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l w a  część składowa atmosfery.

Przed kilkoma miesiącami lord Rayleigh 
łącznie z prof. Ramsayem przedstawili na 
jednem z posiedzeń zjazdu British Associa- 
tion, odbytem w Oksfordzie, sprawozdanie ze 
swoich poszukiwań nad nową częścią składo
wą atmosfery. Do badań, których następ
stwem było owo odkrycie, lord Rayleigh przy
stąpił, prowadzony chęcią ponownej kontroli 
mas atomowych, a bezpośrednio gęstości 
pierwiastków gazowych. Przy badaniu azotu 
okazało się nad wszelkie spodziewanie, źe 
azot, wyosobniony z atmosfery i azot, otrzyma
ny zapomocą odpowiednich metod ze związ
ków azotowych, nie posiadamy jednakowej masy, | 
rezultat, który oczywiście prowadził do podej- i  

rżenia, że gaz określany mianem azotu, otrzy
many z powietrza, nie przedstawia ciała je
dnolitego a raczej jest mięszaniną conajmniej 
dwu ciał, jednem z których jest azot wła
ściwy.

Bliższe badanie naprowadziło niebawem 
wspomnianych badaczów na sposób wydziela-

! nia owego nowego ciała. Sposób ten polegał 
; na przepuszczaniu iskier elektrycznych przez 

powietrze; w warunkach tych azot łączy się 
j  z tlenem, tworząc tlenki azotu, które jedno- 
| cześnie usuwamy z mięszaniny gazowej za po- 
j  mocą ługu. Ostatecznie pozostaje gaz cięż

szy niż azot, posiadający dość charaktery - 
| styczne własności fizyczne.

Po ogłoszeniu spostrzeżeń tymczasowych, 
szczególnie w prasie naukowej angielskiej 

! powstała żwawa polemika w sprawie owego 
nowego gazu, tembardziej, że odkrywcy jego 
już na zjeździe w Oksfordzie wypowiedzieli 
przypuszczenie, że gaz ów jest ciałem pro- 
stem, pierwiastkiem. Zwracano uwagę na 
dawniejsze doświadczenia nad zmianą azotu 
pod wpływem iskier elektrycznych, zmianą 
mającą polegać na tworzeniu się odmiany 
allotropowej azotu. Opinia publiczna wogóle 
zwróciła się niezupełnie dowierzająco do 
przedmiotu, sądząc, że rezultat ogłoszono 
przedwcześnie, bez gruntowniejszego opraco
wania. Wobec tego wiadomość, że lord Ray
leigh i prof. Ramsay wraz z p. Crookesem 
i prof. Olszewskim zakomunikują rezultat dal
szych poszukiwań nad owym zagadkowym ga
zem, przyjęto z ogólną radością: Kto mógł,
spieszył na posiedzenie Stowarzyszenia kró
lewskiego (Royal Society) do Londynu.
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Gęstość azotu, otrzymanego odpowiedniemi 
sposobami z tlenniku azotu, tlenku azotu, azo- 
tonu amonu, mocznika i t. d., we wszystkich 
wypadkach okazała się jednakową i wynosiła 
2,2990, gęstość zaś azotu otrzymanego z po
wietrza przez usunięcie zeń pozostałych czę
ści składowych jak tlen, dwutlenek węgla, 
para wodna i t. d., było o */a%  wyższą. Kie
dy mianowicie litr azotu otrzymanego ze 
związków azotu ważył 1,2505 g, takaż obję
tość azotu „atmosferycznego” ważyła 1,2572 
g. Liczby te nasunęły właśnie domysł, że 
obok znanych części składowych atmosfery, 
musi się znajdować gaz dotychczas nieznany, 
który posiada podobne własności jak azot, 
lecz jest znacznie cięższy. Przypuszczenie 
takie znajdowało poparcie w dawniejszych 
doświadczeniach Cavendisha.

W  celu uchwycenia owego nowego ciała 
w stanie czystym, posługiwano się dwiema 
zasadniczo różnemi metodami. Pierwsza, 
używana już dawniej przez Cavendisha pole
ga na przepuszczaniu iskier elektrycznych 
przez pewną objętość powietrza, umieszczo
nego w zamkniętem naczyniu po nad rozcień
czonym ługiem sodowym. W warunkach 
tych azot utlenia się, tworząc tlenki azotu, 
łączące się z wodanem sodu i w ten sposób 
usuwa się z mięszaniny. Dodając stopniowo 
czystego tlenu, przemieniano całą ilość obec
nego azotu w tlenki, a pozostała mięszanina 
gazowa składała się wtedy z nadmiaru tlenu, 
pary wodnej i przypuszczalnego nowego gazu. 
Tlen z parą wodną usunięto w końcu, prze
puszczając gaz przez alkaliczny roztwór piro- 
gallolu a następnie przez stężony kwas siar
czany. Z 60 cm3 powietrza otrzymano 0,32 
cm3 nowego gazu. Druga metoda polegała 
na przepuszczaniu powietrza ze zbiornika po 
nad wapnem, pięciotlenkiem fosforu, magne
zem ogrzanym do czerwoności, tlenkiem mie
dzi, następnie znowu ponad wapnem i pięcio
tlenkiem fosforu do zbiornika drugiego. Gaz 
w taki sposób krążył pomiędzy dwoma zbior
nikami w ciągu kilku dni; po tym czasie 
z 1500 cm3 użytego powietrza otrzymano 200 
cm3 gazu o gęstości 16,1. Po dalszych kilku 
dniach objętość się zmniejszyła jeszcze bar
dziej a gęstość wynosiła wtedy 19,09. Gaz 
otrzymany, badany spektroskopowo wykazał 
obecność charakterystycznych prążków, do
tychczas niespotykanych. Metodą ostatnią

posługiwano się dla otrzymywania znaczniej
szej ilości nowego gazu.

Badanie fizyczne nowej części składowej 
atmosfery dało wyniki nader ciekawe. W  ce
lu oznaczenia cząsteczkowej jego budowy, 
oznaczono współczynnik ciepła właściwego 
przy stałem ciśnieniu i stałej objętości, za 
pomocą metody polegającej na oznaczeniu 
szybkości dźwięku w dwu porównywanych 
gazach, zachowujących się zgodnie z prawem 

CpBoylea. Współczynnik —  okazał się równym

1,63 t. j. otrzymano wartość, przemawiającą 
za tem, że nowy gaz jest ciałem jednoatomo- 
wem, posiadającem w cząsteczce tylko jeden 
atom, w którem więc ciepło doprowadzone 
z zewnątrz przekształca się wyłącznie w ener
gią postępową ruchu. Pod tym tedy wzglę
dem nowy gaz jest analogiem pary rtęciowej, 
a masa jego atomowa, będąc identyczną 
z masą cząsteczkową wynosi 40. Przegląda- 

j  jąc układ peryodyczny pierwiastków Newlan- 
da-Meyera-Mendelejewa, widzimy, że elemen- 

' tu z masą atomową 40 i własnościami wyżej 
wskazanemi przewidzieć nie można, powstaje 

j więc wątpliwość, czy gaz ów, jeżeli jest rzeczy- 
i  wiście pierwiastkiem, przedstawia ciało jedno

lite czy też mięszaninę.
Kwestyą ostatnio poruszoną zapewne nie

daleka przyszłość rozwiąże, warto jednak już 
| teraz zaznaczyć, że ściśle określone wartości 
! fizyczne zdają się przemawiać za tem, że gaz 

ów nie jest mięszaniną.
Wartości krytyczne przypuszczalnego no

wego pierwiastku gazowego, nazwanego zresz
tą  argonem, oznaczył prof. Olszewski z Kra- 

| kowa. Temperatura krytyczna —121°, ci- 
| śnienie krytyczne 50,6 atmosfer. Punkt 

wrzenia —186,9 przy 740,5 mm ciśnieniu,, 
punkt zaś topliwości —189,6°.

Dr L. Marchleioski z Manchesteru.
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ST O S U N K I E T N O G R A F IC Z N E
n a  k rań cach  w schodn ich  Azyi.

(Dokończenie).

4.

Na uzupełnienie baclań Kraszeninnikowa 
nad półwyspem kamczackim, któreby odpo
wiadały współczesnym nam badaniom półwy
spu czukockiego, czekać należało prawie pół
tora wieku.

Od 1879 do 1883, lat cztery, przepędził na 
Kamczatce dr Benedykt Dybowski, obecnie 
profesor uniwersytetu lwowskiego. Przeby
wał tam w charakterze lekarza urzędowego. 
Charakter lekarza pozwalał mu zbliżyć się do 
ludności miejscowej. Pozycya urzędowa do
starczała środków do takiego zbliżenia, uła
twiając rozjazdy po Kamczatce i zabezpie
czając osobistą swobodę. D r Dybowski zba
dał więc ludność kamczacką wszechstronnie, 
a rezultatami takiego badania i pobytu są 
zbiory obfite i których z wielu powodów nie 
moźnaby było zastąpić przez nowe. Te zbiory 
są: Etnograficzne, złożone z przedmiotów do 
codziennego życia służących, ubrania, ozdób, 
narzędzi, przedmiotów czci i sztuki; anato
miczne, złożone z czaszek i całych szkieletów 
koryaków, kamczadałów i kurylów; lingwi
styczne—z list wszystkich części mowy a nad
to z nazw zoologicznych i botanicznych we 
wszystkich językach.kamczackich.

Zbiory etnograficzne dostarczają możności 
poznania życia ludności kamczackiej na
ocznie.

Zbiory anatomiczne powierzył dr Dybow
ski profesorowi antropologii na uniwersytecie I 
krakowskim, d-rowi Izydorowi Kopernickie- j 
mu. Uczony ten badacz opracował zaledwo 
część ich trzecią i na podstawie pomiarów 
wydał dwie monografie, które ze względu na 
źródła jako też i obrobienie stały się w kwe- 
styi traktowanej podstawowemi w nauce. 
Obie te monografie tyczą się kurylów. Śmierć 
przedwczesna przerwała dalsze opracowywa
nie materyałów anatomicznych. Światło, któ
re stąd spaść mogło na wykrycie osobliwości 
i właściwości anatomicznych koryaków i kam-

czadalów, nie zostało zapalonem, gdyż ręka 
mająca je zapalić skrzepła. W  dziale przeto 
etnologii, poświęconym ludom na krańcach 
północno-wschodnich Azyi zamieszkałym, po
został rozdział i to najważniejszy, nie napisa
ny. A wszakże napisać go miały ręce pol
skie, którym bardzo rzadko zdarza się zapeł
niać karty w księgach ogólnej wiedzy.

Ze zbiorów lingwistycznych zostało opraco
wanych i wydanych przez akademią krakowską 
cztery słowniki różnych narzeczy, któremi 
mówiła i mówi jeszcze ludność kamczacka.

Notatki dra Dybowskiego, uzupełniające 
zbiory lingwistyczne, pozwalają mi podać kil
ka szczegółów o obecnym stanie tej ludności.

Dr Dybowski godząc się w ogólnym zary
sie na podział ludności kamczackiej, podany 
przez Kraszeninnikowa, o koryakach podaje 
co następuje:

„Zajmują oni całą północną Kamczatkę, 
poczynając ze wschodu od rzeki Oziernow- 
skiej, a z zachodu od rzeki Uetemen, powyżej 
Tigilu. Dzielą się zaś na osiadłych i koczu
jących. Do pierwszej kategoryi należą wsi 
następujące, wszystkie położone blizko wy
brzeża morskiego:

„Z zachodniego brzegu półwyspu idąc od 
południa ku północy: Wojampołka—miesz
kańców 96; Kachtana—230; Pałłan—160; 
Kinkil—117; Lesnowskaja—170.

„Ze wschodniego brzegu idąc od południa 
ku północy: Oziernowskaja— 34; TJka—21; 
Chalula—18; Iwaszkina—26; Dranka—53; 
Karaga—108. Wszystkich więc osiadłych 
koryaków jest na Kamczatce 1 033 (m. 536, 
k. 497).

