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H Y P O T E S Y  
powstawania życia istot organicznych 

na ziemi. ')

Człowiek przez naturę otoczony, zmuszony 
wśród jej wymagań i warunków przepędzić 
szereg lat, które stanowią okres jego życia, 
stara się poznać ją  bliżej, zaznajomić się 
z jej przeszłością, wyciągać wnioski co do jej 

przyszłości. Codzień widzimy setki istot 
powoływanych do bytu, inne rzucają się 
w wir walki, który wre koło nas gorączko- 
wem życiem, widzimy indywidua, których siły 
są już skołatane przez tę  wyczerpującą wal
kę o byt—te giną, zostawiając miejsce no
wym, o niezużytych dotąd siłach, które taki 
sam los musi spotkać po krótszym lub dłuż
szym czasie. Goethe pow iedział: „Przyroda 
w dzieciach swych tylko żyje, ale gdzie ich 
m atka?” Skąd to życie wzięło się na ziemi?

ł) Rzecz przedstawiona na posiedzeniu Kółka 
przyrodników Ucz. uniw. Jagiell. w Krakowie 
dnia 14 listop. 1896 r.

Gdzie jest początek tych milionów istot za
mieszkujących ziemię? Tym podobne pytania 
zadając sobie od niepamiętnych czasów, sta
rali się ludzie rozwiązać tę wieczną zagadkę 
życia, co wykonane w sposób należyty mogło
by być uwieńczeniem nauk przyrodniczych. 
Wszystkie niemal ludy, zamieszkujące kulę 
ziemską, wyznające jakąś religią, m ają w niej 
podaną historyą powstania ziemi razem ze 
wszystkiem, co z nią jest nieodłącznie zwią
zane. Wszystkie te podania wchodzą raczej 
w zakres wiary, nie nauki, a rozpatrując 
kwestyą wyłącznie ze stanowiska przyrodni
czego musimy je  zupełnie pominąć. Na 
podstawie dzisiejszych zapatrywań wykreślić 
też należy z rzędu hypotez teorye starożyt
nych przyrodników, takie jak  np. A ry 
stotelesa, że zwierzęta mogą powstawać 
z mułu.

Wprowadzenie teoryi descendencyjnej do 
nauk biologicznych ma dla historyi nauki 
o powstaniu istot żyjących olbrzymie znacze
nie. Teorya ta, której szkic rzucony był 
przez Lam arcka, ugruntowana następnie 
przez Darwina, s ta ra  się wykazać, że orga
nizmy o najbardziej skomplikowanej budo
wie anatomicznej pochodzą od form mniej 
skomplikowanych, prostszych. Przechodząc 
w taki sposób do organizmów coraz mniej
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wyróżnicowanych, spotykamy wreszcie orga
nizm, którego cała budowa ciała zredukowa
na jest do typu jednej komórki. Od czasów 
Schwanna i Schleidena wiemy, źe komórka 
je s t zarazem najprostszym elementem każ
dego organizmu, choćby on nawet sta ł na 
najwyższym szczeblu rozwoju szczepowego 
(filogenetycznego). Przyjąwszy teoryą dar- 
winistyczną musimy zmienić pytanie : „skąd 
wzięły się żyjące organizmy na ziemi”, bo 
odpowiedź na to pytanie będzie jasna, gdy 
wiedzieć będziemy „jak powstała pierwsza 
komórka na ziemi”.

Teorya descendencyjna, k tóra tak cenne 
znajduje poparcie w paleontologii, w pierw
szych okresach szczepowego rozwoju natrafia 
w tym kierunku na znaczne braki *). Epoka 
kam bryjska zostawia nam bardzo wyraźne 
ślady istnienia istot organicznych, ale są one 
w znacznej części już dość wysoko uorganizo- 
wane. Gdyby w czasie przed epoką kam- 
bryjską nie istniało życie w naturze, byłby 
to dotkliwy cios dla teoryi descendencyjnej, 
bo nie moglibyśmy przyjąć wspólnego źródła 
pochodzenia wszystkich organizmów. Taki 
organizm, od którego wszystkie istoty żyjące 
dałyby się wyprowadzić, istnieć musiał w po
przednim okresie, zatem w okresie archaicz
nym. Bliższe badania marmurowych pokła
dów z okresu archaicznego wykazywać miały 
w ułożeniu ziaren serpentynu w m arm urze 
analogią do ułożenia kanalików i przestwo
rów w' skorupkach otwornic (Foraminifera). 
Gdy jeszcze badania mikroskopowe zdawały 
się potwierdzać tego rodzaju przypuszczenie, 
sądzono, że mamy przed sobą w tych pokła
dach mineralnych resztki najstarszej istoty 
organicznej, k tórą nazwano Eozoon cana- 
dense.

Jednakże późniejsze badania Moebiusa 
(i innych) stwierdziły, że tu  właściwie analo
gii niema, bo te kanaliki nie są pospolicie 
symetrycznie ugrupowane, a gdy nawet za
chodzi pewna symetrya, to jest ona różną od 
tej, k tórą spotyka się u otwornic. Jakko l
wiek tedy Eozoon z pocztu istot organicz
nych kiedykolwiek na ziemi żyjących został 
wykreślony, niemniej jednak już sam a obec

*) Koken: Die Yorwelt und ibre Entwicke-
lungsgeschichte, 1893.

ność m arm uru i substancyj węglowych wy
starcza do uznania egzystencyi życia w cza
sach przed epoką kam bryjską i jest do pew
nego stopnia poparciem teoryi Darwina.

Darwin *) zastrzega się wyraźnie, że hypo- 
tezy początku życia nie podaje, zaś w końcu 
swego dzieła (o pochodzeniu gatunków) po
wiada : „Przyjm uję, że prawdopodobnie
wszystkie istoty organiczne, które kiedykol
wiek na tej ziemi żyły, pochodzą od jakiegoś 
prototypu, który najpierw Stwórca życiem 
natchnął”.

Haeckel 2) przypuszcza, że było to powie
dziane „celem uspokojenia tych, którzy 
w teoryi Darwina upatrywali przewrót ca
łego obyczajowego porządku świata” i dla
tego sta ra  się uzupełnić tę lukę w teoryi 
descendencyjnej, wygłaszając hypotezę po
wstania pierwszej m ateryi żyjącej.

Wychodząc z teoryi K an ta  o powstaniu 
ziemi, Haeckel twierdzi, że życie organiczne 
pojawić się mogło dopiero wtedy, gdy woda 
ukazywać się zaczęła już w stanie płynnym, 
a nie wyłącznie w postaci pary wodnej i gdy 
tem peratura ziemi obniżyła się do tego stop
nia, że życie stało się możliwe. Tak określa 
Haeckel czas powstania życia, a teraz jak  
ono powstało?

