków dla etnologii nigdy nie wy
równa znaczeniu ich dla geografii, w każdym 
razie jednakże one dopiero dostarczyły mate- 
ryału umożebniającego naukowe traktowanie 
przedmiotu ').

Już Atłasów w opowiadaniu swoim wzmian
kuje o czukczach, jako mieszkańcach „pół
wyspu wchodzącego pomiędzy Kołymą a Ana- 
dyrem w morze” i dodaje, że mieszkają oni 
i przy ujściu Anadyru. Kraszeninników po
daje o czukczach, że są bitni i srodzy, że są 
lepsi rybołówce niż ich sąsiedzi, posiadają 
wielkie stada renów i noszą koszule z wnętrz
ności wielorybich. Ponieważ przez ich ziemie 
prowadziła droga z Jakucka na Kamczatkę, 
na Dolno-Kołymsk i Anadyrsk, rządcy K am 
czatki wspominają o częstych na nich wypra
wach wojennych.

Z wypraw tych pozostały najbardziej w pa
mięci dwie, obie Pawłuckiego. Pierwsza 
trwała półtora roku, od wiosny 1731 do jesie
ni 1732 r. Brało w niej udział 215 kozaków, 
160 koryaków, 60 jukagirów. Pawłucki z tym 
oddziałem dotarł do Oceanu Lodowatego 
i brzegiem jego w kierunku wschodnim prze
szedł paręset wiorst. Rezultatem tej wypra
wy było zabicie do 1 000 a wzięcie do niewoli 
kilkuset czukczów i zabranie 40 000 przeszło 
renów.

Cios ten zadany ilości i bogactwu czukczów 
wszelako ich samych nie uśmierzył. W czasie 
drugiej wyprawy, 1745—1747, Pawłucki rów
nież dotarł do Oceanu i zdobył 20000 renów. 
W powrocie zdobycz tą uprowadzili mu ko- 
ryacy. Od koryaków wydarli ją  czukczowie. 
Gdy Pawłucki, chcąc powetować straty, pu-

*) Oprócz dziel G. Kennana: Tent-life in Sibe- 
ria  i Nordenskiolda: Yegas fard kring Asien oh 
Europa, przetłumaczonych na wszystkie języki, 
do poznania półwyspu czukockiego i lądów na 
nim mogą służyć jeszcze:

Nordqvist: Zamietki o nynieszniem polożenii 
czukczów; Izwiest. imp. rus. geogr. obszcz. 1880, 
t, XVI.

S ‘ein: Die Tschuktschen; Petterm . geogr. Mit- 
theil. 1881. '

Deniker: Le peuple tchouktclie d ’apres les der- 
niers renseignements; Kevue d’Antropologie. 
1882.

Ogólnych wskazówek co do wypraw podbiegu
nowych dostarcza dzieło F r. Hellwalda: Im  ewi- 
gen Eise.

ścił się za nimi w pogoń, otoczony przez prze
ważającą ich ilość padł w bitwie.

I  ta  wyprawa nie uśmierzyła czukczów. 
Rozsiani na wielkich przestrzeniach, w nich 
szukali, rozpierzchając się, obrony, z nich ko
rzystali, okrążając z daleka wielkiem kołem 
kozaków. Przytem wschód i północ zawsze 
były dla nich otwarte. W  takim stanie rze
czy jedyny na półwyspie ostróg w celu ich 
uśmierzenia założony, Anadyrsk, okazał się 
mało pożyteczny. Jakoż po uregulowaniu 
bliższej z Kamczatką komunikacyi lądowej 
w r. 1765 został przez załogę wojskową opusz
czony i stał się najwyżej ku północy i wscho
dowi na tych krańcach posuniętą osadą han
dlową. Rozebranie ostroga, wykazując spo
kojniejsze kozaków względem czukczów za
miary, wpłynęło na przyjaźniejsze z obu stron 
stosunki. Zbliżenie się jednakże nie nastą
piło. Wiadomości o czukczach zbierane i po
dawane nie przekraczały, aż do czasu opisa
nych wypraw naukowych z drugiej połowy 
X IX  stulecia, w szczegółach tego, co o nich 
Atłasów i Kraszeninników podali w X V III 
wieku.

Z materyałów zaś przez te wyprawy do
starczonych dają się wyprowadzić następne 
twierdzenia:

Lud, znany dotychczas pod ogólną nazwą 
czukczów, składa się z dwu od siebie zupeł
nie różnych ludów: czukczów, dla oznaczania 
których należy przybrać przymiotnik właści
wi i drugiego, dla którego nazwa jeszcze się 
całkowicie nie utrwaliła. Jest ich bowiem 
kilka różnych: Iuci, Namolle, Szukluki, Onki- 
loni, Anguali, Ajgwany, Eskimowie azja
tyccy.

Czukczowie tcłaśchoi są zupełnie z powierz
chowności podobni do koryaków. Oko nawet 
wprawne dostrzega zaledwo pewne drugorzę
dne różnice. Przytem według sposobu życia 
dzielą się jak i koryacy, na czukczów osia
dłych i czukczów renowych. Różność zajęcia 
nie zmienia wcale typu fizycznego obu tych 
działów.

Czukczowie osiedli zamieszkują głównie 
brzegi Oceanu Lodowatego, począwszy od 
ujścia Kołymy, ku wschodowi, aż do przyląd
ka wschodniego. Na brzegu wschodnim cy
pla północno-wschodniego półwyspu spotyka
ją  się już z eskimosami azyatyckiemi (tę bo
wiem nazwę wybieram z kilku przytoczonych,
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dla oznaczenia tego ludu). Zajmują się głów- 
aiie rybołówstwem, dostarczającem im prze
ważnie pożywienia.

Czukczowie renowi wędrują zimą i latem 
pomiędzy brzegami Oceanów Lodowatego 
i Wschodniego i doliną rzeki Anadyru. Zaj
mują się hodowlą renów, których stada w po
siadaniu jednej rodziny dochodzą do kilkuna
stu tysięcy. Eeny dostarczają im pożywienia, 
okrycia, sposobu przenoszenia się, zwłaszcza 
.zimą, z miejsca na miejsce.

Czukczowie, zarówno osiedli jak i wędrowni, 
mówią jednym językiem, naturalnie z do
mieszką wyrazów wypływających ze sposobu 
życia, język ten jest wielce zbliżony do języka 
koryackiego.

Wyprawa szwedzka dostarczyła 6 czaszek 
czukczów osiadłych. Pomiar tych czaszek 
wykazał, źe wskaźnik ich cefaliczny jest 
78,33, co pozwala zaliczyć czukczów do me- 
zaticefalów. Wskaźnik cefaliczny dlajaku- 
tów jest 81,44; dla tunguzów 81,1; dla juka- 
girów (jedna tylko czaszka znana)—75,1.

Eskimowie azyatyccy są osiedleni na brze
gach Oceanu wschodniego (m. Berynga), po
cząwszy od przylądka Wschodniego do przy
lądka Olutorskiego. Pomiędzy przylądkiem 
wschodnim i czukockim są oni zmięszani 
z czukczami osiadłemi. Głownem ich zaję
ciem jest rybołówstwo. Sposób życia nie 
różni się od sposobu życia czukczów, natural
nie osiadłych. Języ k — jest taki sam jak 
eskimów amerykańskich. Z 11 znanych cza
szek wyprowadzono wskaźnik cefaliczny 79,11. 
To ich stawia na krańcach mezaticefalizmu. 
Eskimowie amerykańscy mają wskaźnik 76.