„Koczujący dzielą się na dwa rody, ród 
pierwszy i drugi. Do pierwszego rodu należy 
157; do drugiego 128. Czyli ogółu 285 (m. 
165; k. 120). Wszystkich tedy koryaków na 
Kamczatce jest 1 318 (m. 70J; k. 617).

„Osiedli zajmują się rybołówstwem, hodo
wlą psów zaprzęgowych i polowaniem na so
bole, niedźwiedzie, lisy, psy morskie i t. p. Ko
czujący—hodowlą reniferów i polowaniem. 
Osiedli mają bardzo niewiele koni i bydła ro
gatego i prawie nie uprawiają ziemi. Z roz
porządzenia władz miejscowych sadzą tu 
i owdzie kartofle, ale to tylko dla oka naczel- 
stwa. Mieszkają w domkach drewnianych, na 
wzór chat rossyjskich budowanych, zamiast 
szyb mają ramy zaciągnięte błonami z kiszek
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niedźwiedzi. Koczujący mieszkają w namio
tach skórami reniferowemi pokrytych.

„Za obrębem półwyspu kamczackiego osie
dleni żyją wzdłuż wybrzeży morskich przez 
Giżygę do Ochocka; koczujący—ku północy 
do Anadyru, gdzie się już stykają z czukcza- 
mi. Jaka jest ilość koryaków za obrębem 
półwyspu powiedzieć nikt nie może.

„Rozpytując się o narzeczach, dowiedzia
łem się, pisze dr Dybowski, że narzecza 
wschodnie różnią się nieco od zachodnich, 
lecz każdy koryak rozumie dobrze wszystkie 
narzecza; muszą więc one być bardzo do sie
bie zbliżone. Rozróżniają atoli narzecza: 
karagińskie, pałłańskie, olutorskie, giży- 
gińskie, anadyrskie. Te trzy ostatnie poza 
granicami półwyspu.”

Na zapytanie, czy koryacy są spokrewnieni 
z  kamczadalami, dr Dybowski odpowiada: 
„ani język, ani fizyognomia, ani usposobienie 
nie przemawiają za pokrewieństwem. Gdy 
kamczadale są flegmatyczni, leniwi, mało 
przedsiębiorczy; to koryacy są żywi, ruchliwi 
i przedsiębierczy. Ubranie jak jednych, tak 
i drugich podobne, bo kamczadale z dawien 
dawna odzienie swoje kupowali od koryaków. 
Reniferowe kuklanki i torbazy letnie i zimo
we dostarczali i obecnie dostarczają koryacy. 
Uprząż psią prawdopodobnie przyjęli koryacy 
od kamczadałów, bo dawniej wszyscy koryacy 
byli koczujący. Dzisiaj większa część już jest 
osiadłą, ale to z konieczności, bo stada reni
ferów wyginęły.”

Wiadomości te szczegółowe uzupełnić nale
ży kilku opowiadaniami, charakteryzującemi 
dokładnie usposobienie i byt koryaków. Dr 
Dybowski pisze: Sam jeden wśród korya
ków bawiłem całemi tygodniami, zwie
dzałem daleko w głębi kraju namioty ko
czowników i nigdzie nie miałem najmniej
szych dowodów na potwierdzenie urabianych 
zupełnie niesłusznie podań o dzikości korya
ków.

„Zarzucają koryakom, że są mściwi, skorzy 
do noża i że to mają najczęściej czynić z za
zdrości o swoje kobiety. Może to prawda. Ko
biety są zwykle brudne. Gdym raz zapytał, 
dla czego kobiety koryackie są tak brudno 
ubrane, odpowiedział mi śmiejąc się koryak, 
małżonek jednej z niewiast, że gdyby jego 
żona się stroiła, to byłby przekonany, że to

czyni dla obcych, bo co do niego, to i brudno 
ubrana żona jest zawsze piękną w jego 
oczach.

„Koryacy nie są religijni. Koczujący są 
zresztą bałwochwalcy. Nie życzą sobie chrze- 
ściaństwa z powodu kosztów na chrzciny, ślu
by w świątyniach, etc. Jeżeli niektórzy przy
jęli chrześciaństwo, to tylko dla oka. Dają 
oni dzieciom imiona chrześciańskie, ale w do
mu używają imion swoich. Raz mnie zapytał 
koryak, czym chrześcianin, gdym mu odpo
wiedział, że tak, zapytał jeszcze jaki... nako- 
niec zadał pytanie: czy i ty sądzisz, że dusza 
po śmierci kiedyś w ciało się oblecze, bo my 

j temu nie wierzymy. Gdy spalimy ciało 
j  umarłego, to dym, dajmy na to, do dusz się 
j  dostanie, ale co z popiołem będzie, przecież 

do nich się nie podniesie. Swoim szamanom 
daleko więcej wierzą niż kapłanom chrze- 
ściańskim.

„Długo nie chcieli pozwalać na szczepienie 
ospy, jednak dali się przekonać o potrzebie 
szczepienia i o ile mogłem szczepiłem dzie
ciom. Do lekarzy mają zupełne zaufanie 
i wielu koryaków chorych przyjeżdżało do 
mnie po radę, a wiedząc mniej więcej o czasie, 
w którym przybywałem do wiosek ich współ- 
plemienników, czekali na mój przyjazd po 
parę tygodni.

„Osiedleni koryacy są wszyscy chrześcianie.
„Cerkwi dla koryaków na całym półwyspie 

jest dwie. Jedna w Drance, druga w Pałła- 
nie. Przy cerkwiach są szkółki, do których 
uczęszczają chłopacy.

„Koryacy są zdolni do nauk a szczególniej 
do rzemiosł. Rzeźbią bardzo pięknie z natu
ry nożykiem z kości morsa. Kobiety wyszy
wają bardzo gustownie i pracowicie kuklanki, 
torbazy etc.

„W  podróżach moich czułem się wśród 
tego dzikiego ludu bezpieczniejszym, aniżeli 
na mniej ludnych ulicach po miastach euro
pejskich i jestem pewny, że ci dzicy ludzie 
zawstydziliby wielu europejczyków przez po
równanie z nimi pod względem moralności 
i szlachetności uczuć społecznych. Złodziej
stwo jest nieznane, a gdy głód nawiedza oko
licę przez nich zamieszkałą, to spieszą z po
mocą, dzieląc się z biednymi, bez wszelkiego 
wynagrodzenia, czego już łomuci, wspólnie
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z nimi zamieszkujący góry kamczackie, nigdy 
nie czynią.

„Koryacy nie są piękni w pojęciu europej- 
skiem, bo twarz ich, azyatyckich kształtów, 
europejczykowi podobać się nie może, lecz są 
pięknie zbudowani, jak wogóle górale, przy- 
tem są zwinni, zgrabni. Włosy noszą albo 
krótko strzyżone, albo z grzywką na przodzie, 
co przy ich gęstych włosach wygląda jakgdy- 
by byli w czapce spuszczonej na czoło. Wielu 
wygala sobie patynę na głowie, odpowiadają
cą akurat otworowi czapki; służy im to dla 
ochłody, a zarazem jest oznaką pewnej ele- 
gancyi.

„Kobiety są po większej części nieładne; 
młode są miłe, zgrabne, wesołe, a mając pra
wo czysto się ubierać, robią przyjemne wraże
nie. Krój sukien męskich i żeńskich prawie 
podobny; latem noszą się krótko, odziane 
w skóry na zamsz wyprawne. Zimą noszą 
kuklanki i paski, czyli pojedyńcze i podwójne 
kuklanki. Jeżdżą na reniferach saniami, ni
gdy konno.”

Wśród koryaków osiedli na Kamczatce 
i łomuci. Jest ich do 250.

Z kolei przechodzę do kamczadałów.
Przypominamy sobie, że Kraszeninników, 

chociaż tak zwanych przez siebie kamczada
łów podzielił był tylko na dwa odrębne ludy, 
północny i południowy, gdy przeszedł do ję 
zyka tych dwu ludów, zauważył, źe tak zwani 
północni kamczadałowie mówią dwoma od- 
rębnemi językami, inaczej na dolinie rzeki 
Kamczatki i na wschodnim brzegu półwyspu, 
to jest nad wybrzeżem Oceanu wschodniego, 
a inaczej na zachodnim, to jest na wybrzeżu 
m. Ochockiego. Z  czego wynikł nowy na 
podstawie języka podział kamczadałów: na 
wschodnich, zachodnich i południowych.

Dr Dybowski potwierdza podział Krasze- 
ninnikowa kamczadałów na trzy ludy iw swych 
zbiorach lingwistycznych przedstawia mate- 
ryał cło trzech odrębnych słowniczków trzech 
języków kamczadalskich.

Lecz, jeżeli za podstawę podziału kamcza
dałów na trzy różne ludy przyjmujemy, idąc 
za Kraszeninnikowem i Dybowskim, język 
różny, anatomicznych bowiem podstaw nie 
wykazała dotychczas nauka, poprzednio z bra
ku stosownego materyału, a dziś, po śmierci 
dra Kopernickiego, ręki biegłej, któraby te

materyały naukowo obrobiła; to obecnie oka
że się, że jest tylko jeden lud kamczadalski. 
garstka kamczadałów mówiących na zachod
nim brzegu swoim językiem. Oto co dr Dy
bowski pisze w tym względzie:

„Z największą starannością zbierałem wy
razy kamczadalskie, jakie się jeszcze prze
chowały w pamięci mieszkańców Gałyginy 
i Jawiny (dwu wsi na południu Kamczatki, 
zaludnionej przez kamczadałów południowych 
Kraszeninnikowa). Lecz, niestety, nie wiele 
nazbierać mogłem. Śmierć bowiem już na 
drugi rok po moim przybyciu do Kamczatki 
zabrała starostę w Gatyginie i starą babę 
w Jawinio, jedynych ludzi, którzy jeszcze 
znali język kamczacki (południowy). Na
rzecze to, które nazwałem narzeczem jawiń- 
skiem, już nie egzystuje.

„Podobnież rzecz się ma i z narzeczeni 
wschodniem kamczackiem. I  tu znałem tylko 
dwie osoby, mówiące jeszcze po kamczacku. 
Od nich pochodzi cały słownik wyrazów com 
spisał. Dzisiaj nie wiem, czy żyją oni. Po
deszły ich wiek bowiem i choroby mogły i te 
ostatnie szczątki żyjącego języka sprzątnąć 
ze świata. Gdyby nawet i żyli jeszcze, to 
wątpię, ażeby podyktować jeszcze mogli nowy 
słownik. Tak więc to, co w ręku Sz. Pana 
się znajduje, jest ostatnią pamiątką ludu tak 
marnie znikłego.

„Trzecie narzecze, a mianowicie narzecze 
zachodnie, jest jeszcze żyjące. Mówiących 
niem ludzi jest dosyć, tak źe jeszcze jakich 
lat 50 egzystować może.”

To „dosyć” atoli składać się może z paru se
tek i ta para setek stanowi resztki ludności 
Kamczatki nazywanej przez Atłasowa i K ra
szeninnikowa kamczadalami. Chociaż bowiem 
urzędowa statystyka na Kamczatce podaje 
pod rubryką kamczadałów cyfrę o jakie ty
siąc przewyższającą cyfrę koryaków (tych do 
1400, tamtych do 2 300), cyfra ta  nie wyka
zuje mówiących po kamczacku, lecz płacących 
podatek futrami (jassak), jak za czasów A tła
sowa i Kraszeninnikowa.

Nakoniec przechodzę do trzeciej według 
Kraszeninnikowa grupy ludności kamczackiej. 
Grupę tą, jak sobie przypominamy, stanowią 
bliżsi i dalsi kurylowie.
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Otóż kwestya kurylska na Kamczatce tak 
się przedstawia w nowem świetle.

Pod kurylami należy pojmować mieszkań
ców wysp kurylskich. Postępy etnologii wy
kazały, że na wyspach kurylskich mieszka 
lud, zamieszkujący również wyspę Jesso i Sa- 
chalin i noszący ogólną nazwę ainów.