Z a główne cechy wszystkich ciał przyrody 
Haeckel uważa m ateryą, kształt i siłę. N a 
podstawie tego podziału wykazuje, że między 
ciałami organicznemi a mineralnemi niema 
żadnych wybitnych różnic, że dalej między 
ciałami żyjącemi i martwemi da się przepro
wadzić analogia. Analiza chemiczna wyka
zuje zawartość tych samych pierwiastków 
w minerałach, co w materyi, z której są wy^ 
tworzone organizmy. N iektóre z nich (np. 
Radiolaria) m ają kształt podobny do mine
rałów ze swej symetryczności, powstawanie 
minerałów Haeckel analogizuje ze wzrostem 
organizmów. Wreszcie ruch istot żyjących 
uważa za wynik chemiczno-fizycznych włas
ności węgla, nawpół płynnego stanu skupie
nia i łatwości, z jak ą  m aterya organiczna 
może się rozkładać. Przez połączenie węgla 
z tlenem, azotem i wodorem, często z przy-

‘) D arw in: Powstawanie gatunków, 1859.
-) Haeckel : Natiirlicbe Schopfungsgeschich- 

te, 1870.
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mieszką siarki i fosforu, powstać miały 
związki białkowate. Najniższe ze wszystkich 
organizmów monery składają się właśnie 
z istot białkowatych. Najwyżej nawet uor- 
ganizowane twory są, jak  powiada Haeckel, 
państwem republikańskiem, złoźonem z orga
nizmów, których całą budową jest komórka. 
Wszystkie życiowe ich objawy dadzą się, 
według Haeckla, sprowadzić do chemiczno- 
fizycznych własności tej białkowatej istoty. 
Ostateczne siły wśród życia działające po
zostają nieznane, ale tak  samo nie znamy 
sił kierujących tworzeniem się kryształów 
w państwie martwej przyrody.

Nieznajdując tedy istotnej różnicy między 
organiczną a anorganiczną materyą, Haeckel 
przypuszcza możliwość ewentualnego powsta
nia pierwszej istoty organicznej z substancyj 
mineralnych. Tego rodzaju proces nosi na
zwę archigonii, samorództwa (generatio spon- 
tanea, aequivoca, prim aria). Samorództwo 
może być podwójnego rodzaju : 1) autogonia, 
gdy istota organiczna powstaje w środowisku 
anorganicznem, 2) plasmogonia, t. j .  powsta
nie istoty organicznej wśród organicznego 
otoczenia. Ula wytłumaczenia powstania 
pierwszego organizmu może mieć znaczenie 
tylko autogonia. Wszelkie eksperymenty 
w kierunku sprawdzenia autogonii dały 
ujemne wyniki ‘). Niemniej jednak Haeckel 
utrzymuje, że powstanie tą  drogą pierwszego 
organizmu było moźliwem ze względu na 
inne warunki, jakie w tej dalekiej przeszło
ści miały panować; a odnosi się to do znacz 
nej zawartości C 0 2 w atmosferze, odmien
nych stosunków termicznych, elektrycznych 
i chemicznych (np. innej zawartości soli 
w wodzie morskiej). Powstanie pierwszej 
istoty organicznej miało, według Haeckla, 
odbyć się w jakiemś jednem miejscu i stam 
tąd dopiero po całej kuli ziemskiej rozsze
rzyła się m aterya organiczna. Za n a jb ar
dziej pierwotny organizm, który stoi na po
graniczu między istotą organiczną a m ate
ryą mineralną, Haeckel uważa t. zw. Bathy- 
bius Haeckelii, monerę żyjącą w głębokości 
morza 4 —8 tysięcy metrów. Przy dalszem

wyróżnicowywaniu przez skondensowanie 
plazmy miało się wytworzyć jąd ro —i oto 
według teoryi Haeckla geneza pierwszej 
istoty żyjącej.

Hypoteza pochodzenia istot żyjących od 
Bathybiusa, wprowadzona do nauki przez 
Haeckla, nie długo się utrzymała. W ypra
wa naukowa, przedsięwzięta na angielskim 
okręcie Challenger w r. 1873 dla dokład
niejszego zbadania dna morskiego m iała też 
za zadanie sprawdzenie obecności Bathybiu
sa. Badania świeżych próbek mułu z dna 
morskiego, gdzie się ten twór miał znajdo
wać, dało ujemne rezultaty, dopiero po wło
żeniu do alkoholu wystąpiło kłaczkowate 
zmącenie, a następnie drogą analizy chemicz
nej sprawdzono, że osad ten pochodzi 
od gipsu, który został ; alkoholem strą 
cony.

W kilka la t później Bessel znalazł na wy
brzeżach Grenlandyi materyą, zbliżającą się 
swtj s truk tu rą do plazmy, a która cechuje 
się, według niego, własnościami odżywiania 
i ruchu i nazwał ją  Protobathybius. O ile 
mi wiadomo, rzecz ta  później stwierdzoną nie 
była.

W  podobny sposób jak  Haeckel ob aśnia 
początek pierwszej istoty organicznej Y o g t '), 
choć rzecz tę traktuje w sposób daleko mniej 
wyczerpujący. Główna różnica w tych dwu 
hypotezach na tem polega, że Yogt wywodzi 
organizmy żyjące nie od jednej, ale od wielu 
komórek, które równocześnie w różnych 
miejscach ziemi miały powstać. Vogt moty
wuje zdanie swoje tem, że, jeżeli dla samo
rództwa potrzebne są pewne szczególne wa
runki zewnętrzne, trudno przypuścić, aby one 
zupełnie były identyczne. W  razie pewnych 
różnic w warunkach wywołujących samo
rództwo, przyjąć trzeba, że powstałe stąd 
istoty różniły się nieco od siebie.

(Dok. nąst.).

E m il Godlewski, jun .

') V o g t: Leęons sur l’homme, 1869.

') W szczególności epokowe eksperymenty 
Pasteura wykazały, że autogonia naukowej pod
stawy mieć nie może.
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W SPO M N IEN IA  Z ZAKOPANEGO.

(Ciąg dalszy).

10 grudnia.

