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Wymiary człowieka normalnego.

Historyą myśli ludzkiej od zamierzchłych j  

epok niemowlęctwa wiedzy do dni dzisiej
szych jej wspaniałego rozkwitu rządzą, zawsze J 
pewne prądy kierunkowe, które przejawiają j  

się wszechwładnie w różnych epokach i spro
wadzają wszystkie gałęzie nauki do pewnych 
wspólnych metod badania,ułatwiając wspólną J  

drogę obserwacyi i wnioskowania z zebranych j  

faktów oraz uogólniania i porządkowania gro
madzących się wiadomości.

Tym prądem kierunkowym, który rządzi 
wiedzą za dni naszych, najdonioślejsze, dzię
ki swej metodzie, wydając owoce, jest droga 
ujednostajnienia wszystkich badań, spro
wadzenia ich do jednego wspólnego mianow
nika, którym, według najściślejszych danych 
nauki, jest dla wszystkich chemicznych, fizycz
nych i biologicznych zjawisk ruch molekular
ny i jego prawa. Przy pomocy tej tak do
niosłej metody najodleglejsze napozór zja
wiska łączą się ze sobą nicią wspólnego 
związku genetycznego, ułatwiając i rozjaśnia

jąc ujęcie i ogarnięcie tylu i tak różnorod
nych zjawisk przyrody.

Z jednej strony, skutkiem sumiennej ana
lizy, widzimy najbardziej skomplikowane 
zjawiska, rozpadające się na proste części 
składowe, na pierwiastki, których prawa bytu 
są teżsame z prawami zupełnie napozór od
rębnych zjawisk.

Z drugiej strony, wynikiem następczym tej 
zbawiennej metody upraszczania jest dąż
ność do znajdowania dla każdej grupy zja
wisk pewnej średniej, przeciętnej, pewnej 
normy, opartej na możliwie największej ilości 
obserwacyj, dającej nam podstawę do obli
czania doniosłości poszczególnych anormal
nych wahnięć i zboczeń od otrzymanej tą 
drogą średniej wymiarowej.

Rezultaty tej metody są chyba aż nadto 
znane, abym był zmuszony je bliżej objaśniać. 
Zkwestyą znajdowania takich norm prze
ciętnych, dla człowieka w szczególności, łączy 
się bezpośrednio kwestya rozbrzmiewająca 
stale po pismach naukowych i nienaukowych 
z lat ostatnich, mianowicie kwestya jakoby 
wyrodnienia fizycznego i moralnego człowie
ka w końcu wieku naszego.

Statystycy, uczeni różnych specyalności 
w setnych rozprawach temat ten bezustannie 
obrabiają, coraz nowsze argumenty, coraz
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nowsze cyfry gromadząc na poparcie tej tak 
modnej obecnie tezy.

Jeśli jednak mówimy bezustannie o zwy
rodnieniu, to przez to samo dajemy do zrozu
mienia, że znamy przeciętną normę fizyczną 
i moralną człowieka, euroropejczyka dajmy 
na to, od której w odjemnyin kierunku zbo
czył człowiek dzisiejszy. Jeśli bowiem mó
wimy o dekadentyzmie, upadku fizycznym 
i moralnym ludzkości dni naszych, to w myśli 
mieć musimy jakąś abstrakcyjną, idealną 
normę, od której w górę, w kierunku dodat
nim, otrzymamy postęp, w dół, w kierunku 
ujemnym, degradacyą.

Norma owa może być jakąś ogólnie przy
ję tą  formą średnią, z obliczonemi zgóry na j  

wszystkie możliwe ewentualności przeciętne- 
mi zjawisk życia, kanonem jednem słowem, 
będącym wzorem, typem normalnych śred
nich funkcyj i przejawów bytu, od których 
odskok w danych krytycznych granicach 
będzie bądź wysokim postępem, bądź też Wy
sokiem zwyrodnieniem.

Ale tu nastręcza się mała uwaga: wiadomo 
powszechnie z elementarnych danych antro
pologicznych i ogólno-biologicznych, że każda 
rasa, każdy typ ludzki, posiada swoje odręb
ne wymiary, swoje rasowo zmienne funkcye, 
tak, że ile jest typów ras ludzkich tyle trzeba 
kanonów, t. j. tyleż przeciętnych norm. 
Przypuściwszy możliwość kanonu wymiarów 
ciała dla europejczyka, rzecz w istocie zupeł
nie naukowo przypuszczalna i uzasadniona, 
nie może być już mowy o kanonie funkcyj 
fizyologicznych, chociażby dla tej przyczyny, 
że człowiek europejski, rozsiadły na płacie 
ziemi daleko rozciągającym się poza pierwot- 
tne granice jego rozmieszczenia geograficzne
go, w miarę zmiany klimatu, przystosowując 
się doń, zmienia swe funkcye życiowe, zależne 
zresztą od tak różnorodnych przyczyn, jak 
wysokość nad poziom środowisk bytu', ro
dzaj życia, zajęcia, narodowość, pożywie
nie i t. d.

Jeśli więc, choćby w najogólniejszych zary
sach kanon wyglądu zewnętrznego, fizycz
nego i jego podstawy antropometryczne są 
możliwe i naukowo racyonalne, to wszelkie 
normy ścisłe funkcyj fizyologicznych czło
wieka przekraczają granicę naszej kompeten- 
cyi naukowej.

Wobec zaś niemożliwości znalezienia prze

ciętnej i krytycznej przełomowej miary dla 
zjawisk intelektualnych, lub nawet nateraz 
czysto zwierzęcych fizyologicznych funkcyj 
ciała dla europejczyka, jakąż wartość ściśle 
naukową mieć mogą wszalkie dane o zwyrod
nieniu jego mówiące? Zapewne poznaniem 
elementarnem, obserwacyą najpowierzchow- 

j niejszą możemy wyrobić sobie przybliżone 
I zdanie o powiększeniu się pewnych szkodli

wych dla ludzkości objawów, o wyrobieniu 
} się pewnych antynormalnych funkcyj i kie- 
■ runków życia, ale żadną miarą funkcye te 

o zwyrodnieniu, t. j. o stanie upadku bez 
wyjścia, o stanie oczekiwania jedynie rychłej 
zagłady—mówić nam nic nie mogą; możemy 
owo obniżenie się poziomu poczytywać za 
chwilowe osłabienie tętna życiowego, za zbo
czenie sporadyczne, przemijające, ale prawie 
bezpodstawne będzie wyrokowanie o zwyrod
nieniu i upadku ostatecznym.

Być może z czasem, w przyszłości nauki, 
kiedy pod wpływem postępu techniki obser
wacyjnej rozszerzy się krąg naszych wiado
mości o najtajniejszych funkcyach fizyolo
gicznych organizmu, kiedy skutkiem ujęcia 
w liczby, w wymiary matematyczne działal
ności każdego przejawu, będziemy mogli wy
rażać ze ścisłością matematyczną i zapomocą 
wyrażeń matematycznych całą działalność 
organizmu, wówczas, być może, na zasadzie 
setek doświadczeń, z tysięcy liczb można bę
dzie wykreślić średnią normę funkcyonalną 
człowieka.

I  jeśli ta norma fizyologiczna będzie możli
wa, to jednak norma psychologiczna, norma 
procesu myślowego, uczuciowego i wrażenio
wego na długo, na bardzo długo zdaje się, 
pozostanie niedoścignioną jedynie utopią.

Zresztą zauważyć trzeba, że praca we
wnątrz organizmu koncentruje się zawsze 
silniej u każdej jednostki w tym organie, któ
ry u danej jednostki pracuje najwięcej. Po
stęp indywidualny warunkuje się zawsze po
stępem jakiegoś organu lub koordynacyi pew
nych organów (w pierwszym przypadku np. 
mózgu, w drugim systemu mięśniowego) na 
niekorzyść innych organów. Organ bowiem 
pracujący głównie w danym organizmie, 
specyalizując się, zużywa więcej materyału 
odżywczego niźli pozostałe mniej pracujące 
organy. Równowagi więc, statyki organicz
nej w organizmie być nie może, gdyż w razie
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przeciwnym zniknąćby musiał wszelki postęp 
i wszelka indywidualność w jakimś fizyolo- 
gicznym komunizmie, równoważącym wszyst
kie czynności. Norma funkcyonalna może 
być przedstawiona (jeśli kiedy przedstawiona 
będzie), jako schemat nader ogólny, bardzo 
rozciągliwy, oparty na nieskończenie wielkiej 
ilości obserwacyj, aby obfitością danych mógł 
skutecznie zrównoważyć bogactwo odcieni 
indywidualnych.

W  sferze etycznej i intelektualnej dni na
szych, jeżeli nawet, ujawnione przez liczbowe 
zestawienia statystyczne, widnieją w istocie 
jakiejś przejawy anormalne, jakieś dekaden- 
cyjne, rozkładowe powiewy i kierunki, to 
przez sam fakt niemożliwości znalezienia od
powiedniej normy, nic stanowczego nie może
my o zwyrodnieniu powiedzieć.

Współczesne rozprężenia nie są zresztą 
zwyrodnieniami, są one osłabieniem przemija- 
jącem tylko, peryodycznemi epokami zatru
cia, wywołanemi zbyt gorączkową pracą dni 
poprzednich, intoksykacyą chwilową, z której 
ludzkość wyjdzie na nowe przyszłe wzloty, 
jak  wychodziła już nieraz...

To, co dziś nazywamy zwyrodnieniem, jest 
może podwaliną jakiejś ewolucyi i brak moż
ności wykreślenia przeciętnej, szczególnie 
w sferze myślowej człowieka, w dziedzinie 
produkcyi intelektualnej, niemożność posta
wienia stanowczego, naukowego kryteryum 
dla zdrowotności tych lub owych prądów nau- I 
kowych, w końcu trudność zanalizowania 
tych głęboko ukrytych psychicznych pobudek, 
kierujących tworzeniem się dzieł myśli— 
wszystko to przemawia za większą ostrożno
ścią w wydawaniu wyroku upadku na umy- 
słowość dzisiejszą.

Moralność, prawo, pojęcia, przesądy na
wet, są to zjawiska ulegające ciągłej zmianie, 
ciągłym przeobrażeniom; stałych, schema
tycznych wzorów niema dla nich. W  Sparcie 
wprawiano dzieci do kradzieży, dziś czeka je 
za to dom poprawy. Normy w dziedzinie 
fizyologicznej sfery aktów czysto zwierzęcych, 
wegetacyjnych życia są możliwe do wykaza
nia, nie wierzę jednak w możliwość posta
wienia przeciętnej intensywności i zakresu 
życia psychofizycznego. Tutaj norma była
by zabójczą dla samej ewolucyi umysłu. Nie- 
mając zaś jej niewolno nam tego, co jako 
prąd nowatorski odskakuje od przyjętych

zwyczajów i wierzeń, brać za jakieś teratolo- 
giczne, monstrualne wytwory, których rezul
tatem spaczenie ostateczne i wyjałowienie 
doszczętne, boć zwyrodnienie musi być wkrót
ce bezpotomnem!

A przed ludzkością całe jeszcze wieki 
przyszłości i postępu.

I  dziś ludzkość nie zwyrodniała, nie głębo
ko w łonie jej osiadłą dotknięta jest chorobą, 
nie chronicznem nieuleczalnem cierpieniem, 
ale osłabła, zubożała fizycznie i moralnie 
przez zbyt forsowną w latach przeszłych 
pracę.