Ilość czukczów osiadłych i wędrownych 
i eskimów na półwyspie czukockim wynosi do 
10 tysięcy. Jest to cyfra średnia pomiędzy 
12 i nawet 15 tysiącami, podawaną przez 
jednych, a 7 lub nawet 3 podawaną przez 
innych. Ponieważ czukczowie i eskimowie, 
dotychczas przynajmniej, mniej niż inne ludy 
na całej kuli ziemskiej podlegali wpływom 
wyższej kultury, tak zawsze zgubnej dla lu
dów pierwotnych, przeto wśród nich wymiera
nia gwałtownego podróżnicy nie zauważyli. 
A  nawet zapewne okoliczność następna świad
czyłaby o niejakim przyroście pierwszych. 
Przed r. 1868 czukczowie, począwszy od przy
lądka wschodniego w kierunku zachodnim, 
sięgali tylko do prawego brzegu rzeki Koły-

my; od roku wymienionego przeszli na lewy 
brzeg i zajmować poczęli pomiędzy Kołymą 
i Indygirką, tak zwane Wielkie Tundry, któ
re poprzednio zajmowali jukagirzy od wscho
du, tunguzi—od zachodu ‘).

Na całej przestrzeni półwyspu czukockiego 
rossyanie, oprócz dwu miast, leżących na za
chodnich krańcach półwyspu, na południu 
Gizygi, czy też Giżygińska i na północy Dol
nego Kołymska,[zajmują jeszcze dwa punkty: 
osadę Penżynę, nad rzeką Penźyną i Ana- 
dyrsk—nad Anadyrem. W Ponżynie było 
w 1865 rossyan kilkudziesięciu, w Anadyr- 
sku—do 200.

(Dok. nast.).
/ . Radliński.

I y c i e  ©a
(Ciąg dalszy).

Zdolności psychiczne. Nie chcę tutaj kre
ślić dobrze znanej historyi przemysłu os i nie 
będę opowiadał, jak  gryząc i żując ścięte 
i obrobione drzewo, swojemi szczękami robią 
rodzaj papieru i zużywają go na utworzenie ko
lejnych pięter gniazda, które otaczają następ
nie kilkoma powłokami. Reaumur dał co do 
tych faktów, jak również co do wyhodowania

*) Posiadającym dzieło E. Reclus: Nouvelle 
geographie universelle, VI. L ’Asie Russe, rad z ił
bym na karcie noszącej tytuł: Populations de 
l ’Asie du Nord, sprostować rozmieszczenie juka- 
girów. Lud ten, według Reclus, zajmuje, po
cząwszy od zatoki Borćhoińskiej, doliny rzeki Ja- 
ny, Indygirki, Kołymy i sięga aż do zatoki Cza- 
uńskiej. Otóż jukagirzy wygasają szybko. Wyka
zane przestrzenie na karcie zajmują tunguzi, aż 
po za prawy brzeg Indygirki, a następnie— czuk
czowie, wśród których niby oddzielne zaledwie 
wysepki mogą jeszcze spotykać się jukagirzy. 
Więc— niejednym  kolorem, oznaczającym juka- 
girów, te przestrzenie na karcie należałoby ozna
czyć, lecz zaledwie nielicznemi kropkami w tym  
kolorze.
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gąsienic przez matkę i przez robotnice, wiele 
ciekawych szczegółów godnych powszechnej 
uwagi. Poniżej zatrzymam się tylko na nie
których faktach, jakie miałem sposobność 
zauważyć, a które wydają mi się szczególniej 
właściwe do wykazania zdolności psychicz
nych u os.

Muszę przedewszystkiem zastrzedz, że je
żeli pewne zdolności, jak np. pamięć miejsco
wa, wrażliwość na przyjemność lub ból, zdają 
się bardzo rozwiniętemi u owadów błonko
skrzydłych, rozumowanie, przeciwnie, zdaje 
się mieć niezmiernie mały udział w ich czyn
nościach.

Zdolność porozumiewania się za pomocą 
znaków, wskazywania np. mieszkankom tego 
samego gniazda, gdzie się znajduje zbiornik 
miodu lub cukru w okolicy gniazda, możnaby 
uważać za pewien objaw psychicznych zdolno
ści u owadów błonkoskrzydłych. Ale do
świadczenia Lubboka nie potwierdziły rezul
tatów Hubera w tej kwestyi i jeżeli u mrówek 
sposób porozumiewania się między różnemi 
członkami kolonii został całkowicie wyświe
tlony wskutek badań sławnego angielskiego 
przyrodnika, z osami niestety tak nie jest.

Pewne dzieła przypisywały owadom, o któ
rych mowa (osom), możność rozwiązywania do
syć skomplikowanych zagadnień geometrycz
nych, potrzebnych przy budowie sześciokąt
nych komórek; posunięto się jeszcze dalej, bo 
przyznawano rożkom członkowatym (anten- 
nae), że służą za narzędzia stopniowej mia
ry. Saussure wykazał znaczenie tych teo- 
ryj i dowiódł, że komórki zarysowane 
w formie kubków okrągłych, które stykają 
się z sobą, z konieczności nadają pewien plan 
pracy, a przez stopniowe rozszerzanie się 
przybierają kształt komórek sześciokątnych. 
Automatyczny mechanizm instynktu, mając 
za punkt wyjścia w umyśle osy typ idealny 
komórki cylindrycznej, odnajdowany u wszyst
kich owadów błonkoskrzydłych samotnych, 
a nawet u trzmieli, przychodzi w końcu do 
kształtu komórki takiej, która zużywając ma- 
ximum zdolności, zużywa jednocześnie mini
mum przestrzeni, niateryału i pracy.

Szczególniej, gdy zmienimy w czemkolwiek 
zwykłe warunki, w jakich odbywają się psy
chiczne czynności os, wtedy najwyraźniej wy
stępuje automatyczność ich działań.

Pomówmy najpierw o instynkcie, który je  
skłania do wyrobu bibulastego papieru. J e 
śli, przedsięwziąwszy konieczne ostrożności, 
zabierzemy (wykopiemy) gniazdo z żyjącą 
w niem kolonią czyli rojem, z konieczności 
pozostanie dużo bardzo osobników na zew
nątrz: naprzód osy, znajdujące się na poszu
kiwaniu żywności, a następnie tłum wydosta
jący się z gniazda na zewnątrz, który ziryto
wany rzuca się na napastnika, by bronić 
gniazda. Osy, pozbawione gniazda, następ
nych dni powracają na miejsce skopane, z któ
rego wyjęte było gniazdo i robią z papieru 
m ałą nieregularną kopułę, przytwierdzoną 
do ścian wykopanego dołu, której powłoki 
cienkie pokrywają jedna drugą lub krzyżują 
się bezładnie, nieochraniając wcale plastrów 
utworzonych z komórek, następnie znikają 
stopniowo i po pewnym przeciągu czasu miej
sce to zupełnie zostaje opuszczone.

Jeszcze lepszy przykład przedstawia zda
rzenie następujące: 15 lipca 1893 r. wziąłem 
w moim własnym ogrodzie gniazdo osy pospo
litej, Vespa germanica, które zostało umiesz
czone w klatce z setką może robotnic, w celu 
prowadzenia badań nad dzieworództwem. 
Większa część robotnic znalazła się bez 
gniazda; przylatywały one gromadnie z głębi 
ogrodu aż do strychu gdzie umieszczona była 
klatka i gdzie jeszcze przedtem przyciągał je  
zapach cukru i miodu, którym posmarowane 
były druty klatki. Znaczna ich liczba zebra
ła się ponad klatką, w której były uwięzione 
towarzyszki, w jednym rogu daszku czyli na
krywki klatki, by tam • utworzyć blaszkę 
z masy papierowej, złożoną z licznych warstw 
i mającą kształt trójkąta prostokątnego, 
ograniczonego ramką drewnianą nakrywki 
klatki; pokryły one między innemi, druty 
siatki metalicznej tą  samą papką papierową.