D r Dybowski badania swe w kwestyi ainów 
na Kamczatce i kamczadałów na wyspach 
kurylskich streszcza w taki sposób:

,,1) Kurylczycy (ainowie) z wyspy Szum
szu (pierwszej z kurylów od strony Kamcza
tki) nie pamiętają, ażeby ich przodkowie za
mieszkiwać mieli w okolicach, które dzisiaj 
nazywają kurylskiemi na Kamczatce, a mia
nowicie na wybrzeżach jeziora kurylskiego.

2) Również nie pamiętają oni, ażeby karn- 
czadalowie osiedlali się na wyspach kuryl
skich.

3) Najstarsi mieszkańcy wsi Jawiny pytani 
o kurylczyków (ainów) powiadali, że miesz
kańcy wyspy Szumszu (ainowie) prawie co 
rok na wiosnę przybywają do Jawiny i że tak 
było od niepamiętnych czasów; że kurylczycy 
polują na wybrzeżach półwyspu; że nawet 
dawniej mieli przyjeżdżać do ujścia rzeki J e 
ziornej dla połowu ryb; lecz nie pamiętają 
ażeby się kurylczycy osiedlali kiedy na pół
wyspie.

4) Nikt z obecnie żyjących kamczadałów 
we wsi Jawinie nie pamięta, ażeby kamcza- 
dale odwiedzali kiedy wyspę Szumszu.”

Więc któż są ci bliżsi kurylczycy, którzy 
według Kraszeninnikowa, zamieszkiwali pierw
szą wyspę kurylską, Szumszu i cypel południo
wy Kamczatki i, jak  widać z nazwy jeziora, 
sięgali dalej w głąb półwyspu? „Na wydanie 
rozstrzygającej całkowicie to pytanie odpo
wiedzi żadnych, twierdzi dr Dybowski, danych 
nie mamy; mogli to być kamczadale, mogli to 
być kurylczycy.”

Lecz ponieważ Kraszeninników odróżnia 
od bliższych kurylczyków dalszych, więc, je
żeli pod dalszemi rozumiemy czystych ainów, 
czy pod bliższemi rozumiećby nie można było 
mięszaniny powstałej ze stosunków wszelakiej 
natury ainów z południowemi kamczadałami, 
na jakie to przypuszczenie naprowadzają 
własne słowa Kraszeninnikowa: „chociaż bo
wiem ci bliżsi różnią się nieco od kamczada-

; łów językiem, zwyczajami i nawet postacią 
zewnętrzną, tem niemniej wszelako rzeczą 
jest pewną, że pochodzą oni od kamczadałów 
południowych i że różnica zachodząca pomię
dzy temi dwoma ludami wypływa tylko z te- 

■ go, że kurylczycy bliżsi sąsiadują, handlują
1 wchodzą w rozmaite stosunki z kurylami 
wlaściwemi (dalszemi, ainami).” Tylko te 
słowa Kraszeninnikowa należałoby tak prze
stawić: różnica pomiędzy dalszemi i bliższemi 
kurylczykami wypływa stąd, że kurylczycy 
bliżsi sąsiadują, handlują i wchodzą w roz
maite stosunki z kamczadałami.

Rossyan na półwyspie kamczackim jest do
2 500.

Mieszkańcy wysp kurylskich wchodzą do 
grupy środkowej ludów na krańcach odległe
go wschodu azyatyckiego.

D la uwidocznienia sobie rozkładu rozmai
tych ludów na krańcach północno-wschodnich 
Azyi, rozłóżmy przed sobą kartę geograficz
ną tych krańców.

Otóż—od rzeki Kołymy, wpadającej do 
Oceanu Lodowatego, wzdłuż brzegów tegoż 
Oceanu aż do przylądka wschodniego, czyli 
Deżniewa, mieszkają czukczowie osiedli. N a 
cyplu północno-wschodnim, pomiędzy przy
lądkami wschodnim i czukockim ciź czukczo
wie już się mięszają z eskimosami azyatyckie- 
mi. Od przylądka czukockiego brzegi Oceanu 
wschodniego, w tem miejscu nazwę morza 
Berynga noszącego, aż do przylądka olutor- 
skiego, zamieszkują eskimosi azyatyccy. P rze
strzeń na południe od czukczów osiadłych 
i na zachód od eskimosów po dolinę rzeki 
A nadyru zajmują czukczowie wędrowni.

N a południe od czukczów mieszkają korya
cy. Osiedli—na brzegach: północnym, po
cząwszy od Ochocka i wschodnim, aż do uj
ścia rzeki Uetemen, morza Ochockiego i na 
zachodnim brzegu morza Berynga, pomiędzy 
przylądkiem olutorskim i ujściem rzeki Ozier- 
nowskiej. W ędrowni—zajmują przestrzenie 
rozlegające się pomiędzy brzegami mórz za- 
jętem i przez osiadłych i sięgają aż po dolinę 
Anadyru. W  taki sposób koryacy wchodzą 
na półwysep kamczacki i zajmują jego pół
nocną połowę.
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Poniżej koryaków na Kamczatce mieszka
ją, tak zwani kamczadale. Jeszcze do nie
dawnego czasu, pod tą, nazwą jedną istniały 
trzy różne ludy, mówiące trzema odrębnemi 
językami. Obecnie tylko lud mieszkający na 
zachodniej stronie półwyspu utrzymał jeszcze 
swój język.

Wśród czukczów od zachodniej granicy ich 
posiadłości, oddzielnemi grupami zamieszku

j e  wygasający jukagirowie a nawet jakuci. 
Czukczowie zaś przekraczają granicę natural
ną półwyspu i dawną swych posiadłości i sie- 
dlą się na lewym brzegu Kołymy.

Wśród koryaków z zachodu cisną się ło- 
muci i nawet dosięgają północnej Kamczatki.

Ilość czukczów wraz z eskimosami azyatyc- 
kiemi wynosi około 10 000. Ilość koryaków 
z kamczadalami do 4000. Wśród nich na 
obu półwyspach ilość rossyan sięga zaledwo 
3000, na czukockim do 500, na kamczackim 
do 2 500.

Na wyspach kurylskich przylegających od 
południa do Kamczatki i łączących ją  z J a 
ponią, mieszkają ainowie. Na wyspach 
-aleuckich, łączących Kamczatkę z Amery
k ą—aleuci.

I. Radliński.

H

(Dokończenie).

AVidzieliśmy już, że osy mogą robić papier 
niemając nawet gniazda do ochrony. Przy
toczymy inny przykład wykolejenia owadu, 
odnoszący się do żywienia gąsienic.

W malem pudełku oszklonem, zaciemuio- i 
nem lub widnem, według mojej woli, umie
ściłem parę plastrów gniazda os w celu pro- j 
wadzenia doświadczeń nad rozmnażaniem się 1 
os. Pudełko to, przedstawiające gniazdo 
podziemne, było połączone z wielką klatką 
z siatki drucianej, która wyobrażać miała świat 
zewnętrzny: jednocześnie do tego systemu I

| zamkniętego wprowadzone zostały liczne osy 
I i królowa pochodząca z tego samego gniazda; 

wreszcie kolonia obficie była żywiona miodem 
i surowem mięsem, które kładłem do klatki 
drucianej. Oto co się działo. Osy, które 
były przepełnione miodem, wchodziły do 
gniazda, by karmić gąsienice, ale większość 
tak nie czyniła, a szczególniej te, które się 
zajmowały miażdżeniem mięsa; oderwawszy 
kawałek ulatywały w powietrze ze swoim łu
pem i, zamiast lecieć w kierunku gniazda, dłu
go manewrowały wzdłuż ściany metalicznej 
najlepiej światłem dziennem oświetlonej. Gdy 
miałem cierpliwość czekać, uważałem zwykle, 
że osa lizała kawałek mięsa, który sobie 
wzięła, wszystkie jednak znały doskonale dro
gę do gniazda, bo za nadejściem wieczoru 
wchodziły do klatki i umieszczały się na swoich 
miejscach.

Zboczenia poprzednie, mojem zdaniem, po
chodzą z tego faktu, że w mózgu osy podlega
jącej tym zboczeniom niema rozumnego pojmo
wania następstwa czynów, które ma spełnić. 
Zwykle po wzięciu zdobyczy usiłuje ją  zanieść 
do gniazda oddalonego bardzo. Nie myśli 
wcale, że jest gniazdo bardzo blizko niej; czy
nem, który ma spełnić nie jest uniesienie ka
wałka mięsa do gniazda, ale poprostu wznie
sienie się lotem do góry ze swoją zdobyczą; po 
spełnieniu tej pierwszej czynności dopiero dru
gie lecenie w kierunku poziomym może być do
konane: jednem słowem, akt pierwszy jest przy
czyną drugiego i tak samo dzieje się prawie 
ze wszystkiemi czynnościami, które wypełnia
ją  pracowite życie owadu. Są to prawdziwe 
koła zębate w maszynie.

Jest jeszcze jeden fakt niezmiernie dziwny 
w stosunku os do swego potomstwa: nadzwy
czajna łatwość z jaką gąsienice, nad wycho
waniem których, całe życie os upływa, stają 
się najzwyczajniejszym ich pokarmem, w bra
ku innego pożywienia, a nieraz nawet przy 
obfitości innych pokarmów. Jest to jedna 
z najważniejszych przeszkód, jakie się spotyka 
przy hodowaniu gąsienic otrzymywanych z ja 
jek znoszonych w niewoli. Raz pochwyciłem 
osę na gorącym uczynku, jak wyciągała z ko
mórki gąsienicę największą i najlepiej utu
czoną; przechodząca tamtędy robotnica po
mogła jej w tej pięknej pracy i gąsienica zo
stała wyrwaną; osa wzięła swoję zdobycz po
między szczęki (żuwaczki) i usadowiwszy się
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w gnieździe zaczęła ją  miętosić aż zrobiła 
z niej kulkę siekaniny, jak to już widzieliśmy 
że zwykła czynić przy karmieniu gąsienic. 
Godnem jest uwagi, źe przy tych zbocze
niach zwykle gąsienice najtłuściejsze znikają, 
a w opróżnionych komórkach wkrótce poja
wiają się nowe jajka.

Mam silne podejrzenie, że ten instynkt, po
legający na wyciąganiu gąsienic grubszych 
dla karmienia niemi najmłodszych, w stanie 
wolnym musi się objawiać w pewnych okolicz
nościach. Gdy niepogoda trwa długo bez 
przerwy, przeszkadzając zaopatrzeniu kolonii 
w żywność, musi mieć całe zgromadzenie pe
wien w tem interes, że poświęca kilka grubych 
gąsienic dla wyżywienia znacznej liczby ma
łych, zamiast zużywać zapasy żywności zgro
madzone w specyalnycb komórkach, jak to 
czynią pszczoły. Osy w czasie głodu zużywają 
zapasy nagromadzone i przemienione w ciało 
gąsienic, które tym sposobem uosabiają ro
dzaj worków zapasowych na przypadek gło
du. Ten kanibalizm os wybornie licuje z zu
pełnym brakiem naturalnych produktów ży
wności w gnieździe. Jeśli w niewoli ten ka
nibalizm os zanadto się rozwija, dziwić nas to 
nie powinno, bo najczęściej do wyżywienia 
gąsienic brakuje naturalnych produktów 
i wiele innych jeszcze powodów zbija z tropu 
owady w niewoli.

Często bardzo pod wpływem dużych zmian 
w sposobie ich życia, owady dochodzą do 
opacznych zupełnie obyczajów, osy wyciągają 
gąsienice, wywlekają je na zewnątrz, płatają 
im brzuch i często nawet nie zużywają ich 
dla wyżywienia gąsienic mniejszych. Według 
obserwacyj Reaumura, czynionych na gniaz
dach os, na wolności żyjących, przy końcu 
pory ciepłej pod wpływem zimna dokonywa 
się rzeź najzupełniejsza: „wtedy osy przestają 
myśleć o wyżywieniu swoich małych; gorzej 
czynią, bo z matek i czułych karmicielek sta
ją  się okrutnemi morderczyniami; z otwartych 
komórek zabierają mieszkańców, wynoszą 
poza gniazdo i mordowanie urządza się 
ogólne.”