Silny mróz; mówią o 10°;—wspaniałe słoń
ce cicho, milcząco, nisko przesuwa się ponad 
granią, i w dolinie cicho, milcząco, jasno. 
Z daje się zapowiadać wspaniały dzień, jeden 
z wielkich, jasnych dni zimowych, kończą
cych się żółtą wieczorną zorzą. Lecz tam  
na górach, ośród najcudniejszej pogody dziw
ne zjawisko; niewidzialna i niedostrzeżona 
uchem siła podnosi słupy tumanu. N a Kas- 
prowej, na stoku Czerwonego W irchu za 
Giewontem, zrywają się kurniawy, podlatują 
w górę jak  warkocze deszczu jesiennego, jak  
grzywy olbrzymiego potworu, jasne, białe, 
przezroczyste, szamocą się, rozwiewają i opa
dają. To w iatr halny szaleje na tych wyży
nach, gdy w dolinie Zakopanego panuje nie- 
zamącona cisza, ani duchnie choćby najlżej
szy wiaterek, ani zachwieje się proporczyk 
zatknięty na nowym domu. Chwilami na 
jasnych ośnieżonych górach zapanuje cisza— 
przypadną do ziemi śnieżne miecielice,—lecz 
znów z wściekłością zrywa się wichura, jak  
turbo proroka Ezechiela i wznosi słup śniegu, 
który tu  zdała na tle nieba wygląda jak  wy- 
chlust pary z olbrzymiego giejzeru. Takie 
zjawisko jest zwykle przepowiednią zbliżają
cego się w dolinę wiatru halnego.

** *

11 i  12 grudnia.

Cichuteńko—-jakby świat wsunął się pod 
wielką kołdrę i do snu ułożył. Od samego 
ran a  pruszy drobniutki śnieżek, jakby od 
niechcenia; lecą kruszyneczki, pyłki, prze
k ręcają  się w powietrzu gwiazdeczki i ich 
okruchy. Choć kilka stopni mrozu, jes t p ra 
wie ciepło; jedwabne, miękkie, delikatne po
wietrze; kruszynki padają na brwi, czoło, 
wąsy i łechcą. Choć śnieżek pruszy, jes t 
bardzo jasno, tak  że widać pierwsze kontr- 
forty gór, przesłonięte jakby mgławicą. 
Chwilami, gdzieś w górze rozrywa się, widać

śnieżny gąszcz atmosfery, i rozpuszczają się 
promienie słońca, oświetlając jakąś górę, j a 
kiś bok, jakąś turnię, żółtawym śmietanowym 
odcieniem, gdy inne zabarwione na ponurą 
barwę zimną, siną. I  tak  godziny i dnie upły
wają, pruszy śnieg, ustaje, i znowu pruszy, 
a wieś i życie śpi—tylko para sanek prze
mknie przez wieś, i zniknie w mgławicy 
w szybkim pędzie po budulec, gdzieś aż 
w Starej robocie.

** *

13 grudnia.

Odwilż; kapie z dachu; chwilami rozdziera 
się pokrowiec z chmur, i ponad górami wy
gląda słońce, prażąc niemal gorącemi pro- 
mieńmi. Z dachów walą się lawiny: strzechy 
we wsi srokate. Pokalał się śnieg po polu— 
a lizany podmuchami halnego wichru, ciep
łego jak  oddech, pofałdował się w niezliczone 
marszczki jak  piasek na wybrzeżach W isły, 
miejscami pogięte, żłobkowane, miejscami 
prawidłowe i równoległe, jak  trefione włosy 
nad czołem greckich bogiń w marmurze. 
Pożółkł i spodlał śnieg na drodze, ześluził 
się, pobrudził i zadeptał. Im  bliżej wieczo
ru, tem jaśniej i słoneczniej—i zda się, że 
wyjaśniło się niebios oblicze, gdyby nie oło
wiana, gruba, zębata chmura, która jak  
groźny mars zawisła na niebieskiem czole, 
ledwie wychylając się zza siodłatego grzbietu 
Osobitej.

** *

14 grudnia.

W staje późny dzień; niepostrzeżenie szary 
mrok ranku przechodzi w szary dzionek. 
N ad światem zawisła ciężka, ołowiana chmu
ra , bez brzegów, bez granic; ogarnęła góry, 
wsparła się na reglach, prawie przycisnęła 
ciężarem swoim dolinę—i zwolna roztworzyw
szy brzemienny swój żywot, zaczęła sypać 
kurniawą, drobniutką jak  mąka pytlowa. 
Gąszcz zasłonił wieś: zniknęły strzechy, tró j
kątne czarne szczyty i konary modrzewi. 
O południu rozwarła się w chmurze wielka 
szczelina nad górami, a z pod ołowianych 
powiek wyjrzało wspaniałe, błyszczące oko 
słońca. W  blaskach jego zajaśniała dolina, 
ja k  świeżo rozwinięta, przeczysta b ia ła  ka. 
melia, dziewiczej i nieskażonej, oślepiającej
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białości. Nowa warstwa śniegu posypała 
skalane gościńce, podwórca, zabieliła czarne 
łaty na dachach, skąd zwaliły się lawiny. 
Śnieżek przedziwny, tak miałki, drobny, pyl- 
ny, jak  najdelikatniejszy, najbielszy puder 
ryżowy—ani śladu owego krystalicznego, 
gruboziarnistego piasku.

** *

15 grudnia.

I  znowu odwilż—lasy na reglach granato
we jak  wielkie kleksy cenzury na białych 
arkuszach angielskiej ilustracyi—a wyżej 
sine turnie, ową zimną, ponurą, złowróżbną 
sinością—a jeszcze wyżej spokojna i nieru
choma masa wielkiej ołowianej chmury, 
w której żadnych konturów, żadnych nie 
dostrzegasz odcieni. I  świat w oczekiwaniu 
czegoś milczący i martwy,— ani podmie wia
terek, ani zawinie brzeżka chmury z zębate
go grzbietu turni.

** *

16 grudnia.

Budząc się, nie widzimy najbliższej chału
py; sypie wściekła kurniawa, gęsta, mleczna 
i nieprzejrzana; płatki lecą w ukos, a chwi
lami, podmuchnięte wichrem, lecą pionowo, 
zataczając kręgi pod ścianą, zanim spadną 
na ziemię. P łyną godziny za godzinami; nie 
przynoszą poczty, niema pieczywa—świat we 
władzy ruchliwego białego żywiołu.

** *

18 grudnia.