Jednocześnie inna część tego samego towa
rzystwa (roju) budowała na miejscu, skąd za
brano gniazdo, masę niekształtną papierową. 
Z jednej i z drugiej strony praca została za
niechaną po upływie niespełna trzech tygodni. 
Przeto widzimy, że osa pozbawiona swego 
gniazda, ulega mimo to nieprzepartej potrze
bie budowania; niema już komórek do bronie
nia gąsienic, do wychowywania, ale jej żuwa- 
czki (szczęki) zawsze wymagają pracy i dla 
zadowolenia ich trzeba, żeby drewno zamie
niało się na papkę i żeby ta papka w ich ża-
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waczkach urabiała się i wydłużała we wstęgi 
papieru szarego, cienkiego i giętkiego. Two
rząc ten papier, osa nie czyni tego w okre
ślonym celu, albo też chęć osięgnięcia tego 
celu bardzo podrzędne zajmuje miejsce w jej 
umyśle. Przedewszystkiem szuka ona zaspo
kojenia instynktu (nawyknienia).

Przypatrzmy się teraz żywieniu członków 
towarzystwa.

Gdy osa napotka pożywienie, np. miód, na
pełnia nim swoje wole, ile tylko może; całe jej 
ciało jest rozdęte i jeśli ją  się naciśnie, wytry
ska z niej duży strumień miodu; jest ona 
wtedy tak ciężka, że z trudnością fruwa, to 
też za powrotem do gniazda pragnie 
innym żołądkom oddać zawartość swojego, 
której ma zadużo. Jeżeli spotka towarzyszkę, 
która na takich godach nie była, widaćjakprzy 
spotkaniu obie osy się wzajemnie obejmują 
mackami, następnie przysuwają pyszczek do 
pyszczka, jedna wyrzuca z siebie miód lub 
cukier, który druga chciwie zlizuje. Ta, któ
ra wydziela miód, zdaje się tyleż doświadczać 
zadowolenia, jak i ta, która go zlizuje; rozsze
rza swoje szczęki, wyciąga języczek, kła
dzie się na boku, na grzbiecie, lub prostuje 
się, przybierają najwygodniejszą pozycyą, 
byle jej towarzyszka mogła się zasycić.

Widziałem osy, podające sobie pożywienie 
po przez kraty klatki lub przez kanwę firan
ki, która rozdzielała osy zamknięte w pokoju 
od tych, co były na dworze. Byłby to piękny 
temat do rozprawy dla zamiłowanych zwolen
ników harmonii w naturze. Z tego, co powie
dziano powyżej, jeden już tylko krok do wnio
sku, że osy niewolnice są żywione przez współ
czujące towarzyszki, które im przynoszą za
pasy.

Należy jednakże nadmienić, że te, które dają 
żywność, są najczęściej wewnątrz umieszczone 
i że wogóle osy są bardzo mało współczujące. 
Lubbock już zwraca uwagę na zupełny pra
wie brak uczuć wrażliwości u os i u pszczół; 
nie zwracają najmniejszej uwagi na towa
rzyszki, które nurzają się w miodzie, koło nich. 
Cwiertują towarzyszki nieżywe, żeby służyły 
za pokarm dla innych. Posuwają swój kanni- 
balizm aż do tego stopnia, że zjadają własne 
gąsienice, wreszcie osy nawet dla swojej kró
lowej nie mają tej czci co pszczoły.

To też, kto zechce zdrowo te rzeczy oce
niać, będzie widział w fakcie powyżej przyto-

| czonym wzajemną przysługę i nic więcej. Osa 
której wole jest przepełnione miodem, zapew- 

| ne doświadcza rzetelnej przyjemności, gdy go 
może wyładować i jest szczęśliwą, jeżeli może 
znaleźć towarzyszkę, przyjmującą od niej ten 
ciężar.

Z tej niezmiernej łatwości, z jaką u os od
bywa się wymiana pokarmów z jednego żo
łądka do drugiego, wynika, że musi zachodzić 
bezwzględna równowaga co do pożywienia, 
pomiędzy członkami jednej kolonii (roju), bez 
względu na szczęśliwe przypadki, które mogą 
jednym odkrywać większe zapasy żywności, 
aniżeli innym. Jest to jak widzimy, komu
nizm posunięty do ostatecznych granic, pozo
stawiający daleko za sobą zasady socyalizmu 
najbardziej krańcowego.

Ta wymiana produktów żywności odbywa 
się w dosyć ciekawych warunkach. Widzia
łem dość często we wnętrzu małego pudełka, 
opatrzonego przegrodami w kształcie pułek, 
mających przedstawiać w moich doświadcze
niach podziemne gniazdo os, jak osa, która się 
wydawała niezmiernie zajętą, biegała w pra
wo i lewo, rzucała się gwałtownie na jednę ze 
swoich towarzyszek, którą gryzła na wszyst
kie strony żuwaczkami to w kark, to w tułów, 
to w odwłok; napad wydawał się tak gwał
townym, że niepodobna było przypuszczać 
aby osa, która była ofiarą takiej napaści mo
gła wyjść z niego cało. A jednak oporu naj
mniejszego nie było widać ze strony napasto
wanej, jak również żadnych usiłowań ze stro
ny napadającej, żeby ją  przytrzymać. Wi
działem osę zawieszoną na kawałku drzewa 
jedną łapką, a drugą obejmującą inną osę 
poddaną tej szczególnej operacyi, którą nie 
można inaczej nazwać jak pewnego rodzaju 
masażem gwałtownym, były one splecione 
jedna z drugą i chociaż tej drugiej nie trudno 
było wcale wymknąć się, pozostawała dosyć 
długo zawieszona w powietrzu i czekała spo
kojnie, żeby ją  towarzyszka puściła. Jedno
cześnie gdy dokonywa się masaż, widać jak 
z gęby osy ugniatanej wychodzi kropelka^ 
wyciąga jednocześnie pyszczek i przechodzące 
towarzyszki zlizują to chciwie. Co jest cie- 
kawem, to, że masażystka rzadko bardzo dla 
siebie samej bierze korzyści wspomnianej 
operacyj; jeżeli wówczas żadna z towarzyszek 
nie przechodzi tamtędy, kroplę upuszcza na 
ziemię i tam inne osy ją  zlizują. Co zaś do
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masażystki, tej wystarcza najzupełniej przy
jemność, jakiej doświadcza przy tej czynności; 
nic ją  nie obchodzi, czy przechodzą tamtędy 
robotnice łub nie i czy korzystają z tych wy
dzielin; jej celem jest gryźć i masować. Do
znaje ona pewnego pobudzenia gorączkowego 
i swój dziwaczny instynkt na kilku indywi
duach zastosowywa. Osy ugniatane nie zdają 
się najmniejszej doświadczać przykrości i wy
gładziwszy sobie skrzydła i rożki odlatują do 
zwykłych swoich czynności.

Czy osobniki masujące mają rolę pewną 
w rozkładzie żywności dla całej kolonii, czy 
też są przeznaczone do utrzymania równowagi 
w odżywianiu całej kolonii? Skłaniam się ku 
temu przypuszczeniu, sądząc zarazem, że isto- j  

ty te poddając się owej czynności i bezpo
średnie ciągną z tego dla siebie korzyści.
W każdym razie—czy to jest rodzaj manii po
budzającej, której pastwą jest osa, czy też ta  
obojętność na korzyści, jakie z tej pracy wy- j  

pływają dla innych lub dla niej samej, wyka
zuje, że działa tutaj ona niejako bezwiednie I 
a przynajmniej, że szuka ona w tern tylko za
dowolenia osobistego i czyni zadosyć potrze
bom instynktu. Osy mają za zadanie nietylko I 
wyżywić siebie i swoje towarzyszki, muszą 
one jeszcze karmić całą gromadę gąsienic, ; 
które zaludniają komórki gniazda. Żywią je 
albo wydzielanym ze swego wola płynem, albo 
przynoszonemi stałemi pokarmami, aż do dnia 
kiedy dojdą do takich rozmiarów, które im | 
pozwolą przygotowywać się do przemiany. 
Siebold świetnie opisał sposób, w jakiPolistes 
karmi swoje gąsienice. Osa zwyczajna w ten 
sam sposób postępuje; przybywa z zewnątrz | 
obciążona swoją zdobyczą, kawałkiem owa- j  

du lub mięsa, umieszcza się w jakimkol
wiek kąciku gniazda, gdzie przeżuwa w szczę
kach przyniesiony kawałek. Gdy już kawałek 
odpowiednio jest zmiękczony, osa udaje się na 
jedno z pudełek; po drodze spotyka się z to- i 
warzyszkami, którym udziela po odrobinie 
swojego łupu; poczem każda ze swej strony 
zapuszcza głowę w komórkę dla rozdania 
żywności gąsienicom. W  niewoli osy żywiły 
gąsienice głównie zawartością swojego wola 
i dość rzadko mogłem być świadkiem podob
nych operacyj, zdaje się jednak, że to samo 
musi się odbywać i w ten sam sposób w całem 
gnieździe: dosyć jest chwilkę postać u wejścia 
do gniazda, żeby zobaczyć osy powracające

ze zdobyczą, obciążone gąsienicą, kawałkiem 
motyla, muchy lub pszczoły.