I  jeśli w istocie na czysto naukowych zasa
dach nie możemy wykreślić tutaj przeciętnej, 
od której dodatnie albo ujemne wahnięcia 
wskazywałyby nam wzrost lub upadek mo
ralny i intelektualny narodów naszej starej 
Europy, to natomiast z całą ścisłością może
my określić normę, dającą nam obraz fizycz
nego rozwoju człowieka przeciętnego, mogą
cego służyć za podstawę do wnioskowań 
o fizycznym wzroście lub degradacyi naro
dów współczesnych.

Dzięki setkom pomiarów antropometrycz
nych otrzymano ściśle naukowe dane, będące 
średniemi normalnemi wymiarami europej
czyka.

O tych wymiarach, oraz o ich stosunku do 
konwencyonalnych obliczeń, tak zwanych ka
nonów artystycznych, po powyższych ogól
nych uwagach pozwolę sobie słów kilka po
wiedzieć.

{Dok. nast.).

Kazimierz Daniełowicz-Strzelbicki.

Ptaki  rajskie.

(Dokończenie).

Do rodzaju Paradisea zbliża się bardzo 
blizko rodzaj Paradisornis, opisany przed 
10-ciu laty przez pp. Finscha i Meyera. 
Różni się on od typowych ptaków rajskich 
dziobem grubszym, bardzo z boków ściśnię-
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tym i nagle zakrzywionym. Oprócz tego 
dwie wydłużone sterówki posiadają na końcu 
łopatkowate rozszerzenia. Najbardziej jed
nak osobliwym szczegółem jest ubarwienie, 
w którem przeważa kolor ultramarynowo- 
błękitny, nie spotykany u innych ptaków ra j
skich. Głowa tego ptaka pokryta jest czar- 
nemi aksamitnemi piórami, na których wy
raźnie odbija brunatno purpurowa tarcza na 
tyle głowy i białe plamy nad i pod okiem. 
Plecy są czarne z błękitnym i zielonawym na
lotem. Pierś jest niebieskawo-zielona, brzuch 
czarny. Od tego ciemnego ubarwienia wspa
niale odbijają pęki piór ultramarynowego 
koloru z silnym lilowym odcieniem ku nasa
dzie. Wątpię, aby opis ten zdołał wywołać 
w wyobraźni czytelnika całą nieporównaną 
harmonią w ubarwieniu tego ptaka. L at te
mu kilka, dzięki grzeczności p. von Pelzelna, 
kustosza części ornitologicznej muzeum wie
deńskiego, miałem okazyą oglądać to cudo 
natury i dziś jeszcze pozostaję pod urokiem 
tego wrażenia.

Jedyny gatunek tego rodzaju, Paradi- 
sornis Rudolphi, dedykowany został nie
szczęsnemu arcyksięciu Rudolfowi austrya- 
ckiemu, który sam z zapałem oddawał się 
studyom ornitologicznym. Paradisornis R u
dolphi odkryty został przez p. Karola Hun- 
steina w południowo-wschodniej części Nowej 
Gwinei na górze Hufeisen pomiędzy górami * 
Owen-Stanley i Orbee. Zdaje się, że do
tychczas żadne inne muzeum oprócz wie
deńskiego nie posiada tego przepysznego 
ptaka.

Rodzaj Parotia dość jest zbliżony do 
właściwych ptaków rajskich, posiada bowiem 
wydłużone, choć nie tak nadmiernie, pióra 
bokowe. Gatunek Parotia sexpennis („sifi- 
let” Francuzów, „coran-a” mieszkańców No
wej Gwinei), znany był jeszcze pod koniec 
zeszłego wieku, gdyż Montbeillard jeszcze 
w roku 1774 dał jego opis pod nazwą „Sifi- 
let” lub „Manucode & six fillet” a jeszcze 
przed nim Yalentyn dał opis ptaka, który się j  

niewątpliwie do tego gatunku odnosił; nie ! 
wiedziano jednak przez wiek cały skąd ten 
ptak pochodzi, dopiera dwaj tak często wspo
minani podróżnicy włoscy, d’Albertis i Bec- 
cari, mieli sposobność pierwsi zbadać tego 
ptaka w jego ojczyznie. Wiemy od nich, że 
P. sexpennis pochodzi z góry Arfak.

Ptak ten wielkości sójki posiada całkowite 
ubarwienie aksamitno-czarne z lekkim bru
natno-purpurowym nalotem, najbardziej wy
raźnym na wierzchu głowy i na karku. Na 
wierzchu głowy wpoprzek od oka do oka roz
ciąga się duża plama utworzona z wąziutkich 
lecz bardzo gęstych piórek koloru czysto 
białego ze srebrzystym połyskiem. Druga 
poprzeczna plama w formie litery Y  (bardzo 
rozwartej) zajmuje tył głowy, a tworzą ją  
końce wydłużonych piór potylicowych, które 
mają silny metaliczny połysk—zielony w sa
mym klinie, a stalowo niebieski na ramionach 
litery V. Cały przód piersi zajmuje wspa
niała tarcza, utworzona z piór silnej meta
licznej barwy bronzowo-złocistej, dających 
zielonawy odblask pod pewnem nachyleniem. 
Pióra piersiowe i bokowe są wydłużone na 
0,13 m i posiadają chorągiewki długie, wiot
kie i dość rzadkie. Czarne te pióra tworzą 
po każdej stronie ciała rodzaj pióropuszów, 
które ptak może dowolnie składać lub rozta
czać wachlarzowato. Najwspanialszą jednak 
ozdobą tego ptaka jest sześć piór, umieszczo
nych po trzy z każdej strony głowy. Pióra 
te, długie na 0,18 m są nitkowate, to jest 
pozbawione zupełnie chorągiewki prawie na 
całej długości, tylko na końcu rozszerzają się 
łopatkowato. Zapomocą bardzo rozwiniętych 
mięśni podskórnych ptak może poruszać 
dowolnie temi piórami, lecz wbrew wszelkim 
oczekiwaniom nie podnosi ich ku górze ale 
roztacza w płaszczyznie poziomej od tyłu ku 
przodowi. Tak przynajmniej twierdzi Bec- 
cari, który przechował samca tego gatunku 
przez trzy dni.

Wszystkie dotychczas zdobyte egzempla
rze tego gatunku pochodzą z góry Arfak 
•z wysokości około 3600' (dAlbertis), gdzie 

j  trzyma się jakoby bardzo gęstych lasów. 
Główne jego pożywienie stanowią owoce, 
szczególniej owoc pewnego gatunku figi, bar
dzo w tych miejscach pospolitego.

Inny gatunek tego rodzaju (Parotia La- 
wesi) został odkryty przez p. Ramsaya na 
górach Astrolabe w 1885, a następnie w 1889 
odnaleziony przez p. Goodwina na górze 
Berlford, gdzie ptak ten dochodzi 4 000 m 
wysokości. W edług opisu tego przyrodnika 
osobniki Parotia Lawesi zbierają się na zie
mi w liczbie 6 do 8 i odbywają rodzaj toko
wisk, podczas których samce roztaczają swe
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wspaniałe ozdoby przed samicami. Przypo
minałoby to rodzaj tokowisk znanego dobrze 
skalikurka gujańskiego (Rupicola crocea). 
Wreszcie przed kilku miesiącami opisany zo
stał trzeci gatunek tego rodzaju (Parotia ! 
Carolae), pochodzący z góry Yaoni na po- |

skich, wszelako nie można pominąć rodzaju 
Lophorhina ze względu na jego oryginalne 
ozdoby. Z  dwu znanych gatunków wybie
rzemy jeden (Lophorhina superba lub L. 
atra) jako dawniej znany i pod względem 
obyczajowym lepiej zbadany. Jestto ptak

Pfceridophora Alberti (w locie).
Parotia Carolae. 

('/o  wielk. nat.).

łudnio-wschód od zatoki Greelwinck, a które
go rysunek zamieszczamy według drzewo
rytu z „La N aturę”.

W  artykule popularnym niepodobna doko
nać przeglądu nietylko wszystkich gatunków 
lecz nawet wszystkich rodzajów ptaków raj-

wielkości paszkota całkowicie aksamitno 
czarny z zielonym metalicznie połyskującym 
wierzchem głowy. Przód piersi zajmuje ro
dzaj fartuszka z piór stalowo-zielonego kolo
ru o metalicznym silnym połysku. Boczne 
pióra tego fartuszka są najdłuższe i tworzą
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jakby rodzaj rogów, a wogóle cała ta ozdoba 
oddziela się od ciała i tworzy jakby część 
przyczepioną. Na karku roztacza się olbrzy
mi kołnierz, utworzony z piór aksamitno- 
czarnych, bardzo szerokich i długich na 
0,10 m; boczne z nich są ku dołowi zakrzy
wione. Ptak może dowolnie roztaczać pióra 
te w formie wachlarza; składając je na ciele 
tworzy rodzaj pelerynki okrywającej prawie 
całkowicie skrzydła.

Bardzo nieliczne dane obyczajowe o tym 
gatunku zawdzięczamy pp. d’Albertisowi 
i Beccariemu, jedynym europejczykom, jacy 
dotychczas mieli sposobność obserwowania 
tego rzadkiego ptaka na wolności. We
dług ich zdania Lophorhina zamieszkuje 
wszystkie miejscowości górzyste Nowej Gwi
nei, trzymając się tych samych okolic co 
i Parotia i karmiąc się temi samemi owocami. 
Głos jej daje się wyrazić sylabami: nied-nied, 
skąd też i krajowcy nazywają go „niedda”.

Czyż podobna pominąć milczeniem ptaka, 
którego ornitologowie zeszłego wieku wszyscy 
bez wyjątku nazywali „królem ptaków ra j
skich” (rex avium paradisearum; le roi des 
oiseaux des Paradis; the King Bird of Pa- 
radise), aż w końcu utrzymała się lineu- 
szowska nazwa Paradisea regia, a według 
nowoczesnej nomenklatury—Cicinnurus re- 
gius. Musi to być ptak niezwykle piękny, 
skoro go między najpiękniejszemi królem 
okrzyczano. W  samej rzeczy—rzućmy nań 
okiem: wielkości ledwie drozda, posiada
wierzch cały i grzbiet przepysznego purpuro
wego koloru. Jakkolwiek pióra pokrywają
ce te części ciała posiadają ton właściwy 
aksamitom, to niemniej patrząc na nie od 
światła i pod bardzo małym kątem zauważy
my niezwykły srebrzysty połysk. Tę wła
ściwość spotykamy w piórach bardzo nielicz
nych ptaków. Pierś i spód ciała jest pokry
ty zwykłemi piórami czysto białego koloru. 
Na granicy purpurowej gardzieli i białej 
piersi rozciąga się smuga piór zielonych 
metalicznie połyskujących. Na jej końcach, 
czyli w punktach, gdzie przylega kąt złożone
go skrzydła, wystrzeliwa po pęku piór szero
kich, długich na 0,045 m barwy ciemno
szarej lecz szeroko zakończonych metalicz
nym zielonym kolorem. Ogon tego ptaka 
jest krótki i ginie prawie zupełnie pod 
skrzydłami, lecz dwie środkowe sterówki wy-

| dłużają się na 0,15 m. Są one nitkowate, 
nadzwyczaj wiotkie i zakończone dużemi ra 
kietkami oryginalnej budowy. Pióro w tem 
miejscu posiada tylko chorągiewkę zewnętrz
ną i skręca się spiralnie, czyniąc dwa zupełne 
obroty. Tym sposobem tworzy się duża ra 
kietka ślimakowato skręcona z niewielką 
dziurką pośrodku. Kolor tych rakietek jest 
zielony z metalicznym połyskiem.