Ponury mrok wieczoru ogarnia wieś, nad 
którą wisi spokojna, wielka chmura, oparta 
brzegami na okalających górach. N araz, 
nad Osobitą, przy samej ziemi—po zacho
dzie słońca, trzem a wąziuchnemi szczelinami 
przedarły się trzy  wielkie strugi czerwonej 
zorzy, jak  promienie z głowy Mojżesza, 
i oblały purpurą falisty, pogarbolony spód 
chmury, a w tem oświetleniu pośmiertnem, 
które przysłało jeszcze zagasłe słońce, uwy
datniły się zagony chmur za zagonami, jak  
kulisy powysuwane jedne zza drugich. Chwi
lę trwało zjawisko—zagasło, i świat zniknął 
w pomroce nocnej.

** #

19 grudnia.

Odwilż; dmucha mocny wiatr południowo- 
zachodni, wyciągając chmury w długie obło
ki, oplątane około najwyższych turni. Całe 
niebo tak malownicze, że napatrzeć się nie 
można, choć całe zawalone chmurami, lecz 
chmury te nie grube, napęczniałe, ale p łas
kie jak  pociągnięcia lawunkowe, rozmaitemi 
odcieniami tonów niebieskich, od zimnego 
sinawego, aź do niebieskawo ołowianego. 
A  jeden ton zachodzi na drugi, jak  rozlana 
farba wodna, nasiąkła w papier, po brzegu 
mocniejsza, wypłowiała i blada środkiem. 
Inne spody chmur ochrowe. W zgodzie 
z tem bogactwem form i barw nieba je s t 
i ziemia: wszystkie regle czarnogranatowe; 
w zagłębieniach dolin jakieś śmietankowe 
odcienie na jednej ścianie, sinawe na dru
giej—wreszcie w chmurach toną szaro-sreb- 
rzyste turnie. Wieś wygląda jak  wielka sro- 
kata  plama, rzucona na śnieżną dolinę— 
drzewa jak  czarne kreski i smugi akwa
forty.

** *

23 grudnia.

Chmurno, mroźno (—12°) i wietrzno. P ru- 
szy drobniuteńki śnieżek, rzadki, przesłania
jący świat, który przez tę ruchomą zasłonę 
wygląda jak  fantasmagorya. Zwolna nad 
Gubałówką wyzierać zaczyna niebo, płoń 
niebieska rozszerza się coraz bardziej, cofa 
się chmura na południe za góry,—i oto jedna 
połać świata—zbocza Gubałówki, polany, la 
sy okryte okiścią, przycupnięte do ziemi 
domki—jaśnieją w blasku słonecznym; druga 
połowa, regle i góry, zatopione w gęstej ma
sie chmury i lecącego z niej śniegu; chmura 
rzednieje, rozpływa się, ukazują się regle, 
potem śnieżne szczyty, wreszcie prawie całe 
pasmo gór, z wyjątkiem turni, nurzających 
swe czuby i zęhce w łonie zawiei. I  znowu 
powtarza się to samo, zza Gubałówki wycho
dzi nowa nawała i zasypuje świat, przesłania 
cały krajobraz, i jak  pierwsza chmura cofa 
się, odsłaniając jeszcze bielsze i bardziej 
świetlane widoki, aż póki słońce nie zniżyło 
się poza grań zawleczoną chmurami, a wtedy 
nad niemi stanął wspaniały słup jasności, 
a o jakieś 23° na zachód, zaświeciła ja sk ra 
wa, tęczowa, wielka i świetna słonecznica.
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N a wschodzie wszedł bladziutki jak  cień, 
wąziucliny jak  obrączka sierp nowego mie
siąca.

** *

24 grudnia.

Wilija. W spaniały, boski dzień; w blasku 
słońca i w szacie niepokalanej białości— 
i dalekie góry i bliskie chałupy, i okryte 
okiścią drzewa nad gościńcem, i ośnieżone 
lasy—wszystko wygląda jak  jakaś wielka 
kryształowa, m artw a zabawka, w szkle uwię
ziona. Trzaskający mróz, 20°. Pozam arzały 
przeręble i plonie we wszystkich potokach, 
prócz jednego tylko, na Krupówkach. Tu 
odbywa się walka na życie i śmierć dwu ży
wiołów: wody i mrozu. W korycie ode mły
na, gdzie nurt wąski i wściekle wartki, potok 
się nie daje: płynie hulaszczo kryształowem 
korytem, ujęty we dwa lodowate brzegi, lecz 
całe dno zamarznięte, a źabice i kamienie na 
dnie, przeglądają jak  wielkie bałwany, boch
ny i kule. Ale gdzie potok szerzej płynie, 
rozlewa i spada kaskadami, woda kotłuje się, 
wre i kipi wśród masy na pół płynnej, na pół 
zastygłej, gęstej, jak  tające masło; wężowo i 
przesmykuje się woda jeszcze żywa śród 
archipelagu małych, lodowych ostrowów, j 
niosąc krę i strzyż, a nad wszystkiem unosi 
się tum an pary—p a ry ! przy -^-20°! I  precz 
w górę aż pod las, skąd potok wypływa, 
i precz w dół, gdzie ginie w nagim gąszczu 
olszyny, unosi się nad nim obłoczek pary.

*❖ *

25 grudnia.

Boże Narodzenie! Przez okna, w połowie 
zakute mrozem, już o 7-ej wpada jasność zo
rzy porannej i rysuje bladą siatkę ram okien
nych na przeciwległej ścianie. Zwolna wstaje 
wielki dzień—nad Koszystą bije wielka łuna, 
szeroka jasność; zdaje się, że słońce lada 
chwila rzuci snop promieni,—lecz ono się nie 
śpieszy, i m ijają kwadrans po kwadransie, 
a słońca niema, tylko jasność staje się coraz 
świetniejszą. Nakoniec zapala się najwyższy 
szczyt Osobitej, potem drugi niższy, potem 
przełęcz—i cała góra widziana przez ramio 
na potężnego modrzewiu i rózgowate gałęzie 
jasionów, wydaje się nadzwyczajnem, świetl- 
nem zjawiskiem, ośród całego świata pogrą

żonego jeszcze w cieniu. Zjawia się różowy 
obrzask na gładkiej kopicy Czerwonego W ir- 
chu—i zwolna kilka zębów na Kominach 
Dudowych słońce zapala wspaniałemi blaski, 
jak  rzęd kinkietów—i złocą się turnice po
nad masami skał i płaszczyzn, i lasów i do
lin. Długo, długo później, bo dopiero w pół 
godziny, padają pierwsze promienie na pola
nę wyżej Pająkówki na Gubałówce, zrazu 
blade i rozstrzelone, aż wreszcie oświecając 
coraz niższe stoki, w całą  godzinę później, 
zjawiają się w dolinie Zakopańskiej i w po
koju.