Mówiłem o wychowywaniu gąsienic przez 
osy robotnice, jak  ono się odbywa w normal
nych warunkach. Ale przy zmianie środka, 
w jakim się owad porusza zwykle, co ma naj- 

: częściej miejsce przy doświadczeniach czynio
nych w niewoli, psychiczne zdolności os są 

j wykolejone i całkiem wychodzą z równowagi 
a czyny anormalne są rezultatem nieuniknio
nym takiego wykolejenia.

Rozmaite ruchy owadu następują po sobie 
| zwykle w oznaczonym porządku i w określo

nym celu; to daje złudzenie czynów wyrozu- 
mowanych. Ale w rzeczywistości rozmaite 
te ruchy są tylko odruchami (refleksami) 
mniej lub więcej świadomemi, wywołanemi 
przez rozmaite pobudki, wiążącemi się i na- 
stępującemi po sobie normalnie w pewnej na
przód obliczonej harmonii. Jeśli porządek 
pobudzeń zostanie zakłócony, jeśli cokolwiek 
zostanie opuszczone, owad zostaje sam zbity 
z tropu a wspólność z celem, który ma być 
osięgnięty zerwana, obala zarazem cały po
zór rozsądku.

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

8) tłumaczyła J. S.

Posiedzenie trzecie Komisyi teoryi ogrodni
ctwa i nauk przyrodniczych pomocniczych odbyło 
się dnia 7 lutego 1895 roku, o godzinie 8 -ej 
wieczorem.

1 ) Protokuł posiedzenia poprzedniego został 
odczytany i przyjęty.

2) P. Jan  Sztolcman mówił „O papugach.” 
Rozpoczął od wskazania miejsca, jakie papugi 
zajm ują w systematyce ptaków i skreślił kolejno 
usiłowania różnych ornitologów zaliczenia papug 
do coraz to innych rzędów gromady ptaków.

Zwrócił następnie uwagę na pewną analogią 
zachodzącą pomiędzy papugami i ptakami dra- 
pieżnemi nocnemi, oraz na starożytność rodu pa
pug. Przeszedł dalej do rozmieszczenia geogra
ficznego tych ptaków jako też do wzniesienia ich
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pionowego. Poświęcił nieco dłuższy rozdział bu
dowie anatomicznej papug, zastanawiał się nad 
zmysłami, inteligencją i obyczajami papug, przy
taczając własne obserwacye nad terni ptakami, 
czynione w podróży po Ameryce południowej. 
Mówił o pożywieniu papug, znoszeniu ja j, budo
wie gniazd i t. d.

W końcu skreślił treściwie systematykę papug, 
przyjm ując w rzędzie tych ptaków 6 rodzin i po
dał krótką charakterystykę każdej rodziny z przy
toczeniem ważniejszych przedstawicieli.

Wykład swój uzupełniał p. S. przez pokazywa
nie pięknych okazów naturalnych różnych gatun
ków papug, oraz doskonale wykonane wizerunki 
kolorowane.

Przemówienie p. J. Sztolcmana, uzupełnił prof. 
H. Hoyer uwagami o zmyśle węchu u ptaków 
i stosunku jego do zmysłu smaku.

Szczegółowy wykład p. J. Sztolcmana będzie 
drukowany w jednym z numerów Wszechświata.

Na tem posiedzenie ukończone zostało.

Spis roślin rzadkich, lub zupełnie dotąd nie obserwowanych 
w kraju, zebranych w okolicach Warszawy w r. 1894 p, u. 

Cybulskiego.

(Ciąg dalszy).

7. Hordeum jubatum L. Ameryka północna. 
Zdziczała rośnie nad brzegami Wisły. Znalazłem 
kilkadziesiąt okazów tej rośliny 2 i 3 letnich 
obok parku. Praga.

8 . I'oa bulbosa L . vvvivipara W. Gr. Raz tylko 
znaleziona przez ś. p. Łapczyńskiego w okolicy 
Bielan (T. 11 Pam. Fiz.). Bardzo licznie zarasta 
zachodni s ‘ok cytadeli.

9. Setaria verticillata I \  B. Pierwszy raz zda
rzyło mi się ją  napotkać w okolicy Warszawy 
u podnóża skarpy kol. W. Wied. na Czystem. 
Jest to roślina rzadka; w żadnem bowiem ze spra
wozdań z wycieczek botanicznych, drukowanych 
w „Pamięt. Fizyogr.” nie została pomieszczoną. 
Jeden tylko p. Makowiecki w spisie roślin okolic 
W arszawy (T. IX  Pam. F iz.) podaje: „Setaria j  

yerticillata” na łąkach pospolita. Zachodzi tu  j  

wątpliwość, podał bowiem Setaria viridis i S. yer
ticillata, a nie zamieścił Set. glauca, k tóra je s t j  

najpospolitszem zielskiem wszystkich okolic W ar
szawy. Prawdopodobnie p. Makowiecki wziął je- 
dnę za drugą. •

10. Lolium percnne, L. cristulum Doli. Łąka 
w blizkości cytadeli.

11. Triticum crislatum Schreb. (Ay ropy rum P. 11.) 
Trawa stepowa południowej Europy. Znajdowa
łem ją  na miejscach piaszczystych kolei Terespol, 
oraz na skarpach kolejowych. Pierwszy raz 
w kraju znaleziona.

1’olygonaccae. 12. Rumex aquaticus L .  Raz 
tylko w kraju  znaleziony pod Sąchocinem na 
brzegu rzeki Wkry (Prod. Kost.). Rośnie bardzo 
licznie na miejscach piaszczystych stacyi Teresp., 
na skarpach kolejowych, na miejscach wilgotnych, 
między nasypami kolejowemi i na łąkach Grocław- 
skicli i Czerniakowskich, nie często.

C l ie n o p u d ia c e a e .  13. C/ienopoiiium fic iflium  Sin. 
Na brzegach piaszczystych Wisły dosyć pospolita.

1 4 .  Chenopoilium Vulociria L .  Miejsca piaszczy
ste na s*acyi Teresp. i za placem broni na gru
zach.

15. Kochia arenaria Rth. Zarasta bardzo licznie 
wzgórza piaszczysłe prawego brzegu Wisły, mię
dzy Zerzniem a Miedzyszynem, niedaleko Saskiej 
Kępy.

16. Kochia scoparia Schrad. Roślina południowo 
europejska. Spotykałem ją  na st. kolei Nad
wiślańskiej, Petersburskiej, ' Terespolskiej, na 
brzegu Wisły obok parku i nawet jeden okaz na 
bruku alei Jerozolimskiej obok młyna parowego. 
Pierwszy raz w kraju  znaleziona.

A m a r a n ta c e a e .  17 . 1’olycnemum arvensa L . v. ma- 
ju s  A . Br. Roślina dotychczas w południowych 
i środkowych Niemczech znajdowana. Na stacyi 
Teresp. i przyległych placach na miejscach piasz
czystych, znajdowałem okazy tej rośliny docho
dzące do 68 cm. szerokości. Pierwszy raz w k ra 
ju  znaleziona.