„Goby-goby”, jak  go nazywają mieszkańcy 
wysp Aru, zamieszkuje znaczną część Nowej 
Gwinei oraz sąsiednie wyspy, jak Sorong, 
Salwatti, Mysoł, Batanta, Jobi i wyspy Aru 
(Woxam iWonumbai). Tym sposobem po
siada on rozmieszczenie geograficzne znacz
nie obszerniejsze od innych ptaków rajskich. 
Znanym był też od dawien dawna i liczne 
o nim wzmianki spotykamy w dziełach z ze
szłego wieku. Mimo to obyczaje króla p ta
ków rajskich są po dziś dzień bardzo mało 
znane. Pierwszą wzmiankę o życiu tego 
ptaka znajdujemy u Forstera (około 1780 r.); 
następnie w lat pięćdziesiąt potem Lesson 
obserwował go w blizkości Dorei. Wreszcie 
Walłace i v. Rosenberg mieli sposobność 
przyjrzenia się temu ptakowi na wyspach 
Aru. W edług zdania tych podróżników 
„goby-goby” trzyma się w lasach na niewiel
kiej wysokości ponad ziemią, jest bardzo 
ruchliwy i karmi się róźnemi owocami. Od 
czasu do czasu wprawia w drżenie swe skrzyd
ła, roztaczając jednocześnie wachlarzowato 
pęki piór po obu stronach piersi. Według 
podania Rosenberga głos jego porównać 
można do miauczenia młodego kota. Brak 
jest zupełnie danych co do sposobu rozmna
żania się tego ptaka.

Z kolei przejść musimy do drugiej podro- 
dziny ptaków rajskich a mianowicie do epi- 
machów (Epimachinae). Wyróżniają się one 
dziobem wydłużonym i zgiętym, wskutek 
czego niektórzy ornitologowie starali się je 
zbliżyć do dudków; bliższe jednak badanie 
wykazało, że podobieństwo to jest tylko po
wierzchowne i że oprócz kształtu dzioba nie
ma żadnej racyi, aby łączyć te dwie bardzo 
różne grupy.

Z pomiędzy 5-ciu rodzai tej grupy, cztery 
zamieszkują Nową Gwineę, jeden zaś A ustra
lią północną i Nową Gwineę.

Typowym przedstawicielem tej grupy jest 
epimach wspaniały (Epimachus speciosus lub
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E. superbus), godzien niewątpliwie tej na
zwy, gdyż trudno o wspanialszego ptaka od 
niego. Wystawmy sobie ptaka wielkości 
gawrona z dziobem grubym i mocno zakrzy
wionym, z ogonem dochodzącym 0,80 m. Jest 
cały czarny lecz głowę ma pokrytą łuskowa - 
temi piórami barwy stalowo-błękitnej; takaż 
plama zajmuje sam środek pleców. Ogon 
składa się ze sterówek stopniowanych, to 
znaczy, że zewnętrzne są najkrótsze a środ
kowe najdłuższe. Wogóle są one bardzo 
szerokie, lecz stopniowo zwężają się ku koń
cowi. Środkowe sterówki na swej górnej po
wierzchni posiadają dość mocny połysk stalo
wy. Poczynając od nasady szyi po obu bo
kach ciała wydłużone i bardzo szerokie pióra 
tworzą jakby rodzaj dodatkowych skrzydeł'), 
które ptak swobodnie może roztaczać i gdy 
w tym stanie patrzymy nań z przodu robi 
wrażenie jakiegoś olbrzymiego motyla. Do
datkowe te skrzydła składają się z dwu sze
regów piór, z których zewnętrzny jest utwo
rzony z piór nieco krótszych i szeroko obrze
żonych pięknym szafirowym lub szafirowo- 
zielonym kolorem o mocnym metalicznym 
połysku. Obrzeżenia te tworzą szereg po 
sobie idących półksiężyców na czarnem tle 
reszty piór.

Piękny ten ptak pochodzi z Nowej Gwinei, 
a mianowicie z pasma gór Arfak, gdzie, we
dług zdania dAlbertisa, sięga powyżej 6 000' 
nad poziomem morza. Znany on był jesz 
cze Yalentynowi, lecz dotychczas jego oby
czaje są bardzo mało zbadane. Samice 
i młode samce są daleko pospolitsze od sta
rych, co zresztą powtarza się ze wszystkiemi 
ptakami rajskiemi. Epimach karmi się owo
cami różnych drzew, a osobliwie Ereycinetia 
stanowi jego ulubiony pokarm. Wallace, 
opierając się na podaniu krajowców, mówi, 
że gniazdo robi on w norze podziemnej lub 
pod skałami, lecz zawsze z dwoma otworami, 
aby mógł jednym wchodzić a drugim wycho
dzić. Krajowcy zwą go „Kambiloja”.

Drugi gatunek tego pięknego rodzaju zo
stał opisany przez p. W arda pod nazwą Epi- 
machus Ellioti na podstawie jednej bardzo

*) Pióra te jednak do lotu nic nie pomagają, 
przeciwnie, muszą ptakowi bardzo w locie za
wadzać.

uszkodzonej skórki. Egzemplarz ten jedyny 
pochodził jakoby z wyspy Waigin i był ozdo
bą kolekcyi Goulda. Epimachus Ellioti, są
dząc z rysunku w monografii Elliota i z opisu 
Salvadoriego, jest jeszcze piękniejszy od ga
tunku poprzednio opisanego.

Rodzaj Astrapia jest zaliczony przez 
wszystkich wybitniejszych ornitologów do 
ptaków rajskich właściwych i tylko jeden hr. 
Salvadori pomieszcza go między Epimachami. 
Według naszego zdania włoski uczony jest 
bliższym prawdy, gdyż jakkolwiek Astrapia 
posiada dziób nieco krótszy i mniej zakrzy
wiony aniżeli epimachy, to jednak szczupłość 
jego, a zarazem niepomierna długość ogona 
i sam charakter ozdób bardziej zbliża ją  do 
epimachów aniżeli do ptaków rajskich wła
ściwych.

Jedyny gatunek tego rodzaju (Astrapia 
nigra) należy do najozdobniejszych ptaków 
całego świata; le Yaillant nazwał go ,,1’in- 
comparable” i pod tą  nazwą znany jest do
tychczas pomiędzy francuskiemi ornitologami 
i handlarzami ptaków. P tak ten posiada 
wierzch głowy pokryty drobnemi łuskowate- 
mi piórami koloru czarnego ze stalowym po
łyskiem. Cały tył głowy, kark i przód ple
ców zdobią duże łuskowate pióra zielone me
talicznie połyskujące. Plecy i skrzydła są 
czarne; pierwsze z nich z bronzowym nalo
tem. Olbrzymi, długi na 0,57 m ogon skła
da się z piór bardzo szerokich, stopniowa
nych, to znaczy, że skrajne sterówki są naj
krótsze a środkowe najdłuższe. Pióra te od 
nasady są węższe, a ku końcowi stopniowo 
się rozszerzają; końce ich są zaokrąglone. 
Wszystkie sterówki są czarne, lecz środkowe 
(najdłuższe) posiadają na zewnętrznej po
wierzchni silny połysk fioletowo-metaliczny. 
Nadto wszystkie pióra ogonowe są jakby 
karbowane, gdyż posiadają poprzeczne prąż
ki ciemniejsze. Poza oczami i po bokach 
szyi pióra są wydłużone w taki sposób, źe 
tworzą rodzaj wspaniałego czarnego kołnie
rza, cały gardziel i boki szyi są czarne, jak 
również i rodzaj bródki, utworzonej z wąz- 
kich i dość długich piór pod dziobem. Od 
dolnych brzegów oczu wzdłuż boków szyi 
biegnie pręga na granicy czarnego gardzie- 
la—pręga ta  okala czarny gardziel i na przo- 
dzie piersi;—jest ona przepysznego ognisto- 
miedzianego koloru. Cały spód ciała jest
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barwy ciemno-zielonej, pióra na bokach cia
ła posiadają silnie połyskujące półksiężyco- 
wate brzegi.—Starałem się dać o ile możno
ści dokładny opis, aby uprzytomnić czytelni
kowi jeśli można całą wspaniałość tego 
ptaka.

„Haroma”, jak  nazywają go krajowcy, za
mieszkuje góry Arfak na północnym pół
wyspie Nowej Gwinei, trzymając się stało 
powyżej 6 000' nad poziomem morza. Od
krycie jego zawdzięczamy sir Józefowi 
Banksowi, który przywiózł go pierwszy ze 
swej podróży naokoło świata z kapitanem 
Cookiem i dał go do opisu Lathamowi. Mimo 
jednak, że ptak ten znany był w Europie 
od końca zeszłego wieku, pierwszym i jedy
nym europejczykiem, który iniał sposobność 
obserwować go na wolności był włoch Bec- 
cari (1873 r.); jemu też winniśmy nieliczne 
zresztą szczegóły obyczajowe o tym ptaku.

„Haroma” żywi się owocami różnych pan- 
danów osobliwie zaś owocem Freycinetia. 
"Wydłużone pióra na tyle głowy i na bokach 
szyi może roztaczać w formie wspaniałego 
wachlarza. W okolicach, które zamieszkuje 
ten ptak, Beccari znalazł rośliny Vaccinium, 
Rkododendron, Drymis i niektóre inne, wła
ściwe górom wyspy Jawy.

Nietyle pięknym ile oryginalnym jest inny 
przedstawiciel tej podrodziny—Drepanornis 
Albertisi, ptak z bardzo długim, szczupłym 
i mocno zagiętym dziobem. Jest on całko
wicie szary, o ogonie i skrzydłach cynamo
nowych. Dwa szeregi piór tworzą na bokach 
ciała ozdoby tak pospolite u rajskich p ta
ków: jeden zajmuje boki szyi i skierowany 
jest ku dołowi lecz w płaszczyznie pochyłej 
nieco względem pionowej; tworzą je wydłu
żone pióra pysznego miedzianego koloru 
o szarych końcach. Drugi szereg utworzo
ny jest z piór, rosnących na bokach ciała. 
Pióra te są bardzo długie i mogą się wachla- 
rzowato ku górze rozpościerać, obejmując 
zupełnie boki ciała. Barwa ich jest szara 
lecz końce wspaniałego fioletowego koloru 
z metalicznym połyskiem.

Ptak ten odkryty został przez dA łbertisa 
na górach Arfak w blizkości Hataina 
w 1872 roku. W edług Beccariego trzyma 
się wysokości od 3 000' do 5 000’ nad poz. 
morza i jest bardzo trudny do znalezienia, 
gdyż nie wydaje żadnego właściwego sobie

głosu. Ma zwyczaj siadania na suchych 
drzewach i na zwalonych kłodach, gdzie szu
ka owadów, stanowiących główne jego poży
wienie. Beccari znajdował w żołądkach 
przeważnie mrówki, chociaż trafiały się 
i larwy owadów prostoskrzydłych (Ortho- 
ptera).

Aby zakończyć podrodzinę epimachów, 
wspomnimy jeszcze o gatunku Craspedopho- 
ra magnifica, posiadającym cały przód piersi 
i gardziel pokryte jakby drobną metalową 
łuską barwy stalowej. Dolny brzeg tej ta r
czy jest purpurowo-bronzowy. Pochodzi 
z Nowej Gwinei oraz niektórych wysp są
siednich.

Jan Sztolcman.

H A N D E L  K O ŚC IĄ  SŁO N IO W A
w  Afryce wschodniej .

W edług artykułu d-ra H. Duringa w piśmie „Pro- 

metheus” .