Badaliśmy dotąd instynkt osy w stosunku 
jej do odżywiania całej kolonii (roju) i roz
maite anomalie, jakim ten instynkt ulega. N a
leży nam teraz powiedzieć słów parę o in
stynkcie w stosunku do utrzymania gniazda. 
Jedyny punkt w szeregu faktów zwróci naszę

uwagę. Hulon pierwszy zauważył, że w pew
nych okolicznościach pszczoła staje u wejścia 
do ula, w pozycyi bardzo charakterystycznej, 
z ciałem nieruchomem, podanem naprzód, 
i niezmiernie szybko porusza skrzydłami. Przez 
ten czas kilka innych wewnątrz ula odbywa 
ten sam ruch i to tak długo aż im się zupeł
nie siły wyczerpią; wywołują one temi rucha
mi prąd powietrza bardzo cenny, który od
świeża atmosferę ula; osobniki te nazwano 
słusznie wentylatorami.

Bola ich jednakże w odświeżaniu powietrza 
ula została zakwestyonowańą, bo pszczoła 
staje niekiedy w takiej pozycyi, że wydaje się 
mało sprzyjającą temu celowi. Miałem spo
sobność widzieć podobne osobniki u os i twier
dzę stanowczo, że one mają duże znaczenie 
przy odświeżaniu gniazda. Może być że doko
nywa się tylko odświeżanie, nie zaś zupełne 
oczyszczenie zepsutego powietrza. U wejścia 
do ciemnego pudełka, które miało przedsta
wiać gniazdo, lub w jego wnętrzu stawała osa 
puszczająca w szybki ruch swoje skrzydła. 
P rąd  powietrza był tak silny, źe unosił skraw
ki papieru pochodzące z gniazda. Ta wen- 
tylacya dokonywaną była szczególniej w upa
ły i trwała przez kilka minut; zauważyłem to 
raz wieczorem, gdy pudełko zostało przysu
nięte do zbyt żywego ognia. Ostrzeżony zo
stałem, że upał był za silny nagłym szelestem 
pochodzącym od wentylatora, którego właśnie 
spostrzegłem w chwili, gdy w najlepsze poru
szał skrzydłami. Zauważyłem to samo w sil- 
ne upały letnie. Jeżeli niekiedy owady, wy
pełniające podobną rolę, przybierają pozycyą 
źle ułożoną do tego samego zadania, nie po
winno nas to dziwić, bo przypuszczalną jest 
rzeczą, że inteligencya albo bardzo małą, 
albo żadnej nie ma roli w czynności wykony
wanej pi-zez owad, wydaje się ona zawsze 
czynnością odruchową (refleksyjną) wywołaną 
przez wpływ otaczaj ącego środka z przymieszką 
pewnej dozy świadomości, której rezultat 
przynosi korzyść całej kolonii.

Fakty wyżej przytoczone są zapewne nie
dostateczne, by dać mogły dokładne pojęcie 
o psychicznych zdolnościach osy, ale być mo
że nowe obserwacye zmniejszą cokolwiek ten 
charakter nieco automatyczny, który im na
sze badania nadały. Wykażą one zarazem 
dużą część, którą należy przypisać instynkto
wi w psychologii osy i wykażą, z jakiem za
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strzeżeniem trzeba przyjmować anegdoty 
mające za przedmiot inteligencyą owadów. 
Czyny osy przedstawiają się jako czynności 
odbite złożone, którym nie można odmówić 
pewnej odrobiny świadomości, która objawia 
się mianowicie w tem, że owad uczuwa zado
wolenie z zaspokojenia swojego instynktu.

Co zaś do rozumu, czyli według określenia 
Romanesa, zdolności, która przewodniczy po
jęciu celowemu środków i celów, zdaje się 
ona u owadów bardzo zredukowaną. Nie na
leży sądzić, aby jej wcale nie było. Wszyscy 
znamy anegdoty o istotnej inteligencyi u owa- 
du bardzo z osą blizkiego u pszczoły. Nie 
ulega kwesty i, że wiele z tych anegdot nie 
ostoi się wobeć badań naukowych lub ściślej
szej krytyki; wielu obserwatorów nadawało 
faktom pojedyńczym i przypadkowym znacze
nie ceiowe, które istniało tylko w ich własnej 
imaginacyi i takie błędne badania czynią 
szkodę tylko poważnym i rzeczywistą wartość 
mającym obserwacyom. Między tem mnóst
wem faktów przytaczanych, istnieją także 
i takie, które mają wszelkie cechy autentycz
ności niezaprzeczonej. Takiem jest w mojem 
przekonaniu spostrzeżenie Hubera, odnoszą
ce się do pszczół, które dla powstrzymania 
odwiedzin ćmy trupiej główki, Sphynx 
atropos, dużego motyla, który włazi do ułów, 
żeby zjadać zapasy miodu, zatkały wejście 
woskiem, zostawiając tylko takie przejście, że
by same pszczoły mogły wchodzić i wychodzić 
z ula.

Co do os, jakkolwiek ich psychiczne zdol 
ności są daleko niższe od zdolności pszczół, 
można także przytoczyć niektóre rysy inteli
gencyi nieco tylko pierwotnej. Belt opowiada, 
że osa dla zdobycia wydzielin owadów z grupy 
Aphrophorów, znajdujących się na liściu już 
zajętym przez mrówki, zaczęła spychać mrów
ki po jednej, aż sama została panią placu.

Inny fakt zauważył Buchner. Szerszeń za
biwszy piewika (Cicada), daleko od niego 
większego, nie mógł frunąć ze swoją zdoby
czą; przywlókł ją  do stóp drzewa wysokiego 
na 10 do 12 stóp, wniósł go do góry i chwy
tając swój ciężar rzucił się w powietrze 
i zniknął.

Jakkolwiek niżej przytoczoną obserwacyą 
Erazma Darwina trzeba przyjmować z pew- 
nem zastrzeżeniem, muszę ją  przytoczyć, po
nieważ jest ona klasyczną. Osa chciała pod

nieść z ziemi wielką muchę, której ciężar 
przenosił jej siły; niemogąc poradzić oder
wała głowę i odwłok i z samym tułowiem po
leciała; ale ponieważ skrzydła roztwierały się 
na wietrze i przeszkadzały jej w locie, spu
ściła się znowu na ziemię, oderwała jedno 
skrzydło, potem drugie i dopiero swobodnie 
poleciała. Fabre nie bez słuszności odmawia 
tak wielkiego znaczenia spostrzeżeniu temu 
co do inteligencyi os. Wykazał on, żo roz
dzielając zdobycz i unosząc część najpożyw
niejszą, szła tylko za głosem instynktu własne
go: „czy wiatr dmie silnie, czy też pogoda 
jest zupełnie spokojna, w zaciszu jako też na 
otwartem powietrzu widziałem owad błonko
skrzydły dokonywający podziału, odrzucający 
części suche a wybierający soczyste. Wi
działem jak odrzucał łapki, skrzydła, głowę, 
brzuch, a zatrzymywał piersi na marmoladę 
przeznaczoną dla gąsienic.” Sam w r. 1893 
widziałem przykład takiego instynktu owadu; 
tym razem ofiarą nie była zwyczajna mucha, 
ale pszczoła; pszczoła była gwałtownie po
chwycona przez osę i pomimo, że się broniła, 
natychmiast została przez napastnicę roz- 
ćwiertowana; najpierw odpadł odwłok, potem 
skrzydła i kilka nóg, a na końcu głowa zosta
ła odcięta. Z pomiędzy wszystkich części, 
które się walały po ziemi, tułów został ujęty 
w łapki, pochwycony szczękami i z tą zdoby
czą osa poleciała. Tym sposobem fakt przy
toczony przez Darwina nie wkracza wcale 
w dziedzinę inteligencyi, ale raczej przypisać 
go należy instynktowi, przyznając jednak że 
pewne intelektualne poczucie tkwiło w tych 
okolicznościach spostrzeganych przezeń.

Jeżeli przedewszystkiem instynkt góruje 
nad wszelkiemi czynnościami os, nie znaczy 
to, żeby wszelka inteligencyą była im obcą, 
mogę posiadać stałą jej dozę, ale ta jest tak 
instynktem pokryta, że ujawnia się tylko 
w pewnych specyalnych okolicznościach. Jeśli 
w rzeczy samej owad jest niezdolnym ocenić 
stosunki skomplikowane i natychmiastowe 
różnych faz objawów instynktu, naturalnie 
trzeba przypuszczać, że przy każdej takiej 
fazie wziętej oddzielnie ma on poczucie celu, 
jaki mu pozostaje do osięgnięcia i do pewne
go stopnia umie regulować swoje czyny do 
mających nastąpić rezultatów. Jeżeli tak jest 
w rzeczywistości, instynkt nie może być nie
wzruszonym i muszą zachodzić w tych obja-
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"wach zmiany bardzo wyraźne. Osy dają, nam 
wyborny przykład elastyczności instynkto
wych zdolności.

Wiadomo, że te zwierzęta mogą używać do 
budowy gniazda materyałów, które nie zawsze 
spotykają się pod ręką; niektórzy autorowie 
wspominają gniazda Polistesów, gdzie znaj
dowały się całe kawały papieru kolorowego, 
branego z afiszów rozlepianych na sąsiednich 
placach. Osy, które wyhodowałem w niewoli 
tego lata, zużytkowywały doskonale kolorowe 
kawałki płótna lub papieru, które im podda
wałem, a które później odnajdowałem w ścian
kach ich gniazda.

Jeden i ten sam gatunek osy może budo
wać gniazdo w bardzo różnych warunkach.
I  tak Vespa sylvestris, która zwykle buduje 
gniazda całkiem w powietrzu, bo zawieszone 
na gałęzi drzew, może w pewnych warunkach 
budować swoje gniazdo pod ziemią; jedno 
z takich gniazd znalazłem sam tego lata, 
a wiem, że w niektórych okolicach ten rodzaj 
budowania zastąpił całkiem u Vespa silve- 
stris budowanie gniazd wiszących. Pan Pou- 
get znalazł przynajmniej dziesięć gniazd ta
kich podziemnych w okolicach Dijon, a po
wietrznego ani jednego nie spotkał. Gniazda 
Yespa saxonica według pana E. Andre zdają 
się stanowić przejście pomiędzy gniazdami 
całkiem zasłoniętemi, a czysto powietrznemi 
i znajdują się najzwyklej pod kamieniami, 
dachówkami lub na śpichrzach lub magazy
nach osłoniętych. W  tym roku spotkałem 
takie gniazdo zawieszone na gałęzi gruszy na 
kilka metrów po nad ziemią, stanowiące do
skonały typ gniazda powietrznego. Szerszeń 
i klecanka, Polistes, mogą także budować 
gniazda w bardzo rozmaitych warunkach. | 
Szerszeń, jeżeli buduje gniazdo w wydrążeniu 
drzew, pokrywa je bardzo niedokładną po
włoką, a według Saussurea, nawet częstokroć 
wcale sobie tego trudu nie zadaje, żeby okry
wać gniazdo.

W przykładach tych tkwi dowód, że zdol
ności psychiczne osy mogą przystosowywać 
się do okoliczności i zostawać w dosyć ścisłym 
związku ze światem zewnętrznym. Nie po
trzeba więcej, żeby zgodzić się na istnienie 
pewnej inteligencyi pierwotnej, dostatecznej, 
aby przy gromadzeniu do jednijgo mianowni
ka wszystkich swoich działań, wprowadzać j  
w czynności owadu zmiany i udoskonalenia j

stopniowe, które przekazane prawem dzie
dziczności mogą się powoli ustalać w następ
nych pokoleniach i przemienić się w instynkt 
o bardzo skomplikowanych czynnościach, 
z Pawła Marchala (Rev. Scient., 1894, I, Nr 

8) tłumaczyła J. S.