C a r ; o p l i ) l l a c e a c .  18. Gypsophila paniculata L. 
Przeszłego roku, znalazłem jeden okaz tej rośliny 
na cmentarzu żydowskim (Wszechś. Nr 10, 1894 
r.). Ubiegłego lała napotykałem ją  dosyć często, 
na st. Nadwiśl., na rampie towarowej kol. Peters, 
na bruku, na st. Teresp. w różnych miejscach, na 
nasypach kolejowych i na łączce obok szosy Pe- 
tersb. za koszarami praskiemi. Pomiędzy okaza
mi tej rośliny znajdowały się nawet, kilkonasto- 
letnie. Według mego zdania należy j ą  uważać 

| za stałą mieszkankę okolic Pragi.
1 9 .  Saponarin Yaccaria L . ( Voccar,a paruijlora) 

Moench. Dotychczas tylko w południowych stro
nach kraju była znajdowana (Prod. Rost.). Napo
tykałem ją  na st. Teres., Nadwiśl. i na skarpach 
kolejowych.

20. Silene dichotoma Ehrh. Południowo wschod
nia i południowa Europa. Znalazłem kilka okazów 
tej rośliny na st. Nadwiślańskiej. Pierwszy raz 
w kraju  znaleziona.

21. Silene nalifłora L. ( Mtlandrium Fn.). Znaj
dowałem ją  na st. Teresp., Nadwiśl. i W. Wied. 
na Czystem.

22. Spergula pentand a L. Miejsca piaszczyste 
za plantem kolei Nadwiś. i obok cmentarza ży
dowskiego za Pragą.

P a p a y e r a t e a c .  23. Glaucium corniculaimn Curt. 
j Przed kdkudziesięciu laty znaleziona przez ś. p.
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Jastrzębowskiego pod Okuniewem (Prod. Rost.). 
Od tego czasu nigdzie w k raju  nie była napoty
kana. Znajdowałem ją  dosyć licznie na st. Te
respol. i na skarpach kolei W.-Wied. na Czysfem.

Cruciferac. 24. Bunins orientalis L. Roślina 
bardzo rzadka w kraju (Prod. Rost.). Napotykałem 
j ą  dosyć licznie w okolicach Pragi, szczególniej 
zaś w blizkości plantów kolejowych, na Czystem 
w blizkości kolei i na łąkach przy cytadeli.

25. Diplotaxis muralin D. O. Podole, wschodnie 
i południowe Niemcy. Roślinę tą  napotykałem 
bardzo licznie na wszystkich kolejach praskich, 
na przyległych placach, w rowach i na skarpach 
kolejowych, na gruzach za byłą stalownią i na 
kolei W.-Wied. w blizkości Czystego. Pierwszy 
raz w kraju  znaleziona.

26. Erysimum orientale R. Br. Roślina ta  do
tychczas tylko w południowych stronach k raju  
była napotykana (Prod. Rost.). Znajdowałem j ą  na 
skarpach kolei Nadwiśl., na stacyi Terespolskiej 
i W.-Wied.

27. Lepidium campestre R. Br. Roślina w po
łudniowych okolicach kraju częsta, w innych oko
licach rzadka (Prod. Rost.). Znalazłem kilka oka
zów, między plantam i kolei Nadwiśl.

28. Lepidium perfuliatum L. Roślina południo
wo europejska. Napotykałem ją  dosyć licznie na 
st. Teresp. i Nadwiśl. Pierwszy raz w kraju  zna
leziona.

29. Sisymhrium Loeselii L. Miejsca piaszczyste 
między plantami kolej owemi i na stokach cytadeli.

M ah aceae . 3 0 . Sida Abutilon L. Roślina po
łudniowo europejska. Napotykałem ją  na polach 
uprawnych między ziemniakami w blizkości plantu 
kolejowego obok cytadeli, przy drodze wiodącej 
do mostu kolejowego. Zapewniano mnie, że na 
przedmieściu Księże Młyny (Pfaffendorf) pod Ło
dzią w blizkości plantu kolejowego rośnie bardzo 
licznie na polach uprawnych. Pierwszy raz w k ra
ju  znaleziona.

A ceraccae. 31. A  er campestre L. W zaroślach 
kępy wiślanej pod Bielanami wprost Żerania.

U m bclliferae. 32. BupUurum ruiundifidium L. 
Roślina dotychczas tylko w południowych stronach 
k ra ju  napotykana. Znalazłem kilka okazów na 
plancie kolei Teresp.

33. Falcaria sioides Wtl. (Sium Falcaria /,.). 
Rośnie licznie w przekopie kolei W.-Wied. na 
Czystem.

Onagraceae. 34. Oenuthera muricala L. Podobna 
je s t do O. biennis L. i z tego powodu została 
w k raju  przeoczona. Rośnie bardzo licznie na 
brzegach Wisły. Szczegółowy opis tej rośliny po
dany je s t we Wszechś. Nr 3 9 ,1 8 9 4 . Pierwszy raz 
w k raju  znaleziona.

{ D o k .  nast.) .

Wiadomości bibliograficzne.

—  F ra n k .  Die K ra n k h e i ten  d e r  Pf lanzen .  Świe
żo opuścił prasę w Wrocławiu 1 tom 2 wydania 
dzieła dra A. B. F ranka, prof. wyższej szkoły 
rolniczej w Berlinie: Die Krankheiten der Pflan
zen, tom I, s 'r . 344, z 34 drzeworytami. Cena 
6 marek. Całe dzieło obejmie 3 tomy. Tom 
pierwszy, podzielony na 5 rozdziałów, obejmuje 
choroby wywoływane px-zez czynniki nieorganicz
ne: z powodu braku przestrzeni, przez porażenia 
zewnętrzne, przez wpływy atmosferyczne, wynikłe 
z własności gruntu i wywołane przez szkodliwe 
związki chemiczne. W drugim tomie mieścić się 
będą choroby spowodowywane przez pasorzyty 
roślinne, a w trzecim — przez zwierzęta. Wobec 
szybkich postępów fytopatołogii, dzieło Franka 
jako  zawierające najnowsze zdobycze naukowe, 
musimy powitać z radością, gdyż nawet książka 
Sorauera (1886) o chorobach roślinnych pod wielu 
względami nie odpowiada dzisiejszemu stanowi 
tej gałęzi wiedzy. St. Ch.

K R O N IK A  K A U K O W A .

—  P o czucie  Ciężarów. P. Fournoy przedsta
wił towarzystwu fizyki i historyi naturalnej w Ge
newie rezultaty następnego doświadczenia. Wy
brawszy dziesięć przedmiotów znanych i powsze
dnich, jednakiego ciężaru ale różnej objętości, po
lecił osobom badanym uporządkować je  według 
wagi. Otóż, na pięćdziesiąt osób, jedna tylko 
wykryła równość ciężarów; wszystkie inne popeł
niły omyłkę jednakową, wykazując jako przed
m iot najlżejszy pudło puste dosyć znacznych wy
miarów, jako zaś przedmiot najcięższy drobną 
skrzynkę metalową, napełnioną ołowiem. Ciężar- 
pozorny przedmiotów wydaje się tedy odwrotnie 
proporcyonalnym do objętości. Z oczyma wszak
że zamkniętemi, ciężar rozpoznawano należycie. 
P . Fournoy wnosi stąd, że nie posiadamy poczucia* 
podniet czyli impidsów ruchowych, przez mózg 
przesyłanych mięśniom; gdybyśmy go bowiem do
znawali, uczuwalibyśmy natychmiast, że podnosze
nie różnych przedmiotów wymaga jednakiego na
kładu energii i nieumieszczalibyśmy przedmiotów 
drobnych, jako najcięższych.