Liczne stanowiska, przez europejczyków 
na wybrzeżach Afryki zajęte, ułatwiły im' 
wprawdzie dostęp i do wnętrza tej części 
świata, w celach naukowych zarówno jak 
i handlowych, korzyści wszakże materyalne,. 
jakie z bogactw tamecznej przyrody osięgać 
się dają, są dotąd bardzo jeszcze słabe, co- 
wypływa z nizkiego stanu uprawy ziemi 
i złych dróg komunikacyjnych, a tem samem 
znacznych kosztów transportu.

Jeden właściwie tylko produkt, dla wyso
kiej swej ceny, nadaje się do przewozu 
z wnętrza Afryki na wybrzeża, a stąd da 
innych części świata, przedmiotem tym 
handlu jest kość słoniowa. Afryka środko
wa dostarcza wprawdzie bawełny, skór, kau
czuku, ryżu i innych jeszcze produktów, ze 
wszystkich wszakże kość słoniowa jest nie
wątpliwie najcenniejszą.

Część północna wschodniego wybrzeża 
Afryki należała już wczasach starożytnych
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do tego obszaru handlowego, który pozosta
wał przeważnie w zależności od kupców arab
skich, a zwany był przez Egipcyan Punt, 
przez Izraelitów zaś Ofir. Do Ofiru płynęły 
okręty Salomona i króla fenickiego Hirama. 
„Plota zaś królewska (Salomonowa) przyby
wała raz na trzy lata i sprowadzała złoto, 
srebro, kość słoniową, małpy i pawie”— opo
wiada biblia. Na nieszczęście nie znajduje
my wskazówek, gdzie Ofiru tego poszukiwać 
należy. Nazwa ta  dotyczeć mogła Azyi 
przedniej, Indyj, Malakki lub też wybrzeży 
wschodnich Afryki, ale w każdym razie jest 
rzeczą niewątpliwą, że Afryka już na wiele 
stuleci przed początkiem naszej ery zwiedza
na była dla swego złota przez obcych kup
ców, a wtedy już też zapewne i kość słonio
wa stanowiła ważny przedmiot handlu, sło
nie tam bowiem obfitsze były, aniżeli w In- 
dyach. Według Pliniusza z handlu kością 
słoniową słynęło miasto etyopskie Adule, 
a na granicy Etyopii i Egiptu dwa nawet 
miasta, Philae i Elefantyna od kości słonio
wej nazwę swą wzięły. Prawdopodobnie 
Etyopczycy sprowadzali kły słoniowe Nilem 
do Philae, a stąd drogą lądową do Elefan- 
tyny w Egipcie, gdzie na inne towary wymie
niane były. Niewątpliwie też w dawnych już 
czasach Kartagińczycy dostarczali kości sło
niowej Etruskom, którzy dalej sprzedawali ją  
Rzymianom.

Coraz silniej rozwijającemu się handlowi 
nie zaszkodziły wyprawy wojenne Greków 
i Rzymian, chociaż przewaga arabska uledz 
musiała żywiołowi europejskiemu. Gdy 
Egipt był prowincyą rzymską, istniały na 
wschodniem jego wybrzeżu liczne osady 
grecko-rzymskie, które wywoziły głównie 
kadzidło, myrę, niewolników, kość słoniową, 
rogi nosorożców, drzewa i złoto.—Po r. 641 
Arabowie odzyskali swój przywilej, ale po 
kilku stuleciach znów go utracili. Tym ra
zem wybrzeżami wschodniemi Afryki owład
nęli Portugalczycy, którzy władzę swą 
zaznaczyli srogiem okrucieństwem, rychło 
jednak posiadłości te przeszły do Holendrów; 
ponieważ wszakże ci ostatni mało się o Afry
kę troszczyli, powiodło się tedy znowu A ra
bom pochwycić pod swą władzę tak pożądane 
wybrzeża. Obecnie nie są oni już wprawdzie 
panami handlu w Afryce wschodniej, przy
pada im jednak ważne znaczenie, jako po

średnikom. Wszelkie towary, jakie z wnę
trza Afryki otrzymują w miastach nadbrzeż
nych indyjskie i europejskie domy handlowe, 
bez wyjątku prawie nabywane są od krajow
ców przez karawany arabskie drogą wymiany 
za najrozmaitsze przedmioty. Dotyczę to 
zaś przedewszystkiem kości słoniowej, która, 
jak powiedzieliśmy, od czasu zniesienia 
handlu niewolników, jest najważniejszym 
artykułem wywozu z Afryki środkowej. Kły 
słoniowe są w tamtych okolicach bardzo ce
nione, wyrabiają się z nich bowiem rogi wo
jenne, naramiennice, kule, młoty, a często 
całe kły ozdabiane są rzeźbami, które zysku
ją  nieraz pochwały cywilizowanych nawet 
znawców sztuki. Naczelnicy plemion prze
kupują kością słoniową Arabów, którzy im 
za to pomoc dają w walkach z plemionami 
nieprzyjacielskiemi; przedewszystkiem j ed nak 
cenią ją  krajowcy dlatego, że za nią najłat
wiej otrzymać mogą towary europejskie 
lub indyjskie, których już to z potrzeby, już 
z próżności pożądają. Towarami takiemi 
są: broń, naboje, chustki, odzież, perły i drut 
mosiężny.

Handel kością słoniową na wybrzeżu po
zostaje przeważnie w rękach Hindusów, któ
rzy zapewniają sobie usługi różnych handla
rzy, mieszańców, wyzwoleńców i t. p. zawią
zując z nimi układ zwany „Trust-System”, 
a polegający na tem, że większe domy hand
lowe wydają mahometańskim dowódcom k a 
rawan znaczne zaliczki w pieniądzach i towa
rach na urządzenie wyprawy, co po powrocie 
z wyprawy kością słoniową uiścić winni. Sła
ba rękojmia takiej umowy handlowej nie 
dozwala kupcom europejskim w Afryce 
wschodniej korzystać z sił miejscowych, cho
ciaż zdobywanie kości słoniowej bez pomocy 
mahometan jest rzeczą prawie niemoż
liwą.

Rzecz jasna, że przy stosunkach takich 
kupcy hurtowni łatwo oszukiwani być mogą. 
Nie są nawet pewni, czy agenci ich kiedy
kolwiek powrócą. Władza arabska jest 
względem nich bezsilną, jeżeli utrzymują, że 
handel im się nie powiódł. W  każdym ra 
zie nadużycia zostały nieco poskromione, od
kąd wszystkie kły, na sprzedaż wystawiane, 
stemplowane być muszą w urzędzie celnym, 
co utrudnia bardzo handel kością utajoną.

Za otrzymaną zaliczkę przyszły dowódca
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karawany przedewszystkiem bawi się wesoło 
w swem mieście, a następnie dopiero, po 
zwerbowaniu sił odpowiednich, wyrusza 
w drogę, gdy prognostyki są dla niej przy
jazne. Tragarze i inni słudzy otrzymują 
najczęściej po 15 dolarów za całą podróż, 
bez względu na czas jej trwania.

I  dla Arabów zresztą wyprawy takie nie 
są od niebezpieczeństwa wolne. Często rze
czywiście odnoszą słabe korzyści, jeżeli k ra
jowcy niewiele tylko słoni zabili, a często 
karawany ulegają napadom i rabunkom; 
wielu też przedsiębiorców w coraz większe 
popada ubóstwo, a niektórzy mają po 30 000 
marek i więcej długów. Zdarza się wpraw
dzie, że na jednym zębie osiągnąć można 
200 marek zysku, przypadki takie wszakże 
zdarzają się rzadko i nie mogą przeważyć 
niepowodzeń. Przez częste tylko wyprawy 
rozbójnicze, w których zdobywa znaczne 
ilości kłów słoniowych, dojść może do bo
gactwa Arab, jak  np. Tippu-Tipp. Indyj- 
-skie domy handlowe urządzają się korzyst
niej, za każde bowiem 50 dolarów gotówką 
i 60 dolarów towarami dostarczyć im winien 
przedsiębiorca kości słoniowej za 100 dola
rów, przyczem za jednę „fasila” (35 funtów) 
ustanawia się cenę dorównywającą często za
ledwie trzeciej części istotnej ceny handlo
wej. Przy takim tedy handlu osięgają one 
nieraz 200 i 300 odsetek zysku.

Kresowemi punktami wypraw, przedsię
branych z Zanzibaru, są jezioro Nyassa, 
Nyangwe nad Kongo, Uganda nad jeziorem 
Yictoria-Nyanza i Baringo, gdzie krajowców 
wyszukiwać trzeba w ich kryjówkach. W ła
ściwe przeprowadzenie handlu zamiennego 
należy, według opisu d-ra Fischera, do naj- 
mozolniejszych, jakie tylko być mogą, spraw 
kupieckich. Gdy krajowiec otrzyma zgóry 
podarunek od nabywcy, udają się obaj na 
miejsce, gdzie kły są ukryte. Niekiedy tylko 
zgadza się posiadacz na sprowadzenie kłów 
przez tragarzy. Przy szybkiem porozumie
niu układy trwają przez dzień cały, jeżeli 
zaś co do ceny towarów zachodzą zdania 
różne, upływa często dziesięć dni i dziesięć 
nocy, zanim się obie strony ugodzą. Nad
mienić bowiem należy, że jak  wiele innych 
spraw ważnych, tak też i wymianę kości sło
niowej najchętniej murzyni w nocy prowadzą. 
Chociaż wszakże nabywca towar swój już

otrzymuje, interes nie zawsze jeszcze jest 
ukończony, często bowiem żona negra zażą
dać może jakiegoś przedmiotu, którego właś
nie nabywca nie posiada, a to wystarcza do 
zerwania układów.

Z tego widzimy, jak niezbędne są usługi 
arabów przy kupnie kości słoniowej. Nie- 
tylko bowiem arab, łatwiej aniżeli europej
czyk znosząc niedostatki i niewygody, daleko 
taniej podróże odbywać może, ale nadto 
europejczyk nie mógłby nigdy tak tanio ku
pować, jak pośrednik mahometański. Brak 
mu też tej niewyczerpanej cierpliwości, jaką 
zachowuje arab przy targu.

Karawany, dążące z wybrzeża do wnętrza 
Afryki, zatrzymują się dla odpoczynku 
zwykle w osadzie handlowej Tabora, po
środku obszaru, zostającego pod protektora
tem niemieckim. Osiedli tu handlarze arab
scy posiadają często wielkie śpichlerze do 
przechowywania kości, nabywanych od drob
nych wypraw murzyńskich, a niekiedy i sami 
wysyłają własne karawany do Kongo. Cena 
wszakże kości słoniowej w Tabora jest już 
bardzo wysoka.

Nie zawsze też kość słoniowa zyskuje się 
na drodze pokojowej, przez handel wymien
ny. Arabowie, mieszkający nad rzekami 
Manyema i Wakussu posiadają liczne osady, 
w których utrzymują po sześćdziesięciu i stu 
nawet zbrojnych niewolników, a na czele ta
kich armij przedsiębiorą wyprawy rozbójni
cze do dalekich wiosek i wydzierają miesz
kańcom ich zasoby kości słoniowej. Ponie
waż wszakże negrzy zakopują często w ziemi 
kły słoniowe, napastnicy porywają ich żony 
i dzieci, otaczają się szańcami i z ufortyfiko
wanych stanowisk tak długo rabują i palą 
posiadłości mieszkańców, dopóki ci nie zniosą 
wydobytych z ziemi kłów na okup zagrabio
nej swej własności. W  obszarze zwłaszcza 
rzeki Kongo kość słoniowa często zdobywa 
się tą  drogą.