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

Cybulskiego.

(Dokończenie).

R osaceae. 35. Poteutilla collina Wib. (P. Wiman- 
niana Giinth.). Dotychczas napotykana tylko 
w okolicach Prądnika, Eosic i Suchocina (Prod. 
R o s t) . Znajdowałem ją, w rowie za placem bro
ni, na skarpie drogi Aleksandrowskiej, w rowie 
przy parku praskim, najliczniej zaś na wszystkich 
st. kol. praskich i około cmentarza brudzień- 
skiego.

36. Spi aea salicifulia L .  Dotychczas tylko 
w południowo-wschodnich stronach kraju  dosyć 
rzadko była napotykana (Prod. Rost.). Znajdowa
łem j ą w zaroślach, na kępie wiślanej pod Biela
nami.

Pap ilio n accn e . 37. Lathyrus platyphyllos Retz 
(L . iutermedius Wullr.). Napotykałem go licznie 
w zaroślach na prawym brzegu Wisły za fox-tem 
gliwickim.

38. Trifolium elegans Stoi.  (7’. hybridwn o. pro- 
statum Sonder.). Raz tylko w kraju  znaleziona, 
między Służewem a Królikarnią (Prod. Rost.). Na
potykałem j ą  dosyć licznie na plantach kolejo
wych w okolicy Pragi.

39. Vicia lathyroides L. ( Wiggersia lathyroides) 
FI. Wett. Roślina w kraju  rzadka. Dotychczas 
tylko pod Wolą Miedniewską i Kampinosem była 
napotykana (Prod. Rost.). Zarasta licznie dawne 
okopy obronne za Pragą, podnóże skarpy kolei 
Nadw. i wał ochronny w blizkości parku praskie
go (Wszechś. N r 21, 1894 r.)

P r iu iu la c e a e .  40. Andrutace septentrionalis L . 
Roślina w kraj u rzadka (Prod. Rost.). Rośnie licz
nie na wschodniej skarpie kolei Nadwiśl. wzdłuż 
Pragi i dalej.

A sperifo liaceae. 41. Anchusa offUinalis L. Jlo. 
albo. Je s t to odmiana rzadka w florze Niemiec 
(Fiek). U nas w kraju  dotychczas nie napotyka
na, st. kol. Terespol.

42. Nonea pulla D. C. Rośnie w południowych 
okolicach kraju. Znalazłem kilka okazów na skar
pie kolei Teresp. za Pragą.
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L abiaiae. 43. Sah-ia verticillnta L. W roku 
zeszłym znalazłem ją, w Warszawie przy ul. Mar
szałkowskiej (Wszechś. Nr 10, 1894 r.). Ubie
głego lata napo'ykałem ją, bardzo licznie na st. 
kol. Terespol., Nadwiśl. i W arsz.-W ied. i na 
przyległych placach.

44. Saloia silcestris I.. Dotychczas w południo
wych i wschodnich okolicach kraju  napotykana 
{Prod. Rost.). Znalazłem jeden okaz na plancie 
kolei Terespol-kiej.

45. Scutellaria la  tifulia L. Ten dosyć rzadki 
gatunek w kraju, znajdowałem w zaroślach nad
brzeżnych kępy pod Bielanami i na prawym brze
gu Wisły za Saską Kępą.

46. Sileritis montana L. W  przeszłym roku 
znalazłem jeden okaz tej rośliny, na urwisku sło- 
necznem nad la luj wiślaną (Wszechś. N r 10, 
1894 r.). Ubiegłego la ta  napotkałem kilkanaście 
okazów na skarpach kol. Terespol, za P ragą i W. 
Wied. na Czystem.

C aprifo liaceae. 47. Lonictra talarka L. Krzew 
pochodzący z Syberyi, w ogrodach bywa używany 
do klombów. Znalazłem kilkadziesiąt, krzewów 
na kępie pod Bielanami. Prawdopodobnie został 
tu  rozmnożony przez ptastwo, najczęściej bowiem 
napotyka się go przy pniach wysokich drzew. 
Dotychczas w dzikim stanie nie był napotykany.

Couiposilae. 48. Artemisia auslria a Jacq. W ro
ku zeszłym znalazłem 10  okazów tej rzadkiej ro 
śliny na Pradze (Wszechś. Nr 11, 1894 r.). Ubie
głego lata napotykałem ją  bardzo licznie na st. 
kol. Nadwiś., na skarpie tejże kolei p a  stronie 
wschodniej, na plancie kolei Teresp. i przyległych 
łąkach i przy moście kol. Nadwiśl. wprost głów
nej bramy cytadeli w Warszawie. Roślina ta  po
siada korzenie perzowate (repens), z tego powo
du napotyka się j ą  zwykle gromadnie. Na st. kol. 
Nadwiśl. napotkałem grupę tej rośliny składającą 
się z kilkuset okazów.

49. Aster fruteturum Wtmm. Ojczyzna tej rośli
ny je st nieznana (Fiek). Prawdopodobnie jak  
wiele innych astrów trwałych, musi pochodzić 
z Ameryki północnej. - Najbliżej granicy Króle- 
słwa, napotyka się j ą  na Śląsku nad brzegiem 
Odry w zaroślach wierzbowych. Rośnie gromadnie 
w dwu miejscach na prawym brzegu Wisły w za
roślach wierzbowych pod Żeraniem. Pierwszy 
*az w kraju  znaleziona.

50. Car uus nutans L .  Roślina dosyć rzadka 
w kraju. Napotykałem ją  między plan*ami kole

jowymi za Pragą.
51. Centuureu (liffusa Luk. (C. paruiflura Bbrst.'). 

Roślina stepowa południowej Europy. Napotka
łam ją  w blizkości st. kol. Teresp. Pierwszy raz 
w k raju  znaleziona.

52. Cenlaurea pankulata Jacq. jlu. albo. Jest to 
odmiana rzadka we florze Niemiec (Garcke). Na 
st. Nadwiśl. znalazłem w jednem miejscu kilkana
ście okazów tej odmiany obok siebie rosnących 
i  nigdzie więcej je j nie napotykałem, pomimo, że 
C. paniculata zarasta tysiącami okolicę Pragi. 
Może to je s t i odmiana s‘ała?

53. Cirsium arvense Scop. v. seto.ium Will'1. (Cir. 
stiosum M. B. jako gatunek). Dotychczas tylko 
w południowych okolicach kraju napotykana. Ro
śnie na miejscach piaszczystych między plantami 
kolejowemi na Pradze i około drogi okopowej 
wprost placu wyścigowego w Warszawie.

54. Solidag i serotina A t. W roku zeszłym znaj
dowałem ją  n i  Saskiej Kępie i na stacyi pomp pod 
Siekierkami (Wszechś. Nr 11, 1894 r.). Ubie
głego lata na kępie zwanej Wielorybem napotka-

j  łem kilkoraorgową przestrzeń zarośniętą tą  ro 
śliną. Pomimo pochodzenia amerykańskiego, 

i należy ją  ju ż  uważać za stałą mieszkankę brze- 
j  gów i kęp wiślanych.

55. Tragopoyon majur Jurq Roślina dotychczas 
rzadko napotykana w południowych stronach kra
ju  a raz tylko w okolicy Królikarni znaleziona

j (Prod. Rost.). Znajdowałem ją  dosyć licznie na 
cmentarzu żydowskim, na łąkach w blizkości cy- 

! tadeli i na st. Terespol, i przyległych placach.

Iiośliny pospolitsze napotykane w okolicy War- 
szawy i Pragi, które dotychczas tak blizko nie 

były znajdowane.
56. Equisetvm prateme Ehrh. Kępa wiślana pod 

Bielanami.
57. Equisetum siloaticum L. Na roli uprawnej 

między Powązkami a cmentarzem żydowskim i na 
piaskach za Pragą.

58. Epilobium montanum L. Obok koszar woj
skowych— Praga.

59. Lithospermum officinale L. Kępa wiślana 
pod Bielanami.

60. Libanotis montana Crtz. Wysoki brzeg nad 
j  eziorem— Czerniaków.

61. Luzula mulli/lora Ehrh. Miejsca wilgotne—  
Praga.

62. Nicandra physaloidex Grtn. Pola uprawne 
obok Muranowa— Warszawa.

63. Radiota Millegrana Sm (linoides Grnel.). 
Miejsca cokolwiek wilgotne— Praga.

64. Scirpun tnaritimus L. Nad łachą wiślaną 
przy ulicy Czerniakowskiej obok stacyi pomp—  
Warszawa.

65. Tetdulea nudicaulis Ii. Br. Skarpa kolei 
Nadwiślańskiej— Praga.

66 . Astragalus arenarius L. Między stacyą kol. 
Nadwiśl. a P ragą— bardzo licznie.

KRO N IK A  NAUK O W A .

—  0  c ię ż a rz e  w ła śc iw y m  roz tw orów . C. Char-
py ogłosił obszerną pracę nad ciężarem właści
wym roztworów, przeważnie solnych. Z badań 
jego wynika, że ciężar właściwy zależy od dwu
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czynników, mianowicie od ściśnienia, jakiem u ule
ga rozpuszczalnik i od ciężaru właściwego roz
puszczanej soli. Z tego powodu ciężar właściwy 
nie je s t wskazany jako środek, który mógłby nam 
dać wyobrażenie o isłocie roztworów. Rzeczywi
ście niezliczone próby, przedsiębrane w tym kie
runku przez Mendelejewa, Pickeringa i wielu in 
nych, nie dały wcale decydujących rezultatów. 
Poszczególne prawa wykryte przez Charpyego nie 
zasługują, na wspomnienie, natomiast ważnem je s t 
obalenie napozór bardzo pociągającej idei, wygło
szonej niegdyś przez II. Saint-Claire Devillea. 
Mianowicie, Saint-Claire Deville przypuszczał, że 
ciepło wydzielane przy mięszaniu płynów je st 
równoważnem z pracą, jakiej obserwowane ści- 
śnienie płynu wymaga. Dość więc byłoby zmie
rzyć kalorymetrycznie tak  zwane ciepło rozpusz
czania i obliczyć pracę niezbędną dla ściśnienia 
rozpuszczalnika, aby zapomocą tej nowej i b ar
dzo pros* ej metody otrzymać mechaniczny równo
ważnik ciepła, jednę z najważniejszych stałych. 
0. Charpy przekonał się, że przypuszczenie H. 
Saint-Claire Devillea było zupełnie błędnem. Nie- 
tylko bowiem ilość wydzielonych kaloryj i wyko
nana praca nie są równoważne, ale nawet w nie
których wypadkach (chlorek amonu, chlorek po
tasu i inne) pomimo ściśnienia rozpuszczalnika, 
następowało nie wydzielenie, lecz przeciwnie po
chłanianie ciepła.

(Ann. Cliem. Ph.).
L. B r.

—  F o s fo re s c e n c y a  w  nizkich  t e m p e r a t u r a c h .
R. Pictet wykonał kilkanaście nader ciekawych 
doświadczeń nad wpływem wielkiego zimna na 
fosforescencyą. W zatopionych rurkach znajdo
wały się siarki wapnia, strontu, bary 1 u, które po 
wystawieniu na promienie słoneczne nabierają 
własności fosforescyjnych. Gdy siła ich fosfore- 
scyjna zmierzoną została, ochładzano je  w kąpieli 
parującego tlenku azotu (— 140°). Po dwu- 
nastominutowem oziębianiu ru rk i wydobyte z k ą 
pieli wcale nie fosforyzowały; po paru  minutach 
dopiero wierzch rurki, który mniej był oziębiony 
zaczął świecić i świecenie to rozszerzało się po
woli na całą rurkę. W  pięć minut świa'ło rurek  
nabrało zupełnie poprzedniej mocy. Następne 
doświadczenia wykazały, że — 65° je s t praw do
podobnie tą  dolną granicą, poniżej k órej zjaw i
ska fosforcscencyi, polegające zapewne na drga
niach cząsteczkowych, są zupełnie niemożliwe.