I  wstaje wielki dzień! Mróz trzaskający 
21°, gonty na dachu trzaskają z łoskotem. 
Przejrzystość powietrza tak  wielka, że góry 
wydają się tuż, jakby się zniżyły, zmalały 
pod olbrzymim stropem niebieskim, czystym, 
jasnym , nieopisanej przezroczystości. Oczy 
nieznoszą blasku i bieli śniegu, który skrzypi 
jakim ś metalicznym zgrzytem szkła tłuczo
nego. Śnieg jes t tak  sypki, że i ździebełko 
nie przywiera do obuwia, garnie się i osypuje 
pod stopami jak  miałki piasek, jak  żwir, 
drobny, suchy,—na polach iskrzący się temi 
niepojętemi blaskami złota, ametystów i sza
firów, rzucający ognie brylantów—a w wiel
kiej plaszczyznie podobny do ziarnistego 
marmuru. W powietrzu stoi wielka cisza; 
ani przeleci wrona, ani zaćwirka wróbel, lub 
sikora, nie zatrzeszczy sroka, nie zaszczeka 
pies. Nawet potok usnął snem zimowym, 
i umilkł pomruk jego. Tylko nawiewy led
wie odczuwanego wiaterku przynoszą głos 
organów, wtórujących ludzkiej pieśni.. To 
ranne nabożeństwo, w wielki dzień chrze- 
ściański. W kościele mroźno; na dalekim 
ołtarzu płoną żółte świece, martwem wosko- 
wem światłem, gdzieś daleko w głębi nad 
polem głów ludzkich, zwartych jak  kamienie 
mozaiki, nad którą unosi się para oddechów, 
a  z każdej śpiewającej piersi bucha słup 
biały — \ pieśń „Opuściłeś, a zstąpiłeś na te 
nizkości ziemskie” płynie potężnym chórem, 
dziwnej prostoty i wielkości. A  pieśń ta  
wydaje się czemś nadzwyczajnem, gdy się 
pomyśli, że dziś o tej samej godzinie śpiewa 
ją  polska krtań  od H eli—do Zakopanego, od 
morskiej fali do granitowej tu rn i—i śpiewa 
ją  dziś, jak  kilkaset lat temu. Ci, co do 
kościoła się nie zmieścili, z obnażoną głową 
stoją na dworze, przylepieni do ściany, szarej
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ze starości, prawie czarnej, jak  żydzi pod 
murem Jerozolim y,—ci zaś, co słuchem nie 
mogą zespolić się z wnętrzem przez ścianę, 
stoją zwartą ciżbą przed drzwiami, a oczy 
wszystkich wlepione wewnątrz, w ciemną dal, 
w jarzące świece. I  ośród 20° mrozu płynie 
potężny chorał—równo, spokojnie, jak  wiel
ka rzeka, a serce ogarnia wielka otucha 
i rzewność wielka. „Miłość moja to spra
wiła, by człowieka wywyższyła”.

** *

26 grudnia.

Na ciemnem niebie, jak  nieprzeliczone kry, 
obłoczki jasne, przezroczyste, porwane. Le- 
ciuchny wiaterek zagarnia je  z niedostrzeżo- 
ną powolnością—zesuwa; toną jedna za dru
gą w głębinach niebieskich — i powstaje 
wspaniały słoneczny dzień, mroźny, zap iera
jący dech aż gdzieś około przepony. Jakby 
mało było blasku, piękności i bieli—wszyst
kie drzewa nad potokami, gaje olszowe, 
przydrożne jasiony i modrzewie oszadziałe, 
stoją jak  w bajce arabskiej. I  tylko wrony 
czarne na tym jasnym  przestworzu zatacza
ją  ogromny krąg i z krakiem, ciężko, leni
wie zapadają na czub wspaniałego modrze
wia, którego poziome konary wyglądają jak  
reje, przez lilipucich czarnych majtków ob
siadło.

*•f! 'H

29 grudnia.

Prześliczny dzień, słoneczny, cichy; mróz 
zelżał do — 10°. N a modrem niebie białe 
obłoki, jak  wielkie, długie skiby, zorane ol
brzymim pługiem, miejscami porwane w nie- 
foremne kotyry. N a północy runa białe, 
porozwlekane. Po bokach słońca świecą 
blado dwie słonecznice, jak  dwa słońca,— 
zjawisko nierzadko zdarzające się w Z ako
panem. W powietrzu lekki opar—wszystkie 
kontury stuszowane, wszystko prześwietlone, 
miękkie. Wielka przyjemność, chodzenie po 
śreniach ‘) ; stare śniegi zamarzły i nie za
łam ują się pod nogami, tworząc drogę 
wszędzie: niema potoków, młak, dołów, ro-

') Śreń =  twarda skorupa na zamarzłym 
śniegu.

wów, wszędzie można chodzić. Pole zdep
tane we wszystkich kierunkach—zupełna 
swoboda, nic nie tam uje drogi, nikt się nie 
trzyma dawnego śladu; idą ścieżki prosto jak  
strzała. Tu ktoś szedł za pilną sprawą skra
cając sobie drogę do odległej chaty pod la 
sem,—inne znów wiją się w różnych kierun
kach,—to ktoś szedł swobodnie, może chłop
cy ze szkoły, ciągnąc saneczki.

** *

1 stycznia 1893 r.

Nowy Rok zajaśniał wielkim, wspaniałym 
dniem! Niebo przeczyste, bez obłoczka, bez 
skazy na całym obszarze od wschodu do za
chodu. Spokój—jakby wszystko skamienia
ło! Cisza—jakby cały świat żywy zam arł! 
Białość—jakby nie było innych barw, tylko 
biel oślepiająca, jaskrawa, z niebieskim od
blaskiem w cieniu. I  wielka jasność, rozto
piona w jednolicie rozprowadzonej w po
wietrzu delikatnej mgiełce, przez którą tu r
nie, góry, regle, rąbaniska i lasy, i wsi 
zagrody, przeglądają jak  przez gazę. A  nad 
każdym kominem powiewa srebrzysta, olśnie
wająca kita dymu, i kurzy się potok, jakby 
w nim kipiała woda. W spaniały, piękny, 
prawdziwie zakopański dzień!

(Dok. nast.).

Wł. Matlakowski.

O R Ł Y .

(Dokończenie).

Obok wspomnianych dotychczas trzech ga
tunków wielkich orłów, zamieszkują jeszcze 
Europę dwa mniejsze, tak  nazwane podorli- 
ki, lub orliki (A ąuila naevia i Aąuila clanga), 
bardzo do siebie podobne i mnóstwem przej
ściowych form tak połączone, że je  nawet 
niektórzy naturaliści łączą w jeden gatunek.