Aby kres rozbojom takim położyć, chciano 
zabronić przywozu broni i amunicyi do kra
jów środkowej Afryki, ale to się przeprowa
dzić nie dało. Jedynym zapewne środkiem 
ratunku będzie urządzenie dróg dogodnych 
i zaprowadzenie kolei żelaznych, które umo- 
żebnią też przewóz i innych towarów na wy
brzeża. Tymczasem, pomimo szczupłego 
zysku, pomimo niezliczonych trudów i dolegli
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wości, z jakiemi handel kością słoniową jest 
połączony, arabowie używają wszelkich środ
ków, by zatrzymać monopol pośrednictwa. 
Ody przed kilku laty pewna firma niemiecka 
z Zanzibaru wysłała na własną rękę do Ta
bora karawanę pod dowództwem europejczy
ków, arabowie zamordowali podstępnie jed
nego z dowódców, gdy dwaj inni z powodu 
choroby cofnąć się z drogi musieli. Dla oca
lenia więc swych interesów nie wzdragają się 
nawet przed morderstwem.

Kość słoniowa afrykańska, co do swych 
własności, zbliżona jest do syamskiej, która 
najlepszym jest gatunkiem. K ły słoni afry
kańskich większe są, aniżeli indyjskich, są 
twardsze i bardziej zbite, ale często mają 
rysy, z popękania pochodzące. Kły słoni 
dorosłych mają długość od 1 do 1,25 m i wa
żą 35 do 40 kg. Zdarzają się też, lubo rzad
ko, okazy długości 2,5 m i wagi 80 kg, ma
jące wartość 2 000 marek. Kły samic nie są 
wprawdzie tak długie i grube, jak  samców, 
są wszakże cenione dla jednostajnej grubości 
i mniejszego zakrzywienia, skąd stanowią 
dobry materyał na kule bilardowe.

W  ciągu roku 1893—1894 Afryka wschod
nia dostarczyła na wywóz 800 000 kg kości 
słoniowej, z czego część czwarta przypada 
na Zanzibar, przeważna zaś część całego wy
wozu była wysyłana do Anglii, Indyj i Ame
ryki północnej. Przyjmując, jako cenę 
średnią, 100 dolarów za jednę fasila, ocenić 
można wartość kości słoniowej, pochodzącej 
z Afryki wschodniej, na 16 milionów marek. 
Dla zdobycia powyższych 800 000 kg kłów 
trzeba było zabić około 40 000 słoni, między 
któremi znajduje się i znaczna liczba zwie
rząt bardzo młodych. Jakkolwiek więc część 
ta świata bogata jest jeszcze w słonie, to nie
wątpliwie wszakże w przyszłości niezbyt da
lekiej nie będzie już mogła zapotrzebowania 
tych zwierząt pokrywać.

W  samej też rzeczy już obecnie uczuwać 
się dają następstwa tej walki wytępiającej. 
W e wszystkich prawie okolicach nadbrzeż
nych, jako też i w przeważnej części Afryki 
południowej słoń już wyginął, a karawany 
muszą się coraz dalej do środkowych jej 
części wdzierać, by kość słoniową otrzymać. 
Jedynie tylko w Kamerunie i w ziemi Gala
sów w niektórych porach roku napotykają się

jeszcze słonie blizko brzegów. Niewątpliwie, 
długo już ród tych olbrzymów zwierzęcych 
nie będzie się mógł opierać tak zaciętemu 
tępieniu, a wnukowie już nasi może w mu
zeach tylko podziwiać będą mogli zwierzę, 
które wraz z Hanibalem Alpy przekroczyło. 
Być może wszakże, że zagładę tę odwlec 
zdołają niektóre środki zaradcze, a zwłasz
cza zakaz polowania na słonie, wraz z ogra
niczeniem wywozu kości słoniowej.

Bez przesady powiedzieć można, że handel 
kością słoniową wpływa na powstrzymywanie 
cywilizacyjnego rozwoju Afryki. Dla negra 
kość słoniowa ma wartość tem większą, im 
łatwiej za jej sprzedaż zyskuje potrzebne mu 
rzeczy; przywykł on uważać polowanie na 
słonie za wyłączny cel swego życia, a wszys
tek czas pozostały przepędza w bezczynności, 
a niezbędną uprawę roli zaniedbuje. Toż 
samo powiedzieć można i o muzułmańskich 
mieszkańcach wybrzeży. Sposób zaś prowa
dzenia handlu systemem „trust” przyczynia 
się do wzmożenia wszelkich złych usposobień 
człowieka, otwiera wrota do lekkomyślności 
i oszustw, a ostatecznie znaczną liczbę hand
larzy w ubóstwo i długi pogrąża. Handel 
ten nadto podtrzymuje niewolnictwo,—cho
ciaż bowiem niewolnicy na wybrzeżach sprze
dawani już być nie mogą, to we wnętrzu kra
ju  potrzeba ich wciąż jeszcze, jako tragarzy 
lub jako żołnierzy.

Wszystkie te okoliczności ulegną zupełne
mu przewrotowi, skoro po zaprowadzeniu 
dróg bezpiecznych kultura europejska dotrze 
do serca Afryki. Krajowiec nagnie się do 
pracy, system „trust” nie będzie miał już 
zastosowania, a niewolnictwo wytępionem bę
dzie i w krajach środkowych. Europejczyk 
zaś znajdzie zapewne inne skarby, których 
nie będzie zmuszony od chciwego negra wy
łudzać, ale wydobywać je  będzie z żyznej roli 
tamecznej.

T. E.
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Zarodniki grzyba zwanego Lentinus squamo- 
sus Schaef.

Do napisania niniejszej notatki dały powód 
zarodniki grzyba, wymienionego w nagłówku, 
których opis, według Ifarstena, podany w dziele 
d-ra Scliroetera p . t. „Pilze” , sfanowiącego 111-ci 
tom Kryptogamen— F lora von Schlesien, je s t zu
pełnie niezgodny pod względem kształtu i wiel
kości z zarodnikami tegoż grzyba, zbadanemi 
przezemnie w wielu okolicach. Zanim przedsta
wię dostrzeżone różnice, muszę najpierw  powie
dzieć kilka słów o samej roślinie, chociażby dla
tego, aby wykazać, że się nie mylę, co do je j 
gatunku, znanego mi nietylko z opisów Schroe- 
tera , Wiinschea i Lenza, ale zarazem i z koloro
wanego rysunku, coprawda nie zbyt dokładnego, 
zamieszczonego w dziele P absta na tabliby 18-ej. 
Lentinus squamosus Schaef. noszący tnkże miano 
Agaricus lepideus Fries i pod tem ostatniem opi
sany u Józefa Jundziłła z dodaniem polskiej na
zwy bedłki łuszczkowatej, ukazuje się od m aja 
do września w suchych miejscowościach na próch- 
niejącem drzewie sosnowem, zarówno w lasach 
ja k  i w blizkości mieszkań ludzkich. Najobficiej 
spotykałem go jednak  przy  końcu czerwca r. b. 
na zmurszałych podkładach drogi żelaznej w obrę
bie żwirowni, położonej o kilka im od miasta 
Międzyrzeca. Grzyb ten bardzo zmienny co do 
swej postaci, odznacza się pewnym zapachem, 
który , ja k  słusznie utrzym uje Schroeter, przypo
mina nieco zapach balsamu peruwiańskiego i wy
dziela się zwłaszcza ze starych okazów podczas 
dni gorących. Inne cechy bedłki łuszczkowatej 
są następujące: kapelusz dosyć gruby, prawie skó- 
rzasty, od 4 — 12 cm szeroki, z początku wypukły 
z brzegiem zawiniętym, później na obwodzie wy
prostowany i pośrodku zaklęśnięty, o powierzchni 
białawej, okrytej rdzawemi, przytulonem i łuska
mi. Trzon tęgi, niemal drzewiasty, pełny, od 
2— 10 cm długi i niekiedy do 2 cm szeroki, 
częściej boczny niż środkowy, powleczony ze
wnątrz brunatną pilśnią. Blaszki zbiegające, 
za młodu białe, następnie żółknące, po brzegach 
ząbkowane lub postrzępione. Zarodniki bez
barwne, według Karstena, ja k  podaje Schroeter, 
prawie kuliste od 2— 3 [j. średnicy mające, gdy 
tymczasem wszystkie przezemnie badane okazy, 
zbierane w kilku różnych miejscowościach, miały 
zawsze zarodniki eliptyczne, u dołu zakończone 
bocznym, bardzo nieznacznym ostrym końcem, 
przyczem były od 9— 12 [J, długie i od 3— 4,5[i 
szerokie. Tak z-naczna różnica w postaci i wiel
kości zarodników grzyba, należącego do rodziny

bedłkowatych (Agaricacei), nie może wypływać 
Z ich zmienności, wahającej się u przedstawicieli 
tej rodziny, w bardzo szczupłych granicach, ale 
raczej je s t wynikiem błędnej obserwacyi K arste
na, który badając prawdopodobnie tylko stare 
okazy, przeniknięte pleśnią lub innym grzybowym 
pasorzytem , poczytał przez nieuwagę zarodniki 
lub konidya tego ostatniego za zarodniki bedłki 
łuszczkowatej. Domysł ten opieram na własnych 
pos'rzeżeniach, które przekonały mię, że stare 
osobniki te jże bedłki zawierały prawie zawsze 
mnóstwo drobniutkich, bezbarwnych, prawie ku 
listych ciałek, mających średnicę od 2— 4 [J, a bę
dących niczem innem ja k  organami rozmnażania 
się nieznanego mi grzybka, przytrafiającego się 
niekiedy i w młodszych okazach. Nie wątpię, że 
one to wprowadziły w błąd Karstena, który na
stępnie sprawdzony przez Schwetera, został przez 
tegoż powtórzony. Ponieważ inne, przezemnie 
posiadane dzieła trak tu jące o grzybach, nie opi
sują ani kształtu , ani wielkości zarodników, 
przeto nie wiem czy powyższa niedokładność zo
stała już  sprostowaną i dlatego uważam za s'o- 
sowne donieść o niej.

B■ Eichler.

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

—  Nowy stos galwaniczny, zbudowany przez 
p . Morisot, przechodzić ma swoją siłą elektro- 
wzbudzającą wszystkie inne, obecnie używane 
stosy, zalecając się przytem  znaczną statecz
nością swego natężenia. Biegun dodatni takiego 
ogniwa utworzony je st z płyty węgla retortowego, 
umieszczonej w naczyniu zewnętrznem, wewnątrz 
cieczy depolaryzującej. Ciecz ta  składa się z jed 
nej objętości kwasu siarczanego, pomięszanej 
z 3-ma objętościami wody, k tóra poprzednio na
syconą została na zimno dwuchromianem potasu. 
Kryształy tej soli, zawarte w krótkim  lejku 
w górnej części cieczy utrzym ują je j nasycenie. 
Przegroda z gliny dziurkowanej, zanurzona 
w cieczy depolaryzującej, zawiera roztwór roz
cieńczony sody gryzącej, gęstości około 1,05. 
W ewnątrz wreszcie tej przegrody znajduje się 
jeszcze druga przegroda podobna, wypełniona 
roztworem słężonym sody gryzącej, w którym 
mieści się płyta cynku amalgowanego, stanowiąca 
biegun ujemny'.— Siła elelektrowzbudzająca ta. 
kiego ogniwa wynosić ma w początku działania 
2,5 wolt, a po dziesięciogodzinnej nieprzerwanej 
działalności utrzym uje się jeszcze na wysokości 
2 .4  wolt. Opór wewnętrzny ogniwa czyni około
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0 ,8  oma, zmieniając się zresztą, zależnie od gru
bości i budowy przegród.