(Zt. phys. cli.).
L. Br.

—  Łączność między chw iejnością m agnetyzm u  
ziem skiego a zakłóceniam i na słońcu, pomimo
wszystkiego, co w tej rzeczy pisano, stanowczo 
dotąd nie je 3i znana. Obecnie znów p. Sidgrea- 
ves, w sprawozdaniu złożonem towarzystwu astro
nomicznemu londyńskiemu z dostrzeżeń prowa
dzonych w obserwatoryum kolegium S!onyhursf,
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podczas okresu najsłabszej działalności ołonecz- 
nej (1889 r.), wykazuje, że między obu temi ka- 
tegoryami zjawisk żaden nie zachodzi związek. 
W obserwatoryum tem zdejm ują się statecznie 
karty  powierzchni słońca, można więc z niemi po
równywać codzienne krzywe magnetyczne przy 
każdem przejściu danej grupy plam lub pochodni 
przez średni południk słońca, lub też przez jego 
brzeg wschodni albo zachodni. Z zestawienia 
tego okazało się, że dostrzeżone zakłócenia ma
gnetyczne nie pozwalają zgoła wnosić o stanie, 
wieku lub też położeniu plam i pochodni na słoń
cu, a najsilniejsze nawet z całego roku zakłócenie 
magnetyczne, d. 26 listopada, miało miejsce pod
czas zupełnego i długotrwałego spokoju na po
wierzchni słońca, od połowy bowiem października 
do połowy grudnia ani jedna plama na niej się 
nie ukazała. Autor więc uważa za rzecz pewną, 
że chociaż istnieć może łączność między niektóre- 
mi plamami slonecznemi a zakłóceniami magne
tyzmu ziemskiego, to wszakże jedno z tych zja
wisk nie je s t przyczyną drugiego, i co najwyżej 
istnieć może przyczyna wspólna, która w pewnych 
czasach silniej słońca, w innych znów silniej zie
mi dotyka, „może niewidzialna dla nas substan- 
cya kosmiczna, przez którą układ słoneczny prze
biega.” Domysł ten nie wydaje się dostatecznie 
uzasadniony, do dokumentów wszakże kwestyi tej 
dotyczących zaliczyć należy wykazanie, że w roku, 
na który przypadło minimum plam słonecznych, 
zakłócenia magnetyzmu ziemskiego w żadnym nie 
zostawały związku z objawami działalności sło
necznej .

S. K.

—  T e m p e r a t u r a  s ł o ń c s .  Najtrudniejszą do 
rozstrzygnięcia kwestyą fizyki słouca je s t niewąt
pliwie ocena jego temperatury. Starano się j ą  
oznaczać głównie na podstawie różnych hipotez, 
mających wyrażać zależność tem peratury od pro
mieniowania, niepewność jednak w rzeczy tej za
chodząca prowadzi do rezultatów niesłychanie od
rębnych, gdy bowiem tem peraturę słońca oceniają 
jedni na 1 500°, inni dochodzą do 3 a  nawet 5 
milionów stopni. Niedawno dopiero zaczęto sto
sować badania doświadczalne. P. C. Rosetti od
wołał się w tym celu do stosu termoelektryczne
go; przedewszystkiem oznaczył on prawo, wiążą
ce zboczenie igły galwanometru z tem peraturą 
źródła ciepła, na które stos był wystawiony, na
stępnie zaś stos ten poddawał działaniu promieni 
słonecznych. Użyte przez niego sztuczne źródła 
ciepła dochodził}7 do 2 000°, tem peraturę zaś 
słońca obliczał przez ekstrapolacyą z dostrzeżo
nych zboczeń galwanometru. P. L. Chatelier po
stępował w sposób odmienny, mierzył mianowicie 
ilość światła przechodzącego przez płytę szkła 
czerwonego, najpierw ze źródeł, których tempera
tu ra  dochodziła do 1800°, a następnie światła 
słonecznego; rachunek polegał również na nie
uniknionej tu  ekstrapolacyi. Metoda pierwsza
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wydala na tem peraturę słońca liczbę 10  000°, 
druga zaś 7 600° d= 1 000°. Podobneż badania 
ukończyli obecnie dwaj fizycy angielscy, pp. Wil
son i Gray, posługując się metodą kompensacyi, 
polegającej na tem, że promieniowanie słońca ró
wnoważone było przez promieniowanie wstęgi pla
tyny, ogrzanej do teinperałury oznaczonej. Kli
mat Irlandyi, gdzie doświadczenia swe prowadzili, 
nas‘ręczal im trudność nieprzezwyciężoną, nie 
mogli tam bowiem oznaczyć spółczynnika pochła
niania promieni przez atmosferę, co w zadaniu, 
o które idzie, ma znaczenie pierwszorzędne. 
Przyjęli wszakże liczbę podaną przez Rosettiego, ! 
19 odsetek, co znaczy, że atmosfera pochłania 
19 odsetek przebiegającej przez nią ilości pro
mieni; liczbę 41 odsetek, oznaczoną przez Lan- 
.gleya, uznali za zbyt wysoką. Ostatecznie, na 
podstawie 70 dostrzeżeń, wspomniani autorowie 
przyjm ują, że temperatura słońca wynosi 6 200° C. 
Metoda ta  wydałaby może rezultaty pewniejsze 
w okolicach zwrotnikowych, gdzie warunki mete
orologiczne utrzym ują się bez zmiany przez długi 
przeciąg czasu; prowadząc tam badania przez 
ciąg jednego obrotu słonecznego, lub przez pe
wien okres rozwoju plam, możnaby wnieść, czy 
tem peratura słońca w ciągu tego czasu niezmien
ną pozostaje.

S. K.

—  Z ależ n o ść  między s z y b k o śc ią  a  s i ł ą  w ia tru
starano się oddawna już  ująć, aby znajomość je 
dnego z tycli czynników dozwalała obliczać odpo
wiednią wartość drugiego. Między innemi, często 
używany był w'zór: _ P = 0 ,12248 S v2, w którym 
P  oznacza ciśnienie w kilogramach na m etr kwa
dratowy, S powierzchnię uderzoną przez wiatr 
w metrach kwadratowych, a v  prędkość wiatru 
w' metrach na sekundę. Z doświadczeń wszakże, 
przeprowadzonych obecnie na szczycie wieży 
Eiffla przez p. Koechlina, okazuje się, że wzór 
ten daje na P  wartości znacznie przesadzone. Na 
wieży ustawńł mianowicie p. K. 8 przyrządów 
rozłożonych tak, by zwrócone były prostopadle 
do ośmiu różnych kierunków wiatru, każdy więc 
przyrząd z sąsiednim tworzy ką t 45°. Każdy 
z tych przyrządów składa się z równoległościanów 
żelaznych, których wymiary tak  zostały dobrane, 
t y  równoległościan każdy wywracał się pod naci
skiem wiatru oznaczonego natężenia, co sprawdzo
no nadto doświadczeniami w pracowni, przy po
mocy powietrza zgęszczonego. Równoległościa- 
aów tych je st pięć, umieszczonych jeden obok 
drugiego, wywracają się zaś kolejno pod naci
skiem 50, 100, 150, 200 i 250 kilogramów na 
m etr kwadratowy. Otóż, podczas burzy 22 listo
pada r. z., gdy anemometry wskazywały szybkość 
w iatru 45 metrów na sekundę, wywrócił się ró 
wnoległościan 10 0 -kilogramowy, równoległościan 
zaś 150 kg i następne pozostały nieporuszone. 
W edług zaś wzoru przytoczonego wyżej, przy 
t) =  45 m, je s t P = 2 4 7  kg, gdy tymczasem wiatr 
nie zdołał obalić nawet bryły, wywracającej się '

pod naciskiem 150 kg na 1  m2. Z dostrzeżeniem 
tem je st w związku i słaba chwiejność szczytu 
wieży Eiffla. Gdy ją  budowano, sądzono że pod 
naciskiem wiatru wierzchołek je j ulegać będzie 

J  kołysaniom o obszerności 45, a co najmniej 15 
j  centymetrów, gdy tymczasem obszerność wahań 

dotąd zaobserwowana przy pomocy lunety, umiesz
czonej u spodu wieży i zwróconej na skalę, osa
dzoną przy wierzchołku, wTynosi zaledwTie 4 do 6 
centymetrów.

8. K.

—  T eleg ra f ia  b ez  d ru tu  jest pomysłem dopie
ro ostatnich lat kilku. W  r. 1892 (Wszech, tom 
XI, str. 257), podaliśmy opis doświadczeń, doko
nanych w tej rzeczy przez Edisona, a które na
stępnie prowadził w Anglii p. Preece. Doświad
czenia te polegały na zastosowaniu objawów in- 
dukcyi; służyły tu  zatem dwa obwody indukcyjne 
znacznych wymiarów, z których jeden znajdował 
się na stacyi wysyłającej, drugi zaś na odbierają
cej. Gdy przez pierwszy z tych obwodów prze
syłamy prąd elektryczny przerywany, to telefon 
wtrącony w obwód wtórny, wydaje ton, którego 
liczba drgań zależy od szybkości, z jak ą  zachodzi 
przerywanie prądu pierwotnego; jeżeli więc nadto 
do przerywania prądu tego służy klucz Morsa, to 
w podobny sposób, ja k  z kresek i kropek, można 
tu  też złożyć alfabet z tonów dłużej i krócej trw a
jących, który posłużyć może do przesyłania wy
razów i całych zdań. Tą drogą urządzić mógł p. 
Preece komunikacyą telegraficzną bez drutu mię
dzy miejscowościami Arran i Kintyre, odległemi 
między sobą na kilka mil angielskich.

W roku zeszłym podobną próbę telegrafowa
nia bez drutu podjęli w Berlinie pp. W. i E. Ra- 
tlienau, oraz H. Rubeus, a to z podniety urzędu 
marynarki niemieckiej. Użyli oni wszakże meto
dy zupełnie innej, nie odwołali się bowiem do in- 
dukcyi, ale skorzystali z przewodnictwa ziemi, co 
znaczy, że, zamiast drutów, komunikacyą między 
obu stacyami utrzymuje sama ziemia. W tym ce
lu przeprowadzili najpierw doświadczenia wstęp
ne, próbując przesyłać sygnały elektryczne w ob
szernej wannie, napełnionej wodą, a raczej roz
cieńczonym roztworem soli kuchennej, w którym 
zanurzone były z jednej strony końce drutu, po
łączonego ze stosem, z drugiej zaś dwa inne dru
ty, połączone z galwanometrem. Doświadczenia 
te  okazały re z u lta t  zadawalniający, każde bowiem 
przerwanie prądu pierwotnego zdradzało się ru 
chem galwanometru, jakkolwiek drobna tylko część 
tego prądu na obieg wtórny przechodziła. Po 
tych próbach przystąpili do doświadczeń stanow
czych, które wykonali na jeziorze Wann, w po
bliżu Potsdamu, łączącem się z rzeką Havel. 
Obieg prądu piorwotnego złożony był z dwu elek- 
trodów, czyli płyt metalowych, o powierzchni 
15m2, zarzuconych w wodę w odległości 500 m 
i połączonych drutem; prąd wytwarzany był przez 
bateryą 75 akumulatorów. Elektrody wtórne,
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również połączone drutem, miały powierzchnię 
tylko 4 m2 i zanurzane były w odległości różnych, 
od 50 do 300 m. Z prądem pierwotnym połączo
ny był przyrząd dozwalający przerywać go 150 
razy na sekundę, oraz klucz Morsa; z prądem  
zaś wtórnym telefon, który dawał tony, w opowie
dziany wyżej sposób powstające. Tony te dawa
ły się słyszeć i wyróżniać na odległości 4,5 kilo
metra, chociaż między stacyami znajdowały się 
wysepki i kępy piaszczyste. Jakkolwiek wszakże 
telefon okazał się dos‘atecznie czułym do p rzy j
mowania znaków telegraficznych, zbudował p. 
Rubens przyrząd znacznie jeszcze czulszy, a przed
stawiający tę właściwość, że służyć może dla pe
wnego tylko oznaczonego okresu drgań, zależące
go od jego budowy, na wszelkie zaś inne okresy 
je s t nieczuły. W taki sposób, przez stosowanie 
na stacyi wysyłającej prądów przerywanych o ró
żnych okresach, będzie można utrzymywać komu- 
nikacyą telegraficzną z kilku naraz okrętami, bez 
obawy, by sygnały, przeznaczone dla jednego 
z nich, mogły być otrzymane przez inne. Przy
rządu tego wynalazcy dotąd nie opisali, tym cza
sowe tylko sprawozdanie o doświadczeniach swych 
podali w „Naturwissenschaftliche Rundschau,”skąd 
wiadomość tą  czerpiemy. Telegrafia bez drutu 
przedstawia oczywiście znaczną doniosłość dla 
sygnalizacyi między okrętami, gdzie sygnały aku
styczne i optyczne tak  często zawodzą.