T. R .
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—  D roga  k s iężyców  M a rsa .  W sierpniu 1877 
odkrył Asaph Hall dwa drobne księżyce Marsa, 
Phobos i Deimos, z których pierwszy bliższym 

je s t  planety. Obserwacye księżyców tych są na
der utrudnione, zarówno dla słabego ich blasku, 
ja k  i dla sąsiedztwa z Marsem, gdyż pierwszy od
dalony je st od planety o trzy tylko, drugi o sie
dem promieni planety, gdy odległość księżyca od 
ziemi wyrównywa 60 je j promieniom. Phobos 
kończy obrót swój dokoła M arsa w ciągu 7 god. 
39 min. Deimos zaś w ciągu 30 god. 18 minut. 
W październiku roku zeszłego Mars przypadał 
w opozycyi ze słońcem, w małej odległości od zie
mi; korzystając więc ze sprzyjających warunków, 
p. Campbell, astronom w obserwa+oryum Licka, 
badał położenie księżyców tych od 25 październi
ka do 15 listopada i przekonał się, że w tym cza
sie Phobos usuwał się od planety daleko znaczniej 
na wschód, aniżeli na zachód, gdy tymczasem 
Hall w r. 1877 widział stosunki wręcz przeciwne. 
Widocznie zatem droga księżyca tego ulega obro
towi szybkiemu w swej płaszczyźnie, czyli innemi 
słowy obraca się je j linia absydo w. W drodze 
Deimosa również dostrzedz się dały pewne zmia
ny, mniej jednak wybitne, droga ta  bowiem je st 
prawie kołowa.

S. K.

—  Z w iązek  w ę g la  Z w a p n ie m ,  dotąd nieznany, 
a otrzymany w piecu elektrycznym przez ogrza
nie do wysokiej tem peratury mięszaniny wapna 
z pyłem węglowym, przedstawia ciekawą własność, 
k tórą opisuje p. Morton w piśmie „Engineering.” 
Po wydobyciu z pieca substancya ta  przedstawia 
się w postaci masy szklistej, okazującej w niektó
rych punktach odłam krystaliczny, w zetknięciu 
zaś z wodą wydziela znaczną obję'ość gazu, 
skl i dającego się, ja k  się zdaje, przeważnie z ace
tylenu. Po skropieniu wodą bryłki tego związku 
wytwarza się gaz, który po zapaleniu wciąż pło
nie, byleby od czasu od czasu dorzucano kilka kro
pel wody na bryłkę, dopóki cała nie zamieni się na 
■w aj no. Przy należytem więc uregulowaniu do
pływu wody otrzymywać można gaz palny pod 
żądanem ciśnieniem. Według p. Lewes acetylen 
posiada zdolność oświecającą wyższą znacznie, 
aniżeli inne węglowodory, a przy spalaniu wydaje 
mniejszą ilość tlenku węgla; nadto zaś tempera
tu ra  płomienia nie przechodzi 1 000° C., gdy 
w płomieniu gazu zwykłego dochodzi 1  360°. Są
d z i on tedy, że powyższy związek znaleźć może 
zastosowanie korzystne przy oświetlaniu wagonów 
dróg żelaznych.

T. R.

—  EOZOOII. Rozprawa pp. Jolinston Lavis i J. 
W . Gregory, ogłoszona w sprawozdaniach kró
lewskiego towarzystwa naukowego w Dublinie, 
dokonywa ostatecznej zagłady słynnego pierwo
tniaka „Eozoon,” który, jak  świadczy jego nazwa

(eos—jutrzenka), miał być najdawniejszym ze 
znanych dotąd śladów kopalnych życia zwierzę
cego na ziemi. Bajeczny i mistyczny ten orga
nizm odkryty został przez Dawsona i Carpentera 
w Kanadzie (Eozoon canadense), w skałach ser
pentynowych, następnie zaś znaleziono go rów
nież w Bawaryi, w Czechach, w Pirenejach, w ska
łach uważanych do‘ąd za azoiczne. Już wszakże 
w r. 1865 nasunęły się wątpliwości co do pocho
dzenia organicznego tego utworu, a wspomnieni 
wyżej autorowie angielscy potwierdzają, że wszel
kie okazy rzekomego pierwotniaka są tylko skut
kiem mechanicznych i chemicznych przeobrażeń 

{ skały. Ślady te są pospolite w skałach wyrzuca- 
[ nych przez Monte Somina, a stąd wnoszą autoro

wie, że „Eozoon” je s t rezulta*em metamorfizmu, 
jakiem u ulegają skały wapienne pod działaniem 
lawy wulkanicznej. Historya ta  przypomina rze
kome organizmy, które przed laty kilkunastu od
kryto w aerolitach.

T. R.

—  Nowe s p o s t r z e ż e n ia  nad życiem  u ta jo n e m  
n iek tórych  w ą t ro b o w c ó w  P. O. Mattirolo umie
ścił w hermetycznie zamkniętym eksykatorze z kw. 
siarczanym żywe okazy Grimaldia dichotoma 
(wątrobowiec z Rodz. Marchantiaceae). Przele
żały one tam prawie 7 lat (od 13 maja 1887 r. 
do 4 kwietr.ii 1891 r.), nie doznawszy żadnych 
zmian, oprócz skurczenia się. Przeniesione na 
wilgotne powietrze rozprostowały się natychmiast 
i odzyskały swój zwykły wygląd. Rozmaite od
czynniki (alkohol, gliceryna, cukier, KNO 3 i in.) 
działały na protoplazmę ich komórek zupełnie 
tak  samo, jak  zwykle. Por umieszczeniu w odpo
wiednich warunkach, okazy te rozwi ały się po
myślnie i zaczynały nawet owocować (30 maja).

Rośliny te  zatem żyły przez 7 lat życiem uta
jonem. W eksykatorze, jak  również w naturze, 
w czasie silnej posuchy, plecha ich zmniejsza zna
cznie swą objętość wskutek u traty  wody. Brzegi 
jej podnoszą się i zaginają do środka, aż do ze
tknięcia się wzajemnego; w ten sposób brunatne 
łuski, znajdujące się na spodniej stronie plechy 
i w zwykłych warunkach zwrócone do ziemi, stają 
się zewnętrznem pokryciem. Tak zabezpieczone 
Grimaldiae są w stanie znosić nadzwyczaj wysoką 
tem peraturę. Autor umieszcza w gotującej się 
wodzie szklane probówki z temi roślinami (po 
kilkomiesięcznym ich pobycie w eksykatorze). 
Okazy, trzymane w takiej wodzie przez ’ /2 godz., 
rozwijały się dalej pomyślnie, po przeniesieniu do 
wilgotnego powietrza, i po kilku dniach wytwa
rzały nowe liście.

W  każdym razie, wymiana materyi odbywa się 
i w takich wysuszonych roślinach, ale nadzwyczaj 
powolnie i z pewnemi zmianami, według praw, 
których dotychczas nie znamy.

(Naturwiss. Rundscli. Nr 51 z r. 1894).

B. D .
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—  Grzyby p a so rz y tn e  n a  zb o ża ch  oz imych.
W  Niemczech w r. 1893 spostrzegł B F rank  trzy  
gatunki grzybów pasorzytnych niszczących zbio
ry  ozimin. Łamanie łodyg żyta opisane w N r 4 
Wszechśw. z r. b. według najnowszych badań wy
wołuje grzyb Leptosphaeria herpotrichoides, spo
strzegany dotąd tylko we Włoszech. Owoce jego 
dojrzewają na rżysku na jesieni i w iatry roznoszą 
zarodniki na młode ozime zasiewy.