(Comp. rend.).

s. K.

—  Woda na księżycu. W  obserwatoryum 
A reąuipa, znajdującem się w nader korzystnych 
warunkach meteorologicznych, zdołał p. W. H. 
Pickering przeprowadzić liczne obserwacye, ktere 
dozwoliły mu wysnuć pewne wnioski w kwestyi 
istnienia wody na księżycu.

Według „buletynu towarzystwa astronomiczne
go paryskiego” dostrzegł on mianowicie, nieza
leżnie od znanych dawniej brózd, 35 brózd węż
szych, postacią tak dalece zbliżonych do biegu 
rzek ziemskich, że nie waha się uważać ich rów
nież za łożyska rzek. Są one zawsze szersze 
w jednym końcu, aniżeli w drugim, a rozszerze
nie końcowe przedstawia postać zatoki. W naj
bardziej nawet otwartych swych częściach brózdy 
te  m ają ledwie kilkaset stóp szerokości, a gdy 
nie przedstaw iają znacznej głębokości, są bardzo 
trudne do obserwacyi. Największa z tych „rzek” 
bierze początek w górze Hadley w paśmie Apeni
nów i biegnie ku północo-zachodowi, a całkowita 
je j  długość wynosi około 65 mil angielskich. Nie 
należy wprawdzie przypuszczać, by utwory te 
obecnie jeszcze zawierały wodę, ale p. Pickering 
przytacza dowody, że istnienie pewnej wilgoci na 
powierzchni satelity naszego wydaje się prawdo- 
podobnem. Dostrzegł on bowiem plamy ciemne 
w różnych punktach księżyca, w kraterach, koło 
rozpadlin, jakoteż w okolicach zwanych morzami. 
W kraterach, przypadających pośrodku wi
dzialnej półkuli księżyce, plamy te  są najciem
niejsze po pełni, w epoce zatem, gdy w okolicy 
tej cień je s t niemożebny, a natom iast sta ją  się 
niewidzialnemi, gdy cienie występują wyraźnie. 
Objawy te  wyjaśnić można tedy jedynie obecno
ścią wody na dnie podobnych zagłębień lub też 
tajaniem  gruntu zmarzniętego. Gdybyśmy przy
puścili, że mamy tu  do czynienia z roślinnością, 
różne trudności dałyby się łatwo wyjaśnić, trzeba- 
by wszakże licznych jeszcze dostrzeżeń na popar
cie je j istnienia. Morze Spokoju (Tranąuillita- 
tis) jest całkowicie pokryte plamami tak  zmien- 
nemi; według p. Pickeringa można zmiany te 
obserwować słabą ju ż  lunetą, a nawet i okiem 
nieuzbrojonem.

s. K.

—  Światło żarowe spirytusowe. W nowo
skonstruowanych palnikach do lamp spirytuso
wych spirytus zostaje przy pomocy specyalnie 
w tym celu urządzonego płomyka zamieniony 
w parę; powstające zaś gazy spirytusowe otrzy
mują z zewnątrz powietrze i spalają się płom ie
niem nieświecącym, w którym umieszczona ko
szulka doprowadzoną zostaje do żarzenia. Ro
bione ostatnio przez prof. W eddinga pomiary te 
go nowego źródła oświecającego dały następujące

rezultaty: Konsumcya spirytusu na godzinę wy
nosi 90 g przy 80°; siła światła równa się 40 
świecom Hefnera przy użyciu koszulki takiej, 
która w płomieniu gazowym daje 60 takichże 
jednostek. P rzy cenie berlińskiej 23 fenigów za 

[ 1 litr  spirytusu powyższa konsumcya odpowiada
j  kosztowi oświetlenia 2 fenigów na godzinę. Uży

ty przy doświadczeniu spirytus, zdenaturalizowa- 
ny zapomocą pirydyny, spala się całkowicie.

F. F.

—  Z hygieny odzieży. Własności fizyczne 
odzieży są przedmiotem licznych badań, zwłasz
cza w kierunku jej zachowania się cieplikowego. 
Pierwsze pod tym względem i najważniejsze do
świadczenie dokonane było już  kilkadziesiąt la t 
temu przez Pettenkofera. Odzież utrudnia wpływ 
ciepła z zewnątrz skutkiem nieznacznego prze
wodnictwa ciepła, tamowania promieniowania 
z powierzchni skóry i pows rzymywania ruchów 
powietrza. Nadto odzież mieści w sobie, w po
rach swych, warstwy powietrza i tem też zapo
biega zbytniemu ochładzaniu się ciała. Gdy 
zaś odzież przemokła, to przy parowaniu wody 
odbiera ciału ciepło.

Nad temi wszystkiemi własnościami naszej 
odzieży dokonano całe szeregi najtroskliwszych 
i najlepiej pomyślanych doświadczeń. N ajednę 
wszelako właściwość uwagi dotychczas nie zwró
cono, mianowicie na to, że skułkiem zagęszczania 
się w odzieży gazów i pary wodnej wytwarza się 
w niej ciepło. Zdawaćby się mogło, na pierwszy 
rzu t oka, że chodzi tu  o tak  nieznaczne ilości 
ciepła, które trzeba wykrywać nader czułemi 
przyrządami. Tymczasem próby przeprowadzo
ne przez p. C. E . Helbiga dowodzą, że wystarcza 
w tym celu termometr z podziałką choćby na cale 
stopnie. Zmiany tem peratury zachodzą tak  szyb
ko, że nawet można je  demonstrować podczas 
wykładów przy pomocy zwykłych przyrządów 
projekcyjnych.

W  najprostszej formie doświadczenie wykony
wa się w następujący sposób. Butelka szklana 
o szerokiej szyjce zatkana jest przedziurawionym 
korkiem, w którego otworze mieści się term o
metr. Na dnie flaszki znajduje się warstwa cie
czy. Jeżeli butelka przez pewien czas, np. kilka 
godzin, stała w pokoju o dowolnej tem peraturze 
a obok niej wisiał term ometr, to następnie, po
mieściwszy ten term ometr w otworze korka zaty
kającego butelkę, nie dostrzeżemy wogóle żadnej 
zmiany. W razie, gdyby ciecz w butelce bardzo 
szybko się ulatniała, mogłoby się może dać zau
ważyć opadanie rtęci w termometrze, lecz i temu 
zapobiedz można, jeżeli butelka przez cały czas 
dobrze je s t zamknięta i parowanie cieczy wskutek 
tego powstrzymane. Jeżeli wszakże kulka te r 
mometru je s t owinięta w jakąkolwiek m ateryą, 
używaną na odzież, np. w palec wycięty z ręka
wiczki, w takim razie natychmiast po umieszcze
niu term ometru w butelce dostrzeżemy podniesie
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nie tem peratury. Ten wzrost tem peratury za
leżny je s t od wielkości termometru, od rodzaju  
i stopnia suchości materyi owiniętej na kulce te r
mometru oraz od gatunku cieczy znajdującej się 
na dnie naczynia. Jeżeli ciecz ta  je s t choćby 
zwyczajną wodą, a materya na kulce zwykłą 
wełną, bynajmniej nie wysuszoną umyślnie, to 
i wtedy term ometr podnosi się często o kilka 
stopni nawet. Oto przykład takiego doświad
czenia.

Termometr o długości 17 cm z cylindrycznym 
zbiornikiem rtęci, długim na 1,3 cm, waży około 
10 g. Skala podzielona na piąte części stopnia 
Celsyusza obejmuje — 5° do -j-50°. Wełniany 
i skórzany palec z rękawiczek ważą razem 
z pierścieniem kauczukowym, użytym do przy
mocowania na termometrze, 3,1 g. Pokój, w k tó
rym robiono doświadczenie, ma tem peraturę 
10° C i względną wilgotność 80°/o. Na dnie bu
telki szklanej je s t warstwa wody wysokości 1 cm. 
Natychmiast po wprowadzeniu term om etru do 
naczynia term om etr podnosi się; po 17 minutach 
wykazuje ju ż  12°, po następnych 8 minutach 
12,4°. Później w ciągu 14 m inut opada do 11,8. 
Doświadczenie zostaje przerwane, term om etr za
wiesza się swobodnie w pokoju, wodę wylewa 
z butelki, a zamiast niej wlewa stężonego kwasu 
siarczanego i zawiesza w butelce owe palce 
z wełny i skóry. Po 12 godzinach w pokoju p a 
nuje tem peratura 10,2° i 9 0 %  wilgotności. T er
mometr zawieszony w pokoju zostaje owinięty 
w osuszoną m ateryą i podnosi się natychmiast; 
po 3 minutach wskazuje 11°, po dalszych 5 mi
nutach 13,6°. Następnie opada powoli do 11° C 
w przeciągu 42 minut.

Doświadczenie to dowodzi, że umieszczenie 
w butelce nie wywiera wpływu na stan owiniętego 
term om etru, gdyż podnosi się on również wów
czas, gdy był swobodnie zawieszony w pokoju, 
jeśli tylko wilgotność była dostateczna, a owijają
ca materya została uprzednio wysuszona nad 
kwasem siarczanym.

Podniesienie się owiniętego term om etru je s t 
znaczniejsze, jeżeli w butelce zam iast wody znaj
duje się amoniak. W  doświadczeniu z amonia
kiem, wykonanem w powyższych warunkach, od
czytano podniesienie tem peratury o 6° w ciągu 
10 minut. Odwrotnie zaś term om etr owinięty 
opada o kilka stopni, jeżeli z pokoju ze znaczną 
wilgotnością zostaje przeniesiony do butelki, 
w której na dnie znajduje się stężony kwas siar
czany.

Rodzaj materyi, użytej do owinięcia zbiornika 
rtęci w term ometrze, oczywiście wpływa na sto
pień zmiany tem peratury; również wpływ wywie
ra  utkanie materyi, więcej lub mniej spoiste, je j 
ciężar i t. d.

I  subjektywnie zjawiska te dają się skontrolo
wać w ten sposób, że palec ju ż  goły, już  owinię
ty w wełnę lub skórę wprowadzamy w naczynie 
z amoniakiem, naturalnie niedotykając wcale 
cieczy. P rzy wprowadzeniu gołego palca nie od- |

| czuwamy żadnej różnicy ciepła, wprowadziw
szy zaś palec w skórce glansowanej, po kilku se
kundach znaczne czujemy podniesienie tem pera
tu ry , a natychmiast bardzo silnie odczuwamy roz
grzanie, jeżeli umieszczamy w takiem naczyniu 
palec owinięty w materyą wełnianą. Najwyraź
niej różnicę odczuć można, jeżeli jednocześnie 
umieszczamy palce gołe i owinięte.

Przyczyny tych zjawisk szukać należy niewąt
pliwie w zagęszczaniu się pary i gazów na i po
między włóknami tkanin, używanych na odzież.
0  ile doświadczenia te m ają znaczenie praktycz
ne w sprawie ogrzewania się i ochładzania nasze
go ciała, przeziębiania i t. d., o tem sądzić będzie 
wolno wówczas dopiero, kiedy przeprowadzone 
zostaną próby ilościowe, kalorymetryczne. Być 
może, że wówczas dadzą się też wyprowadzić 
wnioski ważne dla hygieny odzieży.