T. li.

—  W zro s t  d rz ew .  P. Mer złożył akademii 
nauk w Paryżu rozprawę o wpływie warunków 
meteorologicznych na rozwój substancyi drzewnej; 
wpływ ten je s t niewątpliwy, choć mniej wyraźny, 
aniżeli na wydajność roślin upraw r^ch. Przez 
ścisłe pomiary przekonał się p. Mer, że susza, 
panująca podczas la ta  1893, sprowadziła znaczne 
zwolnienie wzrostu sosen wogeskich, zarówno 
w kierunku wysokości ja k  i średnicy. Podczas 
lata 1888 wzrost tych drzew również uległ opóź
nieniu, ale z powodów wręcz przeciwnych, ciągle 
bowiem podówczas deszcze sprowadziły znaczne 
obniżenie temperatury. Autor sądzi dalej, że 
w'pływ, jak i wywiera niekorzystny okres meteoro
logiczny, zależy od pory, na k*órą przypada. 
Gdy okres suszy występuje na wiosnę tylko, ja k  
w r. 1892, osłabia się zwłaszcza wzrost drzewa 
w górę; jeżeli zaś ma miejsce na schyłku lała do
piero, ja k  to się zdarzyło w r. 1887, doznaje 
ujmy głównie grubienie drzewa. Co do wegeta- 
cyi drzew zatem należy, podobnież ja k  i co do 
wegetacyi roślin zielnych, rozróżniać la ta  dobre, 
średnie i złe, a doświadczenia i operacye leśnicze 
winny okoliczność tę brać pod uwagę.

T. R.

—  O kres  spo czy n k u  u roś l in ,  w czasie którego 
następuje przerwa w życiowej ich działalności, 
przypada u nas na zimę, w gorących krajach na 
lato. Spoczynek ów je st nieodzownie potrzebnym

jeśli roślina ma nadal rozwijać się pomyślnie. 
Wiadomo, że zima sucha i mroźna korzystniejszą 
je s f dla roślin od łagodnej i mokrej. Ogrodnicy, 
chcący mieć kwitnący bez w zimie, wybierają 
okazy, które przed umieszczeniem w cieplarni 
były już  wystawione na działanie zimna i przeszły 
częściowo okres spoczynku (wskutek wczesnego 
obcięcia liści w jesieni). Dla roślin w krajach 
gorących korzystnem je st znowu upalne lato. Nie
dawno ciekawą próbę zrobił p. Yan Tubergen nad 
cebulami Watsonia 0 ’Brieni na przylądku Dobrej 
Nadziei. Na lato (okres spoczynku) pozostawił 
on część cebulek w zwykłych warunkach, część 
zaś umieścił w cieplarni, koło rury  z wodą gorą
cą. Wyschły one tak, że wyglądały ijakgdyby zu
pełnie martwe, ale po zasadzeniu (w marcu), pu
ściły korzenie po upływie 3 tygodni, podczas, gdy 
pierwsze potrzebowały na to 4 miesięcy i wogóle 
rozwinęły się i kwitły nadzwyczaj pięknie.

(Rev. scient.).
13. D .

—  T ęp ien ie  d ro b n y c h  w odn y ch  ż y ją t e k  p rz ez  
p ł y w a c z a  (Utricularia). P . T. Scott zajął się 
obliczeniem ilości drobnych stworzeń, które sta ją  
się ofiarą plywaczów. W  tym celu badał on za
wartość ich pęcherzyków. Na 500 zbadanych 
pęcherzyków, mających najmniej po */,2 cala 
średnicy, 81 nie zawierało wcale organicznych 
substancyj, 35 zawierało je , ale nadzwyczaj zmie
nione, 384 wreszcie zawierało organizmy w stanie 
możliwym do rozpoznania. Znajdowały się w nich 
następujące żyjątka: 1415  grzępików (Cypris),
535 cyklopów i 71 innych stworzeń, średnio za
tem koło 5 organizmów na 1 pęcherzyk. Nie je s t 
to jeszcze tak wiele, ale inaczej się rzecz przedsta
wia, jeżeli weźmiemy pod uwagę ilość pęcherzyków 
na jednej łodyżce: na 5 łodyżkach, badanych in
nym razem, a mających średnią długość 6 '/2 ca *̂r 
znaleziono 1 531 pęcherzyków, z których 1 371 
zawierało różne żyją‘ka. Przyjm ując poprzednią 
normę, otrzymamy do 7 000 stworzeń, schwyta
nych przez te 5 łodyżek, a trzeba dodać, że ba
dany staw, ja k  to wykazała sieć, nie posiadał 
zbyt bogatej fauny drobnych żyjątek.

(Na*urwiss. Rund.).
B. I).

ROZMAITOŚCI.

—  Z użyc ie  glinu. Jakkolwiek wyroby glinowe 
nie zyskały bynajmniej tak  znacznego rozpow
szechnienia, ja k  się przed kilku laty spodziewano, 
fabryki europejskie i amerykańskie produkują
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wciąż znaczne ilości tego metalu, co nasuwa py
tanie, do jakiego rzeczywiście celu metal ten 
obecnie głównie służy. Pewna jego część zużywa 
się wprawdzie na stopy, jak  na bronz aluminiowy, 
oraz na stop glinu z wolframem, który w pewnych 
razach zastępować może mosiądz, ale ilość ta  nie 
tłumaczy bynajmniej znacznej produkcyi glinu. 
Natomiast, połowa przeszło wyprodukowanego 
glinu znajduje zasłosowanie przy wyrobie żelaza, 
i stali. Poznano, mianowicie, że dodatek glinu 
do żelaza lanego i do stali wywiera wpływ ko
rzystny, który pierwotnie przypisywano tworzeniu 
się pewnego stopu. Przekonano się wszakże, że 
wadliwości pewnych gatunków żelaza i stali stąd 
pochodzą, że tlenniki żelaza i manganu rozpusz
czają się w metalu stopionym i zos+ają w nim 
uwięzione, czyniąc go następnie kruchym i łamli
wym; szkodliwe zaś te zawartości zostają przez 
dodatek glinu usunięte, metal ten bowiem zabiera 
(len powyższym tlenkom i sam się z nim łączy, 
przechodząc w glinkę, która w medalach zgoła 
je s t nierozpuszczalna, wypływa na powierzchnię 
i mięsza się tam z żużlem. Dla tego też teraz 
dodaje się do żelaza i stali tyle tylko glinu, ile go 
działanie powyższe niezbędnie wymaga. W  takiż 
sposób używa się też obecnie glinu przy fabryka- 
cyi niklu i miedzi, przy przetapianiu bowiem obu 
tych metali wywiera on podobneż działanie, a stąd 
można nawet wnosić, że korzystne własności 
brouzu glinowego polegają nie tyle na zawartości 
w stopie tym glinu, ile raczej na tem, że obecność 
tego metalu usuwa tlenki. Zużycie glinu w prze
myśle niklowym i miedzianym ocenić można na 
czwartą część ogólnej jego produkcyi, pozostała 
więc tylko jeszcze część czwarta glinu używa się 
na wyroby w postaci metalu czystego lub s*opów.

(Prometheus).

T. R.

—  Nowe z a s to s o w a n ia  e le k t ry c z n o śc i .  W Chi
cago wprowadzono dwa nowe zastosowania prądu 
elektrycznego. Jedno ma na celu suszenie zboża 
za pośrednictwem strumienia powietrza, który 
przebiega nad płytami metalowemi, ogrzewanemi 
działaniem prądu. W zastosowaniu drugiem pły
ta, również działaniem prądu silnie rozgrzana, 
umieszczona jest we wnętrzu zegara publicznego, 
który zatrzymywał się częsło skutkiem szronu, 
osiadającego na jego kółkach podczas zimnego 
i wilgotnego stanu pogody.

T.R.

—  Ślady  glinu n a  szkle .  W edług dostrzeżeń 
p. Karola Margot, opisanych w „Archives des 
sciences phys. et nat.,” glin posiada osobliwą 
własność pozos‘awiania śladów metalicznych na 
szkle i w ogólności na substancyach krzemionkę 
zawierajacych, gdy metalu tego używamy jako 
ołówka; ślady te przez wycieranie ani przez zmy
wanie usuwać się nie dają. W yraźnie zwłaszcza

| występuje to działanie, gdy powierzchnia szkła 
{ je s t zwilżona, a ołówka aluminiowego nie potrze

ba wfedy tak  silnie naciskać, jak  przy powierzch
ni suchej; natomiast zaś rysy nie tw orzą się na 

| szkle przy wszelkiem zanieczyszczeniu jego po
wierzchni, a zwłaszcza przy jakichkolwiek śladach 
tłuszczu. W ten sposób utrwalić można na szkle 
najrozmaitsze napisy lub rysunki, otrzym ują zaś 
one szczególniej piękny połysk metaliczny, jeżeli 
glinu nie używa się w postaci ołówka, naciskanego 
ręką, która rychło zmęczeniu ulega, ale gdy do 
kreślenia rysunków służy tylko wirujące kółko. 
Jeżeli tak porysowane szkło traktujemy kwasem 
solnym lub gryzącym roztworem wapiennym, nik
nie wprawdzie me*al, pozostają jednak na szkle 
rysunki, łatwo dające się rozpoznać. Podobnież, 
ja k  glin, zachowują się względem szkła i inne je 
szcze metale, magnez, kadm i cynk. Magnez wy
daje również łatwo i również piękne rysunki, jak  
glin, z powodu jednak utleniania się tego metalu 
ślady jego szybko nikną; kadm nie wydaje już ry
sunków tak wyraźnych, jak  dwa powyższe metale, 
a cynk własność tę posiada w znacznie słabszym 
stopniu. Złoto, srebro, platyna, miedź żelazo 
i nikiel okazały się zupełnie bezskuteczne. Wo
da, która działaniu glinu i magnezu wybornie 
sprzyja, powstrzymuje działanie kadmu i cynku. 
R ozpa'rując substancye, których głógną częścią 
składową nie są krzemiany, przekonał się p. M ar
got, że korund, topaz, rubin i szmaragd okazują 
dobrze przyleganie glinu, magnezu, i kadmu, 
cynk wszakże pozostaje zupełnie bezskutecznym. 
Zgoła zaś ujemne rezultaty wydał dyamen*; ołó
wek więc glinowy lub nagnezowy daje łatwy spo
sób odróżniania dyamentu od klejnotów szklanych 
lub innych drogich kamieni; kamień badany na
leży tylko słabo zwilgocić i przeciągnąć kreskę 
po jego powierzchni, na szkle lub też na in
nych drogich kamieniach kreskę tę dostrzeżemy, 
na dyamencie ślad żaden nie pozostanie.

T. R.

—  Olbrzymia s o c z e w k a .  „Prom etheus“ dono
si, że w Jenie, w słynnej tamecznej pracowni, ma
jącej na celu udoskonalenie różnych własności 
szkła, zajęto się wyrobem olbrzymiej soczewki, 
która ma mieć średnicę 1 1 0  centymetrów, a cię
żar 1 000 kilogramów. Będzie to zatem najwięk
sza z dotychczas oszlifowanych soczewek, średni
ca jej bowiem przewyższać będzie o 13 cm śred
nicę objektywy wielkiego refraktora obserwato
ryum Licka. Koszt soczewki tej obliczono na 
300000 marek.