Orliki są znacznie mniejsze od orłów w ła
ściwych; maksymalna rozciągłość siągu orli
ka grubodziobego jes t np. 1,77 m; w średniej 
zaś mierze siąg orlika zwyczajnego (A. nae-
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yia) jes t 1,60 m. Różnice pomiędzy obu- 
dwoma gatunkam i są następujące : przede- 
wszystkiem dziób orlika grubodziobego jest 
znacznie dłuższy i mocniejszy, skąd mu też 
i nazwę nadano; następnie orlik grubodzioby 
jes t także pospolicie większy od orlika 
zwyczajnego. Co zaś dotyczę zabarwienia, 
to najstalszemi cechami wyróżniającemi obu 
gatunków jest przedewszystkiem ogólny ton, 
który u orlika zwyczajnego jest w większości 
przypadków znacznie jaśniejszy, z b runatne
go w płowawo-szary wpadający, gdy więk
szość orlików grubodziobych posiada ciemno
brunatne z czarniawein graniczące upierze
nie. Następnie ogon orlika zwyczajnego nosi 
mniej lub więcej wyraźne ślady pręgowania, 
gdy u orlika grubodziobego je s t zawsze je d 
nostajny, tylko u młodych osobników jasną 
smużką zakończony. W reszcie u tego ostat
niego gatunku na piórach nadogonowych i na 
dolnej części upierzonych nóg występuje dość 
silnie biały kolor, czego prawie nigdy nie 
spotykamy u orlika zwyczajnego. Bardzo 
też często orlik grubodzioby nosi na ciem- 
nem upierzeniu (osobliwie na pokrywach 
skrzydłowych, na piersiach i na nogawicach) 
białawe lub płowe charakterystyczne plamy, | 
których niema zupełnie u orlika zwyczajnego | 
lub są tylko słabo naznaczone.

Orlik zwyczajny zamieszkuje Europę środ
kową, skąd odbywa w zimie wycieczki do 
Afryki; w Rosyi wschodniej należy do p ta 
ków zalatujących i nigdy się tam nie gnieź
dzi; dość jes t pospolity na Kaukazie. U nas, 
według słów Taczanowskiego, je s t najpospo
litszym po myszołowie z większych ptaków 
drapieżnych i gnieździ się po całym kraju, 
gdzie tylko lasy po temu znajduje. N a zimę 
jednak stale odlatuje i dopiero z wiosną po
wraca.

Daleko obszerniejsze rozmieszczenie geo
graficzne posiada orlik grubodzioby, który 
z wyjątkiem Europy zachodniej, gdzie nader 
rzadko zalatuje, zamieszkuje prawie cały 
obszar palearktyczny, zalatując aż po Indye i 
wschodnie, czego dowodem są okazy Muzeum i  

brytyjskiego, pochodzące z Nepalu, Dardży- j  

lingu, a nawet z M adrasu. U nas, według 
słów prof.M enzbiera, gnieździ się dość często 
po prawej stronie Wisły, a prawie nigdy po 
lewej;—tym sposobem W isłę moźnaby uwa
żać za zachodnią granicę jego rozmieszcze

nia, poza którą wysuwa się tylko spora
dycznie.

Ju ź  sama wielkość wskazuje, że podorliki 
karm ią się nikczemniejszą zdobyczą, aniżeli 
orły właściwie; i w samej rzeczy bliższe po
znanie obyczajów tego p taka wykazaje nam, 
że w braku lepszego pożywienia karm i on 
się chętnie gadami, żabami, owadami, a n a 
wet padliną. Orlik zwyczajny, podług świa
dectwa badaczy, karmi się w znacznej części 
myszami, a ponieważ jednocześnie małe szko
dy czyni we wszelkiego rodzaju ptastwie, na
leży go uważać za ptaka użytecznego dla 
rolnictwa i otaczać właściwą opieką.

Ju ż  przez to samo, że jest mniejszy od 
orła, orlik nie wywiera na nas tak  imponu
jącego, jak  tamten, wrażenia; przyzwyczajo
ny do atakow ania nikczemniejszej zdobyczy, 
nie posiada tej śmiałości i wspaniałości ru 
chów. Mniej też jes t dzikim od orła, co już 
w wyborze miejsca na gniazdo widocznem się 
staje; buduje on bowiem gniazda na nie
znacznej wysokości, a często zajmuje opusz
czone gniazda kruków lub innych drapieżni
ków; bywa jednak, źe raróg (Hierofalco Sa- 
ker) wypędza go z raz obranego siedliska. 
J a j  niesie zwykle dwa, niekiedy jedno, 
a w bardzo rzadkich przypadkach trzy. J a ja  
bywają różnego kształtu  i zabarwienia, naj
częściej jednak spotykają się ja ja  mocno 
wydęte, do formy kulistej zbliżone; tło bywa 
białe lub brudno-białe, a na niem grubo na- 
mazane rdzawe i brunatne plamy. Zwykle 
samiec dopomaga samicy w wysiadywaniu 
jaj, a nawet w razie jej śmierci sam bierze 
na siebie trudy wysiadywania.

Prawdziwym karłem  pomiędzy właściwemi 
orłam i jes t orzeł włochaty lub karlik (Aąuila 
pennata). Zwrócić tu  muszę uwagę, źe wie
lu ze współczesnych uczonych, idąc za przy
kładem B rehm a ojca, rozróżnia dwa gatunki 
orła  karlika, różniące się jakoby ubarwie
niem, a mianowicie uważa jasną odmianę 
(A ąuila pennata) za jeden gatunek, a ciemną 
(A ąuila minuta) za drugi. Najwybitniejsi 
jednak systematycy uważają rozmaite rodza
je  ubarwienia jużto za indywidualne, juź za 
wiekowe różnice i podług nas ich poglądu 
trzymać się należy.

M ały ten orzełek je s t wielkości myszołowa, 
mimo jednak swych słabych rozmiarów za
chowuje kształt i proporcye prawdziwych
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orłów. Co do ubarwienia, to przed chwilą 
zaznaczyliśmy, źe spotyka się między karli
kami dwie odmiany : jasną i ciemną. Obie 
jednak mają jednę wspólną cechę, a miano- 
wicią pęczek białych piór na samej pasze.