M. FI.

—  Ochrona OCZÓW. Dyrektor pierwszej k li
niki ocznej w ogólnym szpitalu w Wiedniu, prof. 
E rnest Fuchs, wziął sobie za tem at do jednej ze 
swych rozpraw  badania nad ochroną oczów ludz
kich, przyczem zwrócił uwagę i na działauie 
światła elektrycznego. Przedewszystkiem tedy 
zajął się prof. Fuchs „okularami ochronnemi'"'
1 zauważył, że ogół przyjm uje kolor zielony za 
specyalnie zdrowy dla wzroku i dlatego też często 
zalecanem bywa ludziom z osłabionemi oczyma 
przebywanie w przestrzeniach z przeważającą 
zieloną barwą. Na tej samej zasadzie oparte 
je s t stosowanie zielonych daszków ochronnych 
a nadto zielonkawych i blado fioletowych szkieł. 
W iara w powyższe do tego s'opnia zakorzeniła 
się, że prof. v. A rlt (poprzednik prof. Fuchsa na 
tem samem stanowisku) kazał na zielono pomalo
wać ławki swej sali wykładowej. Dzisiejsze ba
dania dały rezultaty wręcz przeciwne. Wiado- 
mem jest, że każde zabarwione szkło działa b a r
dziej nużąco na jedne tkanki nerwu wzrokowego, 
aniżeli na inne, wskutek czego pierwsze ulegają 
szybszemu od drugich zużywaniu się. Niebieskie 
tedy i zielone szkła ochronne w równej mierze 
szkodliwie wpływają na organ wzroku. Najra- 
cyonalniejszem byłoby zatem stosowanie szkieł 
ochronnych takich, które jednakowo osłabiają 
działanie wszelkich promieni świetlnych. N ada
j ą  się w tym celu najbardziej szkła szare lub 
przy kopcone. Że jednakże światło żółte i czer
wone odznacza się najłagodniejszem działaniem 
na ciecz oczną, a nadło promienie świetlne tych 
barw  są chemicznie obojętne, szkła więc koloru 
żółtego i czerwonego powinnyby znaleźć wyłącz
ne zastosowanie dla ochrony oczów. „Gastech- 
n iker” , komunikując powyższe wywody prof. 
Fuchsa, dodaje nadto, że dotyczą one i wypadku 
oświetlenia elektrycznego.

F. F.
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—  Wielki spis gwiazd. W edług panny Klump- 
ke, asystentki obserwatoryum paryskiego, można 
ju ż  teraz powziąć wyobrażenie o liczbie gwiazd, 
jaką obejmować będzie spis, układany na podsta
wie fotografii nieba, dokonywanej obecnie przez 
różne obserwatorya według wspólnego planu mię
dzynarodowego. Można to mianowicie ocenić 
z rozpatrzenia pasa 24° zboczenia północnego, 
którego zdjęcie fotograficzne je s t już  prawie 
ukończone. Ze 180 płyt tego pasa jedne są bar
dzo obfite, inne ubogie w gwiazdy. Płyta 
11,8 god. wznoszenia prostego zawiera ich tylko 
42, płyta natomiast 20,8 god. 1 4 6 8  gwiazd. 
P rzy  rozkładzie jednostajnym  każda płyta zawie
rałaby 335 gwiazd. W  pasie 23° zboczenia pół
nocnego znajdujemy jako  liczby skrajne 75 
i 1 146, a średnio na płytę 273 gwiazd. P rzy
puszczając więc, że każda płyta całego spisu za- l 
wierać będzie przecięciowo 300 gwiazd, ocenić 
można, że cały ten katalog międzynarodowy za
wierać będzie około trzecli milionów gwiazd.

S. K.

—  Stacye meteorologiczne na znacznych wy
sokościach. Z komunikatu, złożonego przez p.
L. Roich towarzystwu naukowemu bostońskiemu, 
podajemy tu  niektóre szczegóły o stacyach me
teorologicznych na znacznych wysokościach.—  
Pierwsza tego rodzaju slacya założoną została 
przez Hutingtona w roku 1870 na górze W a
shington, w wysokości 1 914 m nad poziomem 
morza. Obserwatorowie byli tam  wystawieni na 
zawieruchy gwałtowne; w lutym 1886 r. zanoto
wali szybkość wiatru 294 km na godzinę (blizko 
82 m na sekundę) przy tem peraturze — 50° F  
(— 45° C). Słacya, założona przez rząd amery
kański na P ike’s Peak, w wysokości 1914 m, była 
długo najwyżej na ziemi położoną. Oba te wszak
że obserwatorya są obecnie zamknięte, a w Sta
nach Zjednoczonych istnieją dwie tylko stacye 
górskie, gdzie prowadzą się dostrzeżenia meteo
rologiczne, a mianowicie w obserwatoryum Licka 
na górze Hamilton w Kalifornii, poświęcone 
głównie astronomii, oraz obserwatoryum meteo
rologiczne na Blue Hill (Massachussetts), niezbyt 
wysoko położone, Słynne badania Langleya nad 
ciepłem słonecznem, przez ziemię otrzymywanem, 
przeprowadzone zostały w r. 1881 na górze 
Whitney, której szczyt wznosi się na 4 420 m 
nad poziom morza.

Najbardziej wyniesiona stacya meteorologiczna 
obecnie znajduje się w Arequipa, założona przez 
obserwatoryum Harvard-College. W  r. 1893 p. 
Bailey zdołał umieścić przyrządy samopiszące na 
szczycie poblizkiego wulkanu E l Misti, w wyso- I

kości 5 882 m nad poziomem morza, po opusz
czeniu stacyi urządzonej na stoku góry Chachani,- 
w pobliżu granicy wiecznych śniegów. Pobyt 
w tych stacyach je s t niemożebny, dlatego też 
trzeba się zadawalniać przyrządam i samopiszące- 
mi, które zmieniają się kilka razy w ciągu mie
siąca, gdy stan pogody nie przeszkadza.

Największą liczbę wysoko położonych stacyj 
meteorologicznych posiada Francya, a mianowi
cie: Puy-de-Dóme (1 4 6 3  m), Pic du Midi 
(1 877 m), Mont Ventoux (1 903 m). Aigoual- 
(1 569,7 ni). W r. 1890 p. Vallot założył kilka 
stacyj na Mont Blanc i w pobliżu tej góry, obser
watoryum zaś Janssena na samym jej wierzchoł
ku opatrzone zostało meteorografem, który bez 
przerwy działać może przez trzy miesiące. Po- 
dobnyż przyrząd ma być też zbudowany dla 
przytoczonej wyżej stacyi El-Mis‘i .— W Austryi- 
znajduje się obserwatoryum na szczycie alpej
skim Sonnblick, w wysokości 3 098 m, pod kie
runkiem Hanna; je s t ono najwyżej położone 
z obserwatoryów stale obsadzonych.— Szwajcarya 
utrzym uje od r. 1873 stacye w różnych przej
ściach górskich; posiada też na szczycie Santis 
(2 500 m) w kantonie Appenzell stacyą wybornie 
zaopatrzoną. We Włoszech niedawno założono 
w pobliżu Luki obserwatoryum Monte Cimone 
(2 1 6 4  m) w Apeninach. Wymienić wreszcie na
leży sfacyą angielską na Ben Nevis (2 341 m), 
gdzie dostrzeżenia cogodzinne prowadzone są od 
la t dziesięciu.— O wielu z tych obserwatoryów 
„W szechświat” w różnych czasach podawał bliż
sze wiadomości.

T. li.

—  Zaopatrywanie miast w dobre powietrze.
D-r R. Timby w Nowym Yorku wpadł na pomysł 
dostarczania mieszkańcom wielkich mrowisk ludz
kich świeżego, zdrowego powietrza. Ma on za
miar w pobliżu Nowego Yorku zbudować stacyą 
maszyn do wytwarzania na wielką skalę ozonu. 
Ozon ten, zmieszany w odpowiednim stosunku 
z powietrzem ma być przy pomocy sieci ru r prze-- 
syłanym do domów miejskich, a stam tąd do od
dzielnych mieszkań, gdzie daną będzie ludziom 
w taki sposób możność oddychania świeżem po
wietrzem.

(Zeit. f. Transp. u. Strassbau.).

F. F.

—  Zastosowanie podziału dziesiętnego do
C ZaSU . P. Sarranton przedstawił towarzystwu 
geograficznemu w Oranie projekt nowego podzia
łu  czasu i kątów. W edług projektu tego godzina 
miałaby się dzielić nie na 60, ale na 100 minut, 
a minuta z kolei na 100 sekund; nowa więc m i
nuta odpowiadałaby 0 ,6 ' minuty obecnej, a nowa 
sekunda byłaby jeszcze drobniejszą częścią, 0,36", 
sekundy dotychczasowej. Godzina liczyłaby 100 
minut a 10 000 sekund. Podobnyż podział był- 

I by zastosowanym i do kąta, a cały okrąg dzieliłby
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się na 240 stopni, dzielących się z kolei na mi
nuty i sekundy centezymalne.— Projekt podobny 
nie po raz pierwszy zresztą wysfępuje, a choć 
przedstawiałby w rachunkach istotne zalety, nie 
rychło zapewne da się urzeczywistnić.

T. R.

—  Podróż na okręcie „Challenger.” Zeszyt 
lipcowy pisma n N atur al Science” zawiera treść 
i rozbiór rezultatów, zdobytych przez słynną wy
prawę na okręcie „Challenger.” Urzędowe sp ra
wozdanie z tej wyprawy, obecnie dopiero ukończo
ne, składa dzieło olbrzymie, obejmujące 50 g ru
bych tomów in-quarto, jest więc dla ogółu trudno 
dostępne i tylko wielkie biblioteki posiadać je  
mogą; z tego powodu streszczenie wielkiego 
dzieła je s t rzeczą dla naturalistów bardzo pożą
daną. Że nauka w Anglii znajduje istotnych mi
łośników, świadczy to, że cały nakład tego zeszytu 
rozprzedano w ciągu kilku dni, ale bezzwłocznie 
wypuszczono wydanie drugie. Na opracowanie 
tego streszczenia, obejmującego hydrografią, ocea

nografią, geologią, botanikę i zoologią, złożyła 
się znaczna liczba autorów, między któremi je s t 
i kilku cudzoziemców, tak, że każdy ustęp napi
sany został przez właściwego specyalistę. Zeszyt 
zawiera nadto znaczną liczbę rysunków.

T. E.

—  Łosoś z oceanu Spokojnego. W  r. 1893
rybołówstwo w Pacyfiku północno-zachodnim do
starczyło 1 721 660 skrzyń łososia zakonserwo
wanego, wartości 7 513 507 dolarów. Na samej 
Alasce fabryki wyprodukowały 600 000 skrzyń, 
ocenionych na 2 460 332 dolary. Każda skrzy
nia zawiera 4 tuziny puszek, ważących po funcie 
angielskim (454 g). Pomimo produkcyi tak  ol
brzymiej, łosoś je s t tak poszukiwany, żo handel 
nie czuł nigdy nadmiaru. Przeważna część tych 
konserw wysłana została do Anglii.

T. E.

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 21 do 27 sierpnia 1895 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w W arszawie).
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T R E Ś ć .  W ymiary człowieka normalnego, przez Kazimierza Daniełowicza-Strzelbickiego. —  
Ptaki rajskie, przez J. Sztolcmana (dokończenie). —  Handel kością słoniową w Afryce wschodniej. 
W edług artykułu d-ra H. Diiringa w piśmie „Prom etheus” , przez T. R. —  Korespondencya W szech

świata. —  Kronika naukowa. —  Buletyn meteorologiczny.

W ydaw ca A. Ślósarski. Redaktor Br. Znatowicz.

Hoanojeno IleH3ypoio. Bapm aBa, 17 A tsi-ycia 1895  r. W arszaw a. D ru k  E m ila  Skiw skieg o.
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POŚWIĘCONY NAUKOM PRZYRODNICZYM.