Na pszenicy występowały dwa gatunki grzy
bów: Leptosphaeria Tritici, dotąd sporadycznie 
napotykany, wystąpił w groźniejszych rozmiarach. 
Rozwija się na liściach pszenicy, które usychają 
a razem  z niemi schnie łodyga przed wykształce
niem ziarna. Owocuje dopiero w jesieni. Drugi 
pasorzyt pszenicy Ophiobolus herpotrichus rozwi
j a  się na dolnej części źdźbła i wywołuje więdnię
cie łodygi przed zbiorami. Perytecye tworzą 
się u podstawy łodyg i dla tego po sprzęcie doj
rzewać mogą na ściernisku. Choroba ta  niszczy 
często '/2 do 2/3 plonów i występuje w Niemczech 
od Bawaryi do Holsztynu. Jako środki zaradcze 
proponuje Frank 1 ) nizkie sprzątanie zbóż, aby 
na rżysku grzyby nie wydawały owoców, 2 ) chcąc 
uczynić rżysko nieszkodliwem należy spalić je  lub 
też wcześnie po sprzęcie głęboko podorać, 3 ) uni
kać siewu tych samych zbóż w następnym roku 
na tych polacli, na k łórych ukazały się pasorzyty.

St. Ch.

' —  B o try tis  c in e r e a ,  n o w a  c h o r o b a  z ie m n ia 
ków. W W irtembergii na łęcinie ziemniaczanej 
spostrzegał 0 . Kirchner nieobserwowane dotąd 
nigdzie zjawisko gnicia łodyg. Przyczynę stano
wa grzyb Bo‘rylis cinerea, który tworzy u podsta
wy łodyg ziemniaczanych miękkie kółko, od k tó
rego zaczyna się i rozszerza więdnięcie i gnicie 
łodyg. Kłęby nie ulegają chorobie, ale przestają 
rosnąć. Grzyb może rozwijać się na martwych 
częściach roślin i na nawozie. Dla tego tam, gdzie 
gnicie łętów często się powtarza, należy unikać 
wywożenia nawozu bezpośrednio pod ziemniaki. 
Dotknięte grzybem łodygi trzeba wycinać i palić, 
aby w iatr nie roznosił zarodników.

St. Ch.

—  Z gorze l  b u r a c z a n a  czyli zaraza korzeniowa 
buraków (W urzelbrand) i gnicie liści buraczanych 
(Herzfaulniss) są chorobami dosyć często wystę- 
pującemi w płantacyach buraków cukrowych 
i obniżają często o 30°/o wydajność plonów. P rzy
czyny zgorzeli nie są jeszcze dostatecznie wyja
śnione. Jedni badacze przypisują je j powstawa
nie wpływom fizyczno-chemicznym, t. j .  brakowi 
wapna w roli, skłonności gruntu do zlewania 
i zeskorupienia się, częstym zmianom tem peratu
ry i wogóle wszelkim czynnikom wywołującym 
zastój w rozwoju młodych buraków. Inni zaś 
widzą przyczynę w grzybach pasorzy‘nych i bak- 
teryach, dla rozwoju których i wywołania choroby

konieczne są warunki niesprzyjające szybkiemu 
wzrostowi buraków.

D r F. K ruger z 43 prób buraków dotkniętych 
zgorzelą dostarczonych z Marchii brandenburskiej, 
Śląska, Pomeranii i Poznańskiego w 33 wypad
kach, jako przyczynę ujawnił grzyb Phoma Betae, 
k*óry jak  B. Frank wykazał, je s t sprawcą innej 
choroby buraków gnicia liści sercowych. Z do
tkniętych zgorzelą prób z łatwością Kruger otrzy
mał charakterystyczne dla rodzaju Phoma owoce, 
butelkowate pyknidye, z których wierzchołka 
przez otwór wychodzą sznurkowało zarodniki. 
Przeniesione na kiełkujące buraki lub na rośliny 
w pełni wzrostu będące zarodniki zawsze wywo
ływały zgorzel. Na rozwój grzyba a tem samem 
zgorzeli najważniejszy wpływ wywierają stosunki 
atmosferyczne. Suche i chłodne powietrze pobu
dza, ciepła zaś i wilgotna pogoda tamuje rozwój 
grzyba. Nieustanne deszcze także bardzo sprzy
ja ją  rozwojowi choroby. Zarazek przenosi się 
z nasieniem buraków, na których znajdują się za
rodniki grzyba lub z defekacyami. Zarodniki 
leżąc w ziemi przez długie lata zachowują zdol
ność kiełkowania i przy sprzyjających okoliczno
ściach wywołują chorobę.

L. H iltner na kiełkujących burakach zauważył, 
że niektóre włoski korzeniowe ulegają z wyrodnie' 
niu i że następnie w tych miejscach po przesadze
niu nasion do gruntu rozwija się zgorzel. Bada
nia bliższe wykazały jako przyczynę zwyrodnie
nia i zgorzeli bakterye, które w postaci laseczko- 
watej łatwo obserwować się dają w komórkach 
włosków korzeniowych i naskórka dotkniętego 
zgorzelą. Bakterye są w nasionach i z niemi 
przenoszą się do grunłu. Przyczyną ich rozwoju 
są: niewłaściwe postępowanie przy zbiorze i su
szeniu nasienia i dziedziczna skłonność niektórych 
ras buraków cukrowych wywołanych zbyt delika
tną kulturą.

Prawdopodobnie więc przyczyną zgorzeli w je 
dnych wypadkach są bakterye, w innycli Phoma 
Betae, a warunki fizyczno-chemiczne są nieodzow
ne dla rozwoju choroby. Dla zabicia zarodników 
Phoma i bakteryj w nasieniu wystarcza moczenie 
go w 1  °/0 roztworze kwasu karbolowego przez 15 
godzin, często jednak środek ten nie pomaga, je 
żeli zarodniki znajdują się już  w gruncie, na któ
rym sadzone są buraki. Dla osłabienia choroby 
stosują wapnowanie roli i sole potasowe pod 
przedplony buraków, a po wzejściu nasion— mo- 
tykowanie. W os‘atnich czasach do ratowania 
zaczęto s*osować gips superfosfa‘owy i wysoko
procentowe superfosfaty, które w Czechacli i Sak
sonii wydały pomyślne rezultaty. Saletra działa 
ujemnie. Sole potasowe stosowane bezpośrednia 
pod buraki i wapnowanie sprzyjają rozwojowi in
nej choroby buraków, gniciu liści sercowych, k tó
rą  wywołują dwa grzyby albo Phoma Betae alba 
Sporidesmium (Clo3terosporium) putrefaciens. 
Duński mykolog E. Rostrup uważa obadwa te  
grzyby za dwa genetyczne stadya w rozwoju je d 
nego grzyba. Jeżeliby przypuszczenie to udała
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się stwierdzić, może uda się wyjaśnić w jakich 
warunkach Phoma Betae wywołuje zgorzel, a w ja 
kich gnicie liści. St. Ch.

—  Grzyby śn ie c io w a te  n a  jęc zm ie n iu .  Na
jęczmieniu spostrzegane były dwa gatunki śnieci 
Ustilago Hordei i Ustilago Jensenii. Zarodniki 
pierwszej m ają błonę zewnętrzną z rysunkami 
i kiełkując tworzą bezpośrednio grzybnię; u dru
giej zaś zarodniki są gładkie, przy kiełkowaniu 
tworzą konidye i pączkują. W  okolicach Halli 
H. Biedenkopf obserwował trzeci nieznany dotąd 
gatunek śnieci, Ustilago medians, zajmujący po
średnie stauowisko między U. Hordei i U. Jense
nii, gdyż posiada porysowane zarodniki, z któ
rych jedne kiełkując tworzą grzybnię, inne zaś— 
konidye i pączki. tSt. Ch.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  Obserwatoryum Fizyczne w Petersburgu 
ogłasza na rok bieżący prenumeratę na buletyny 
meteorologiczne i depesze z przepowiedniami po
gody lub ostrzeżeniami o mających nastąpić bu
rzach. Obserwatoryum wydaje dwa buletyny: 
jeden codzienny, zawierający spostrzeżenia me
teorologiczne 95 stacyj w Cesarstwie rossyjskiem 
i 58 stacyj zagranicznych o godz. 7 rano, 1  w po
łudnie i 9 wiecz. i prócz tego dwie mapy syno
ptyczne, odnoszące się do godz. 7 rano i 9 wiecz. 
Drugi wychodzi miesięcznie i zawiera zestawienia 
miesięczne z 312 stacyj pluwiometrycznych i 73 
stacyj zupełnych. Oba wychodzą w języku ro- 
ssyjskim i francuskim. .Prenumerata pierwszego 
wynosi rs. 1 2  rocznie (zagranicą rs. 18 kop. 20 ), 
drugiego zaś rs. 3 i rachuje się podług kalenda
rza starego stylu. Pieniądze za prenumeratę tak 
buletynów jako też i depesze meteorologiczne na
leży wnosić pod adresem Obserwatoryum Fizycz
nego (Wass. Ostr. 23 linia Nr 2).