Karliki jasno ubarwione posiadają wierzch 
brunatny z mniej lub więcej rozwiniętem 
płowo-białawem obrzeżeniem piór, osobliwie 
na wierzchu głowy, na wielkich pokrywach 
skrzydłowych i na barkówkacb. Ogon jest 
zwierzchu ciemno-łupkowo-szary ze słabo wi- 
docznem ciemniejszem pręgowaniem i z ciem
ną przedkońcową pręgą. Spód ciała jest 
biały z podłużną wąziutką pstrocizną naj
gęstszą na gardzielu i coraz rzadszą ku brzu
chowi, tak  że już tylna część brzucha i noga- 
wice są czysto białe. Charakterystyczną też 
cechą karzełka jes t czarniawa tró jkątna 
plama pod okiem, obejmująca prawie wszyst
kie pokrywy uszne. Woskówka i palce żółte. 
Długość siągu 1,20 m. Ciemna odmiana po
siada ubarwienie ciemno-brunatne, nieco ja ś 
niejsze na spodniej stronie ciała, gdzie też 
widoczne są podłużne wązkie strychowania 
wzdłuż stosin piór. W ierzch głowy jest 
rdzawo-brunatny. P ióra pachowe czysto 
białe.

Orzeł włochaty posiada bardzo obszerne 
rozmieszczenie geograficzne, ciągnie się bo
wiem od jeziora Bajkalskiego aż do brzegów 
oceanu Atlantyckiego i od 58° szer. półn. aż 
po Afrykę południową i po Ceylon w Azyi. 
Jakkolwiek dość pospolity na Ukrainie i Po
dolu, w granicach Królestw a Polskiego na
leży do rzadszych ptaków i przeważnie 
w lubelskiem bywa spotykany, chociaż T a 
czanowski widział parę tych ptaków pod 
W arszawą. Gnieździ się też u nas niekiedy, 
albowiem tenże sam uczony otrzymał parę 
jaj z Wytyczna.

Orzeł karzełek, podobnie jak  i orły szla
chetne, ma ruchy imponujące : lubi jak  one 
pływać w powietrzu, a na zdobycz rzuca się 
z szybkością błyskawicy, przytuliwszy skrzyd
ła  do ciała. W skutek też tego może z ła t
wością atakować nawet bardzo lotne ptaki, 
widziano je  bowiem goniące z powodzeniem 
bekasy. Najbardziej jednak lubi napastować 
twardo trzymające ptaki, jak  przepiórki, ku
ropatwy, dubelty i t. p., a chętnie też poluje 
na trznadle, szpaki oraz inne ptastwo po
mniejsze. Nasz znakomity obserwator, K a 

zimierz hr. Wodzicki opisuje sposób, w jaki 
karzełek polował na szpaki. Liczne stada 
tych ptaków zajęte były żerowaniem w bliz- 
kości błota, gdy ukazał się orlik włochaty 
i zaczął nad niemi szybować. Szpaki ciągle 
podrywały się, lecz natychmiast zapadały 
znowu, co widocznie stanowiło dla orła prze
szkodę w łowach. Zniecierpliwiony rzucił 
się jak  piorun pomiędzy szpaki i w chwili, 
gdy te usiłowały dostać się do poblizkich 
drzew, złowił jednego w powietrzu.

P tak  ten rozwija też niemałą zręczność 
chwytając zdobycz wśród lasu. Brehm  po
wiada, że w Egipcie czyni on straszne spu
stoszenia pomiędzy turkawkami wśród lasów 
palmowych. Doskonale wiedzą o tem nie
które ptaki drapieżne pasorzytne, jak  np. ka
nia egipska (Milvus parasiticus) i skoro tylko 
karzełek złowi gołębia, napastują go i od
bierają zdobycz. Brehm widywał liczne ich 
stada nad górnym Nilem tak, że uczony nie
miecki z łatwością zabił dwadzieścia sztuk 
w ciągu trzech dni.

Orzeł włochaty lęże się po lasach, budując 
sobie własne gniazdo, lecz najczęściej zajmu
je  opuszczone gniazda innych drapieżników, 
a nawet czapli, jak  to świadczy p. Somow, 
którego bardzo cenne obserwacye przytacza 
prof. Menzbier w swem dziele świeżo wyda- 
nem '). Gniazdo karzełka jest zbudowane 
z gałązek i wysłane wewnątrz łykiem, liśćmi, 
a nawet piórami i szerścią; wielkością ledwie 
przewyższa nieco krucze. Tutaj orlik niesie 
dwa, a rzadko trzy jaja . W edług Taczanow
skiego rodzice oboje wysiadują ja ja , chociaż 
Menzbier wspomina, źe samiec donosi tylko 
samicy pożywienie, podczas gdy ta  siedzi na 
jajach. _______

Zrobiwszy przegląd ważniejszych dla nas 
gatunków orłów, przejdźmy teraz z kolei do 
bielików (Haliaeti), które różnią się od orłów 
właściwych przedewszystkiem skokiem, przy
najmniej w połowie z piór ogołoconym, więk
szym i bardziej hakowatym dziobem, oraz 
mocno widłowatym ogonem. Uderza w nich 
osobliwie niezmiernie potężny dziób, docho
dzący u niektórych gatunków niezwykłego

*) M. A. Menzbier. Pticy Rossii. Moskwa, 
1893—1895.
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rozwoju. Ł apy są również potężniejsze, niż 
u orłów zwyczajnych i opatrzone strasznemi 
szponami. Zobaczymy wkrótce, że obie te 
grupy różnią- się także do pewnego stopnia 
stroną obyczajową.

Najważniejszym dla nas przedstawicielem 
tej grupy jest bielik zwyczajny, zwany także 
orłem  białogłowem, orłem łomignatem lub 
białogoneni (H aliaetus albicilla). P tak  ten 
w różnych stadyach rozwoju nosi rozmaite 
szaty. Młode osobniki są zwykle koloru 
ciemno-brunatnego z mocną domieszką pło
wego lub szaro-brunatnego na piersiach, 
a osobliwie na  piórach barkowych i na wiel
kich pokrywach skrzydłowych. Ogon u mło
dych jest czarniawy silnie białym urozmai
cony wzdłuż stosin; z wiekiem kolor ten bia
ły rozwija się coraz więcej, aż w końcu 
obejmuje całkowite sterówki. Dziób w tym 
wieku jest czarny, nogi i woskówka żółte.