Przyrządy ratunkowe automatyczne.

Zwykłe przyrządy, służące do ratunku 
ludzi tonących, a mianowicie pasy korko
we, mają niewątpliwie zbyt słabą wartość 
praktyczną, niepodobna bowiem, by czło
wiek, na niebezpieczeństwo zatonięcia na
rażony, wciąż dźwigał na sobie bryły wiel
kich wymiarów, któreby swobodę ruchów

jego tamowały, gdy znów pas taki, w razie 
wypadku już rzucany człowiekowi tonące
mu, w korzystnych chyba warunkach tylko 
może być przez niego pochwycony. Szczę
śliwym więc nazwać można pomysł p. Rop- 
pa, który do budowy przyrządów ratunko
wych zastosował gazy skroplone. Aparat

Fig. 1. Przyrządy ratunkowe przed stłucze
niem flaszki.

Fig. 2. Też same przyrządy po wydęci u.?
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taki, zawierający gaz skroplony, posiada 
objętość niewielką., można go więc bez n ie 
dogodności mieć ustawicznie przy sobie, 
wydyma się zaś i staje przyrządem  ra tu n 
kowym dopiero w samejże chwili niebez
pieczeństwa.

Gazem, do którego się wynalazca odwo
łał, jes t  chlorek metylu, łatwo dający się 
skroplić, powstająca zaś ze skroplenia tego 
ciecz wre już w tem peraturze około — 24°C. 
Cały przyrząd składa się z worka lub pasa 
kauczukowego, k tóry  w warunkach zwy
kłych jes t  złożony i zajmuje bardzo mało 
miejsca. Gaz skroplony zamknięty jest 
w niewielkiej flaszce, o szyjce wązkiej i wy
dłużonej, której koniec wprowadzony jes t  
do worka; obok znajduje się nóż osadzony 
na osi i u trzym ywany w położeniu nie- 
zmiennem za pośrednictwem pierścienia 
z bibuły, k tóry  się przedziera bezzwłocznie, j

Fig. 3. Przyrządy do rzucania.

skoro tylko styka się z wodą. W tej chwili 
nóż, pod naciskiem przyczepionej do niego 
sprężyny, pada na wązką szyjkę szklaną 
i rozbija ją ,  a ciecz, przedostając się do 
worka, przechodzi natychmiast w stan lo
tny i wydyma balon do pożądanej obję
tości.

P rzy rząd  zresztą, a raczej ten jego  me
chanizm, który służy do oswohadzania g a
z u ,  ochroniony jes t  tak, że deszcz ani mgła 
nie mają do niego dostępu, działa więc do
piero w chwili, gdy człowiek, zaopatrzony 
w aparat taki, wpada do wody. W  tym 
celu jedyny  otwór przyrządu zwrócony jest 
ku dołowi i posiada klapkę papierową, któ
ra  naciskowi wody łatwo ulega, ale zwykłej 
wilgoci dobrze się opiera.

Chlorek metylu nie pozostaje wprawdzie 
bardzo długo w worku, kauczuk bowiem 
zwolna go pochłania; w ogólności jednak 
przeciąg ten czasu wystarcza, by człowiek 
utrzymywał się na powierzchni wody, do
póki nie doczeka się pomocy. Gdyby 
zresztą niedogodne to położenie przeciągało 
się dłużej, możnaby jeszcze nadymać balon 
od czasu do czasu za pośrednictwem rury, 
opatrzonej kruczkiem. Szczegóły urządze
nia mogą być zresztą zmieniane i bardziej 
jeszcze udoskonalone. Fig. 1 przedstawia 

; ludzi, opatrzonych w przyrządy ratunkowe 
przed stłuczeniem flaszki, a fig. 2 też same 
osoby po wydęciu balonów. Na fig. 3 wi
dzimy przyrządy, osadzone na pręcikach, 
by łatwo mogły być rzucane osobom, które 
do wody wpadły; pośrodku, między przy
rządami dwu typów, znajduje się pas wy- 
dęty.

Wynalazca przewidział nadto i wypadki 
nieszczęśliwe, które nastąpić mogą w nocy. 
W  tyra celu zaopatruje on swe przyrządy 
i w ładunki fosforku wapnia, umieszczone 
w torebkach, które się otwierają działaniem 
mechanizmu takiegoż samego, jak  i flaszka 
z chlorkiem metylu. W zetknięciu z wodą 

j  fosforek wapnia ulega rozkładowi i wytwa. 
rza fosforowodór, który, jak  wiadomo, na
pala się dobrowolnie na powietrzu, płonąc 
jasnem  światłem. Sztuczny ten ognik błę
dny trwać może pół godziny, lub dłużej, 
dając wyraźne sygnały łodziom ratunko
wym.

Przyrządy p. Rappa próbowane były 
w pracowni p. Raula P icteta w Berlinie.

T. P  .

Objawy astronomiczne 

we wrześniu.

Najbogatsza w gwiazdy okolica drogi 
mlecznej, która się teraz wieczorem ciągnie 
od północo-wschodu k u  południo-zachodo- 
wi, przypada wysoko na  niebie. Napoty
kamy na niej mianowicie, idąc od poziomu 
północno - wschodniego, Woźnicę z Kozą, 
Perseusza, Kasyopeę, Łabędzia, Orła. Inne 
wspanialsze gwiazdozbiory przypadają ró- 
wnież w pobliżu drogi mlecznej, —  Pegaz 
z Andromedą po jej stronie wschodniej, po 
zachodniej zaś Lira z Wegą. Wolarz z są
siednią Koroną zmierza wczesnym wieczo
rem ku zachodowi, na wschodzie zaś uka
zuje się już  Byk z Ąldebaranem.
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Merkury zachodzi rychło po zachodzie 
słońca, w początkach miesiąca o godz. 7 
min. 15, w końcu o gotłz. 6; jest d. 11 w po
łączeniu z Marsem, d. 19 w punkcie odsło- 
necznym swej drogi, d. 20 w połączeniu 
z księżycem. Wenus jest d. 19 w połącze
niu ze słońcem i stąd niewidzialna; w koń
cu dopiero miesiąca wschodzi nieco wcze
śniej, aniżeli słońce, o godz. 4 min. 40; d. 9 
jest w połączeniu z Marsem, d. 18 w połą
czeniu z księżycem. Mars również wscho
dzi i zachodzi prawie współcześnie ze słoń
cem i jest niewidzialny; d. 19 jest w połą
czeniu z księżycem. Jowisz wschodzi d. 1
0 god. 1 min. 40 po północy, następnie co
raz wcześniej, w końcu miesiąca o północy; 
d. 15 jest w połączeniu z księżycem. Sa
turn tylko przez czas krótki widzialny jest 
wieczorem na zachodniej stronie nieba, za
chodząc d. 1 o godz. 8 min. 40, d. 30 o godz. 
6 min. 45; d. 21 jest w połączeniu z księży
cem, o 7° blizko od niego na północ usu
nięty.

Pełnia księżyca d. 4, druga kwadra d. 12, 
nów d. 18, pierwsza kwadra d. 25. Przez 
węzeł wstępujący przechodzi księżyc d. 4, 
przez zstępujący d. 17, a ponieważ pierwsza 
z tych dat schodzi się z nowiem, druga zaś 
z pełnią, sprowadza to w pierwszym razie 
zaćmienie księżyca, w drugim słońca. Za
ćmienie księżyca d. 4 jest całkowite, u nas 
wszakże widzialny jest tylko początek za
ćmienia, wkrótce bowiem po wkroczeniu 
w cień księżyc zachodzi. Zaćmienie słońca 
d. 18 jest częściowe, widzialne we wscho
dniej Australii, na oceanie Spokojnym i na 
ziemiach południowych; wielkość zaćmienia 
wynosi 0,736, przyjmując średnicę księżyca 
za jedność.

Dnia 23 o godz. 7 rano wstępuje słońce 
do znaku Wagi (w gwiazdozbiorze Panny),
1 przechodzi przez równik niebieski, dając 
tem początek jesieni astronomicznej; na ca
łej ziemi dzień równy nocy, na biegunie 
północnym początek półrocznej nocy, na 
biegunie południowym półrocznego dnia. 
W końcu miesiąca jest słońce oddalone już 
od równika o 2° 52" na południe.

Drobne wiadomości.

Zastosowanie rur Geisslera do oświetlania.
P. A. Witz starał się zmierzyć ilość ener
gii, niezbędnej do wywoływania światła 
w rurach Geisslera; jakkolwiek liczby prze

zeń otrzymane stanowią ogólną ledwie 
wskazówkę, — zmieniają się bowiem wraz 
z naturą i postacią rury użytej — okazują 
jednak, że w oświetleniu przez „lumini- 
scencyę” stosunek energii cieplikowej do 
energii całkowitej, na nie zużytej, jest 
mniejszy, aniżeli przy zastosowaniu jakie
gokolwiek innego źródła światła. Z tego 
więc wnosi autor, że usuwając jaknajbar- 

j  dziej straty elektryczności, koncentrując 
światło w przestrzeni ograniczonej, korzy- 

j  stając z fluorescencyi pewnych substancyj, 
można będzie osięgnąć tą drogą ogniska, 
których wydajność światła będzie wyższa, 
aniżeli najlepszych źródeł dotychczasowych.

Sygnały akustyczne. W Ameryce stwier
dzono teraz osobliwe zjawisko akustyczne, 
o którem dawniej już wspominano, ale uwa
żano je za nieprawdopodobne. Polega ono 

i na tem, że dokoła przyrządu wydającego 
| sygnały akustyczne, jak np. dokoła syreny, 

rozciąga się w pewnej odległości strefa, 
2 500 metrów szeroka, w obrębie której sy
gnały nie dają się słyszeć, chociaż poza nią 
są bardzo wyraźne. Dla zbadania tego 
objawu przeprowadzono więc umyślne do
świadczenia. Okręt zwrócono wprost ku 
syrenie, z oddalenia 4'/» mil morskich. 
W odległości 23/4 mil głos dał się słyszeć 
bardzo słabo, w odległości 2 ‘/ 2 mil stał się 
nagle silniejszym, ale od 1% do l 1/., mili 
zaledwie można go było dosłyszeć; przy 
dalszem zaś zbliżaniu stał się tak donośnym, 
jakby się znajdowano tuż obok przyrządu. 
Okręt wtedy zawrócił, a przy oddalaniu po
wtórzyły się też same objawy. Przy po- 
wtórnem zbliżaniu się obserwatorowie 
stwierdzili, że w odległości 1 ‘/2 mi li głos 
ginie, poczerń daje się słyszeć ze znacznem 
natężeniem; w odległości ‘/2 mili znów za
legła cisza, a w odległości '/* mili wreszcie 
wystąpił ton czysty, który w miarę dalsze
go zbliżania się do syreny coraz się wzma
gał. Wytłumaczenia tego zjawiska nie po
siadamy, chociaż przypuszczać można, że 
wiąże się ono z załamywaniem fal głoso
wych. Sondhaus wykazał, że głos może 
być w pewnej mierze załamywany, a za po
średnictwem soczewki kolodyonowej, na
pełnionej dwutlenkiem węgla, daje się zbie
rać tak, że dalej rozchodzi się tylko w kie
runku osi soczewki. Perrot i Dussaud prze
prowadzili dalsze doświadczenia i przeko
nali się, że głos ulegać może odbiciu całko
witemu. Dostrzeżono więc obecnie zjawiska 
również może do kategoryi tej należące. 
(Naturę). *
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