ROZMAITOŚCI.

—  O czyszczan ie  wody  z a  p o ś re d n ic tw e m  mię
c za k ó w .  Korespondent pewien pisma „Journal 
of Malacology” przytacza ciekawą wiadomość,

którą wyczytał w pewnym dokumencie urzędowym 
chińskim, tyczącym się wyrobu jedwabiu. Do 
oczyszczania jedwabiu trzeba wody bardzo czy
stej, a woda studzienna do tego się nie nadaje. 
Najlepszą je s t woda strumyków górskich, ale 
chcąc korzystać z wody rzecznej, należy j ą  po
przednio oczyścić, a cel ten osięgają chińczycy 
przez wprowadzenie do wody znacznej ilości mię
czaków, należących prawdopodobnie do rodzaju 
żyworodki (Paludina); w ciągu doby ślimaki te 
pożerają nieczystości i czynią wodę zupełnie 
przejrzystą. F ak t sam przez się nie przedstawia 
nic osobliwego, łatwo bowiem sprawdzić, że woda 
mętna i zanieczyszczona klaruje się szybko przez 
obecność w niej błotniarek (Lymneae), żyworodek 
i innych pokrewnych organizmów, uderza tu  tylko 
praktyczne zużytkowanie tego spostrzeżenia.

T. R.

—  Z n a c z n a  s ? y b k o ść  w ia tru .  W sprawozda
niu, zlożonem towarzystwu meteorologicznemu 
w Londynie o burzy z dnia 21 i 22 grudnia 1894 
r., podaje p. Harding, że według wskazań anemo- 
metrów samopiszących największa szybkość wia
tru  miała miejsce w Fleetwood. Wynosiła ona 
tam od god. 8 min. 30 do god. 9 min. 30 rano, 
d. 22 grudnia, 171 kilometrów na godzinę, co 
czyni 47,5 metra na sekundę. W  ciągu jeszcze 
czterech dni następnych szybkość wiatru przecho
dziła 160 kilometrów na godzinę. Jest to szyb
kość najwyższa, jaką dotąd na wyspach brytań- 
skich zauważono; burza ta  zrządziła znaczne 
spustoszenia na lądzie i spowodowała liczne ka
tastrofy na morzu.

T. R.

— P i th e c a n t ro p u s ,  czyli twór pośredni między 
człowiekiem a małpą, o którego odkryciu donosi
liśmy niedawno, wywołał już zaprzeczenia i stał 
się przedmiotem sporu. Według artykułu, za
mieszczonego w „Natural Science1* znalezione 
szczątki mają to być po prostu kości ludzkie, 
kość udowa przedstawia zboczenia patologiczne, 
a czaszka należeć ma do osobnika małogłowego 
(microcephalus). Rzecz się zapewne wkrótce wy
jaśni, a małpolud jawański prawdopodobnie ry
chło zakończy krótkotrwały swój żywot paleonto
logiczny.

T. R.

—  S ta c y a  m ete o ro lo g icz n a  w  Grenlandyi .
„Das W etter“ donosi, że rząd duński założył 
stałą stacyę meteorologiczną w Angmagsalik, na 
wybrzeżu wschodnim Grenlandyi, pod 65°17' sze
rokości północnej.

T.R.

—  Now ą w y p ra w ę  b ieg u n o w ą  organizuje p. 
Juliusz Payer z Wiednia. Wyprawa wyruszyć
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których stacyach dróg żelaznych okazały się bar 
dzo dogodne. Zużywają się bardzo mało, tak że 
uszczerbku żadnego dostrzedz na nich nie można, 
gdy obejmujące je  ramy drewniane lub asfaltowe 
często zmieniane być muszą. Wytrzymałość ich 
wymaga wszakże, by płyty kauczukowe układane 
były na wygładzonem dokładnie podłożu, ja k  np. 
betonowem. W  browarach je s t podłoga kauczu
kowa bardzo odpowiednia, zapewnia bowiem czy
stość lepiej, aniżeli jakikolwiek inny materyał; 
przesuwanie zaś po niej beczek lub innych cięż
kich przedmiotów je st znacznie ułatwione. Osta
tni ten wzgląd czyni ją  pożyteczną i na stacyach 
dróg żelaznych; b ruk kauczukowy układa się ze 
slabem pochyleniem, dla ułatwienia odpływu wody.

T .R .

l l  •' ; i

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 6 do 12 lutego 1895 r.

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

D
zi

eń

Baronie
700 mm

r
+

9 w.

T em p era tu ra w st. C. ■“  K ierunek  w ia tru  
j i  Szybkość w  m etrach  
lp  n a  sekundę

Sum a

opadu
U w a g i .

7 r. lp , 7 r. | 1 p. 9 w. Najw JN ajn.

6 S. 41,4 39.7 40,9 - 1 4 ,4 - 1 1 ,5  — 9,4 —8.8 1
- 14.4 90 NW 5.W5,W 6 o ,7 w n >cy i w ciągu dnia

7 C. 45,1 47,4 47,9 — 13,4 — 10,0—11,8 - 8 ,8 —13.6 91 S W5,W S,W° —
8 P. 49,6 00,4 5 i ,3 —15,6—11,4—10,2 —9.2 - 16,097 NEs,NIv>,E« —
9 S. 5 l , l 5o,l 49,3 - 1 0 . 0 — 7,8!— 9,4 - 7.0 —10,3 85 E»,E’.SE3 1,0 ■5;- od 9 15 p.m przez noc

to  N. 49,3 49,0 48,8 — 9,8 — 7.3 - 10,2 —6,5 - 1  l .l  77 SW 3,SW3,SVV3 —
i i  l \ 47.6 47,3 43.9 —15,6 — 7,3 — 8,8 —6,0 —15,6 84 0 ,0 ,E ' — od 810 p m.-55-zaczyna prus.
12 W. 40,4 39.2 40,3 — 9,4 — 7,0 — 7,0 — 6,4 — 9.5 97 E 5,E ,,NE5 o,7 cały dzień

- 1 1

Średnia 46,2 — 10,0 89 l.ŚT
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flo3BOjeHO I^eH3jpoio. BapniaBa, 3 $enpajia 1895 r. Warszawa. Druk Emila Skiwskiego.

ma w czerwcu 1896 r. ku wybrzeżu wschodniemu 
Grenlandyi.— Od Nansena dawno już wiadomości 
nie było żadnej.

T. R.

—  Ruch pociągów w  Londynie.  „Revue scien- 
tifiąue” przytacza z „Journal des transports,” że 
stacye dróg żelaznych wysyłają na dobę 2 200  po
ciągów, z których 1750 obsługuje okolice pod
miejskie w promieniu 48 kilometrów, 15 udaje 
się do Szkocyi i Irlandyi, 16 w stronę lądu stałe
go. Od godz. 10 rano do 11 wieczorem 1 600 
pociągów wyrusza w różne strony miasta, co czyni 
12 0  pociągów na godzinę, albo 2 na minutę.—  
Do liczby powyższej nie są włączone pociągi dróg 
miejskich „M etropolitain” „M etropolitan Di- 
stric t.”

T. R.

—  Podłogi  k a u c z u k o w e  dosyć są często uży
wane w Anglii; w browarach londyńskich i na nie