T. R.
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Nekrologia.

Prof. A rtur Cayley, jeden z najznakomitszych 
mafematyków współczesnych, zmarł d. 26 stycz
nia r. b. w Cambridge. Urodzony 16 sierpnia 
1821 roku w Richmond, kształcił się w King’s 
College w Londynie, a następnie w Trinity Colle
ge w Cambridge. Początkowo pracował w zawo
dzie adwokackim, lecz zamiłowany w m atem aty
ce, prędko porzucił zajęcia prawnicze. W roku 
1863 został profesorem matematyki w Cambrid
ge. Pierwszą pracę matematyczną ogłosił w roku 
1841 w „Cambridge Mathematical Journal.” Od 
tej chwili aż do samego zgonu pracował niezmor
dowanie we wszystkich niemal gałęziach m atem a
tyki. Ogłosił przeszło 700 większych i mniej
szych rozpraw, które obejmie całkowite ogłoszone 
obecnie wydanie dzieł jego w dziesięciu tomach,

z których wydano już  siedem. Pomiędzy rozpra
wami Cayleya wiele posiada wartość pierwszo
rzędną i stanowi epokę w nauce. Zwłaszcza 
w algebrze badania Cayleya, którego można uwa
żać za jednego z twórców teoryi niezmienników, 
m ają doniosłe znaczenie. Zmarły interesował się 
pomysłami matematyki polskiej Hoenc-Wrońskie- 

j go, którym  poświęcił interesującą rozprawę. Był 
| członkiem wielu akademij i towarzystw nauko- 
 ̂ wy eh.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

—  P r e n u m e r a to r o w i .  Najprzydatniejsza bę
dzie zapewne dla W Pana: Roscoe u. Schuster 
„Die Spectralanalyse” wyd. 3, 1890, albo H. W. 
Yogel „Praktische Spectralanalyse irdischer Sto- 

! ffe“ wyd. 2, 1889.
-------------

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 13 do 19 lutego 1895 r.

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

Barometr
700 mm 4- Temperatura w st. C.

7 r. | 1 p . i 9 w. [ 7 r. | 1 p. ! 9 w. |Najw.!Najn.

“ Kierunek wiatru 
^  Szybkość w metrach 
>  na sekundę

Suma
opadu

U w a g i .

4'Vt
I I  I I  1 1

47.5 | 5o,3 — 8,8 -  7,5 — 9.2 —6,8 — 9.4 88, NW 5,NW »W 2 4.9 w nocy
5 1,9 52,4 ' ' 2,5 ;— 9,9 — 7,8 — 6,8 —6,6 —10,297 NW 3,N5,E5 0,1
52,4 32 1 53,1 — 7,4 — 9,2 — 8,6 —6,6 _ l  l ,5 93 N E ^.N bĄ N 5 —
53,8 52,8 52,7 —10.4 — 8 .1 — 9,7 —8,0 _  10,8 84 N E 12,N E 14,NE10 0,0 kilkakr.
51,7 51,6 52,7 —12,6—10,8—1 5 ,0 —9,1 —15,095 N E5,NK5,ŃE* —
33.3 53, ł  54,0 —20,8—13,0 —14,6 —11,2 —20,8 95 NE3,E3,E J —

53.4 49, 1 —18,8 —10,5 — 9 ,9 —9 , 6 —20,692 0 ,S 3,WG
1 1 1 1 1 > 1

13 S.
14 C. 
ló I’.
16 S.
17 N.
18 P.
19 W.

Średnia 7^2

dnia

— 10,S ó.o

T R E Ś ć .  Nowa część składowa atmosfery, przez d ra  L. Marchlewskiego z Manchesteru. —  Sto
sunki etnograficzne na krańcach wschodnich Azyi, przez I. Radlińskiego. —  Życie os, przez J. S. — 
Spis roślin rzadkich, lub zupełnie dotąd nie obserwowanych w kraju, zebranych w okolicach W ar
szawy w 1894 r. p. H. Cybulskiego. —  Kronika naukowa. —  Rozmaitości. —  Nekrologia. —  Od

powiedzi redakcyi. —  Buletyn meteorologiczny.

W ydawca A. Ś ló s a rs k i.  Redaktor B r. Inatow icz.

5o3BOjreno I^CH3ypoio. BapmaBa, 10 ^CBpajiH 1895 r. W arszawa. Druk Emila Skiwskiego.
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TYGODNIK POPULARNY

OŚWIECONY NAUKOM PRZYRODNICZYM.

Proste doświadczenie fizyczne.

Prądy termoelektryczne.

Pismo „La naturę” podaje opis przyrzą
du bardzo prostego, który w sposób wy
raźny ujawnia istnienie prądów termoelek
trycznych, czyli prądów wzbudzających się 
w obwodzie zamkniętym, złożonym z dwu 
metali, gdy oba spojenia mają temperatury

miast pole magnetyczne zachowuje położe
nie niezmienne.

Przyrząd ten składa się z koła wspartego 
na ostrzu i utrzymującego się na niem w ró
wnowadze w położeniu poziomem. Koło 
to zrobić można łatwo przez skrzywienie 
cienkiego drutu z tak zwanego bronzu bia
łego, który jest stopem niklu i miedzi. Stop

różne. Obecność prądu okazujemy zwykle 
ruchem igły magnesowej, zbaczającej pod 
jego wpływem z normalnego swego poło 
żenią; w przyrządzie zaś, którego rysunek 
załączamy, doświadczenie jest odwrócone, 
obwód bowiem prądu jest ruchomy, a nato-

ten, spojony czyli zlutowany z miedzią wy
daje znaczną siłę elektro wzbudzającą te r
moelektryczną; ogniwo to nie działa wpra
wdzie tak silnie, jak ogniwa złożone z biz
mutu lub antymonu, stop wszakże wspo
mniany zaleca się tem, że ma wysoki punkt
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topliwości i daje się łatwo na cienki drut 
wyciągać, co jest koniecznym warunkiem 
przyrządu, w którym spojenia winny się 
nader szybko ogrzewać i również prędko 
oziębiać.

Obręcz zamyka się przez zlutowanie koń
ców drutu, a następnie przytwierdza się 
do niej pewną, liczbę śi-ednic z bardzo cien
kiego drutu miedzianego, których końce 
owija się dokoła drutu bronzowego i lutuje. 
Na środku jednej z tych średnic osadza się 
mały krążek metalowy, opatrzony w zagłę
bienie, który służy do wsparcia kola tak 
przygotowanego na ostrzu; ostateczne zaś 
uregulowanie równowagi i poziome ułoże
nie koła osiąga się zapomooą chorągiewek, 
zawieszanych na kilku promieniach, które 
dozwalają przesuwać środek ciężkości, a za
razem obniżają go i równowagę czynią sta
teczniejszą.

Dajmy teraz, że którekolwiek spojenie 
ogrzewamy zapomocą świecy; natychmiast ! 
wzbudza się różnica potencyałów między 
dwoma spojeniami przeciwległemi, a prąd J 
elektryczny, przebiegający średnicę łączącą j  

te spojenia, rozdwaja się i wraca po drucie J  

stanowiącym obręcz. Gdy wtedy magnes J  

zgięty w podkowę umieszcza się tak, by 
obejmował część średnicy w połowie prze- j  

ciwległej spojeniu ogrzanemu, nastąpi dzia
łanie pola magnetycznego na ten promień, i 
w kierunku do niego prostopadłym. Dzia- l 
łanie na obręcz wywiera się w kierunku 
promienia, choćby nawet tedy oba prądy | 
z rozdwojenia powstałe nie były jednakiego | 
natężenia, działanie to pozostaje bez wpły- 
wu, a koło zaczyna wirować pod wpływem i 
pary sił, działającej na końce średnicy. 
Skoro obrót się rozpoczyna, nad świecą 
przechodzą kolejno idące po sobie średnice 
i działanie toż samo z każdą z nich się po
wtarza, ruch więc utrzymuje się statecznie.

Gdy drut jest gruby, obrót dokonywa się 
powolnie, staje się wszakże bardzo szybkim 
przy drucie dostatecznie cienkim. Na koło 
o średnicy 8 do 10 centymetrów odpowie
dni jest drut o średnicy ‘/ ,0 lub '/s milime
tra. Doświadczenie to daje prosty i ude
rzający przykład zamiany energii ciepliko
wej na energią elektryczną i na energią me
chaniczną.

T. E.

Objawy astronomiczne
w marcu.

tylko nad poziom południowo-zachodni, da
jąc  tem zapowiedź wiosny.

M erkury wschodzi na pół godziny przed 
słońcem, zachodzi za dnia i jest niewidzial
ny. Wenus wschodzi w początkach m ie
siąca o godz. 7 inin. 30, w końcu o godz. 6 
min. 40 rano, zachodzi zaś dnia 1 marca 
o godz. 7 min. 40, a dnia 30 o godz. 9, jest 
więc jako gwiazda wieczorna widzialną po 
zachodzie słońca przez dwie godziny. Mars 
w pobliżu Plejad, wschodzi za dnia, zacho
dzi zaś dnia 1 o godzinie 1 po północy, 
a w końcu miesiąca już w 40 minut po pół' 
nocy i świeci przez pierwszą część nocy; 
dnia 3 jest w połączeniu z księżycem, o 3 '/a° 
od niego na południe oddalony. Jowisz 
zachodzi później, dnia 1 po godz. 3 rano, 
dnia 30 o godz. 1 min. 30; dnia 5 jest w po
łączeniu z księżycem, o 5° od niego odda
lony na południe; dnia 18 jest w kw adra
turze ze słońcem. Saturn wschodzi dnia 1 
po godz. 10 min. 34, dnia 30 o godz. 9 i jest 
widzialny przez noc całą; dnia 14 jest w po
łączeniu z księżycem, o 7° wszakże od nie
go na północ oddalony.

Pierwsza kwadra księżyca przypada 
dnia 4, pełnia dnia 11, druga kwadra d. 18, 
nów dnia 26. Przez węzeł wstępujący prze
chodzi księżyc dnia 11, przez zstępujący 
d. 25.

Pierwsza z tych dat, 11 marca, schodzi 
się z pełnią, co sprowadza zaćmienia księ
życa całkowite, u nas widzialne. W obszar 
półcienia wkracza księżyc o godz. 1 min. 22 
rano, w cień zaś ziemi o godz 3 min. 18; 
początek zaćmienia całkowitego o godz. 4 
min. 15, środek zaćmienia o godz. 5 min. 3, 
koniec zaćmienia całkowitego o godzinie 5 
min. 51, wynurzenie z cienia o godzinie 6 
minut 49, z półcienia o godz. 7 min. 44. 
U  nas zachodzi księżyc przed zupełnem 
wynurzeniem się z cienia. Jeżeli średnicę 
księżyca przyjmiemy za jedność, wielkość 
zaćmienia wynosi 1,626.

Nów księżyca dnia 26 również przypada 
blisko węzła, co znów sprowadza zaćmienie 
słońca częściowe, u nas niewidzialne. Ma 
ono miejsce w godzinach rannych i widzial
ne będzie w Anglii, Szwecyi, w części za
chodniej półwyspu iberyjskiego, na biegu
nie północnym i w Grenlandyi. Wielkość 
zaćmienia wynosi 0,353 średnicy słońca.

Dnia 20 marca o godz. 9 wieczorem wstę
puje słońce w znak Barana, dając tem po 
czątek •wiosny astronomicznej. W pozor
nej swej drodze od wschodu do zachodu 
przebiega słońce dnia tego równik niebie
ski; a dzień jest na całej ziemi równy nocy.

Niebo gwiaździste przedstawia jeszcze 
charakter zimowy, jednakże Oryon i Pies 
Wielki wznoszą się już wieczorem niewiele