Tę pierwszą liberyą ptak powoli zmienia 
na odzież starych. W edług Tyzenhauza, 
który obserwacye swe dokonywał na chowa
nym okazie, kompletna metamorfoza odbywa 
się dopiero po 14-tu latach, lecz słuszną 
czyni uwagę Taczanowski, że p tak  chowany 
żyje w nienormalnych warunkach, że przeto 
zmiany upierzenia odbywają się zapewne nie
prawidłowo. Zupełnie stary  p tak  posiada 
głowę wraz z karkiem i przodem piersi 
brudno płowo-białawe; płaszcz ciemno-bru- 
natny z jaśniejszemi, szaremi obrzeżeniami 
piór, występującemi najwięcej na pięściowem 
zgięciu skrzydła. Podobnie też ubarwiony 
jes t i spód ciała. Lotki czarniawe; ogon 
czysto biały. Dziób u starych ptaków jest 
żółty; nogi oraz woskówka żółte, lecz nie tak J  

jaskrawo jak  u młodych; pazury czarne.
Orzeł ten dochodzi większych jeszcze wy

miarów, aniżeli orzeł przedni, Taczanowski 
bowiem mierzył samicę, k tóra m iała 1 m od 
końca dzioba do końca ogona, a 2,42 m się- 
gu, gdy największy okaz orła przedniego 
mierzony przezeń miał tylko 0,93 m długości 
całkowitej i 2,28 m sięgu.

Bielik posiada obszerne rozmieszczenie 
geograficzne, ciągnie się bowiem od Gren- 
landyi przez Islandyą, całą Europę aż po 
K am czatkę, a na południu dosięga podczas 
swych wycieczek zimowych do północnych 
części Afryki, do Chin, a nawet, według 
Sharpea, był obserwowany w Indyach

wschodnich. W  granicach Królestwa Pol' 
skiego pospolitszym jest po prawej stronie 
W isły, aniżeli po lewej, co się objaśnia więk
szą obfitością błót i jezior; lęże się też, we
dług słów Taczanowskiego, tylko na wschod
niej stronie W isły, gdyż lasy na zachód od 
tej rzeki spotykane są dlań zasuche.

Bielik, zwany także przez zachodnio-euro
pejskich ornitologów „orłem morskim”, p o 
siada siłę i odwagę orłów szlachetnych, lecz 
ustępuje im znacznie w szybkości lotu i zwin
ności, a pod względem niektórych rysów cha
rak teru  dorównać im też nie może. Tam te, 
jak  zys lub orzeł przedni, m ają w sobie ro 
dzaj wspaniałomyślności jak a  charakteryzuje 
lw a: zamykano im do klatki mniejsze d ra
pieżniki, jak  np. myszołowy, które orły tole
rowały obok siebie, nieczyniąc im naj
mniejszej krzywdy. Zamknijmy niewielkiego 

} jastrzębia do klatki bielika, a po krótkim 
! przeciągu czasu resztki tylko po nim pozo

staną.
I Już  sam rodzaj pożywienia dowodzi w bie- 
| liku nikczemniejszych instynktów, niż u or

łów szlachetnych. Jedną z podstaw bieli- 
kowego stołu jest padlina, k tó rą po brzegach 
morskich często znajduje pod postacią tru 
pów fok, a na północnych tundrach—trupów 
reniferowych. Obok tego najczęściej karmi 
się rybami zarówno morskiemi jak  i słodko- 
wodnemi i dlatego spotykamy go przeważnie 
po brzegach morza, wielkich jezior lub wiel
kich rzek. Rybę łowi w dwojaki sposób: 
albo szybując ponad wodą wypatruje i pory
wa, gdy blizko powierzchni ryba podpłynie, 
lub według zdania prof. M eńzbiera, piechotą 
włazi po brzuch na płytkich miejscach i tam 
rybę łowi. Zarówno Taczanowski ja k  i Menz- 
bier twierdzą, że nigdy za rybą nie nurkuje, 
lecz Brehm jest przeciwnego zdania i mówi, 
źe zarówno dobrze jak  rybołów zanurza się 
pod wodą całkowicie, gdy uderza z góry na 
rybę.

Jednakowoż bielik obok padliny i ryby 
nigdy nie zaniedba, gdy mu się zdarzy oka- 
zya, złowienia jakiego ssącego lub ptaka. 
Bardzo chętnie napada na zające, a według 
świadectwa y . Homeyera, udaje mu się nie
raz i lisa zmordować. W  stepach karm i się 
głównie susłami, a nawet jakoby bardzo 
zręcznie bierze ślepce (Spalax), gdy te pod 
powierzchnią ziemi się ryją. Z  ptaków naj-
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chętniej napastuje trudno podrywające się, 
jak  dropie lub gęsi; muskające ptastwo wod
ne póty morduje, aź w końcu z sił opadłe 
zdobywa. Nordm ann znajdował w żołądku 
bielika resztki jaszczurek.

Bielik lęże się wewnątrz lądów na wynios
łych drzewach, jak  sosny lub dęby; w krajach

barwy czysto białej i kształtu  bardzo zmien
nego: jedne są pękate, inne elipsoidalne; inne 
wreszcie typowej formy jajowatej. W ysia
danie ich trwa dni 30.

Bielik daje się jakoby układać do polowa
nia na zające i inne ssące.

Do tego rodzaju należy też bielik morski

Haliaetus Branickii,

nadmorskich wybiera na ten ceł niedostępne 
urwiska nadbrzeżne. Zdarza się bardzo 
często, że bielik rok rocznie wraca do tego 
samego gniazda, skutkiem czego po 20 lub 
30 latach ciągłego poprawiania i dobudowy- 
wania gniazdo przybiera znaczne wymiary. 
Ja j niesie zwykle dwa, rzadziej trzy; są one

(Haliaetus pelagica) najpotężniejszy ze zna
nych orłów. Uderza w nim szczególnie dziób 
i nogi niezwykle silnie rozwinięte. Upierze
nie ma bardzo ozdobne—ciemno-brunatne, 
prawie czarniawe, z jaśniejszą podłużną 
pstrocizną na tyle głowy, na karku i na przo- 
dzie szyi. Pokrywy skrzydłowe (z wyjąt
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kiem największych), nogawice i ogon śnie- 
żysto-białe. U  bardzo starych osobników na 
czole silna biała pstrocizna. Dziób, wosków- 
ka i nogi żółte.

Ojczyzną bielika morskiego je s t wschodnie 
pobrzeże Azyi północnej, oraz wyspy północ- 
no-azyatyckie pomiędzy A zyą i Ameryką, 
skąd zalatuje wewnątrz lądów, jak  twierdzi 
ksiądz A rm and David, aż po Himalaye. 
Główne pożywienie jego stanowią trupy fok 
oraz ryby zarówno morskie jak  i słodko
wodne.

Dzielny nasz podróżnik, p. J a n  Kalinow
ski, odbywając w roku 1888,drogę z Seulu — 
stolicy K orei — do Władywostoku, zabił 
egzemplarz orła morskiego, który wraz z ca
łą  kolekcyą dostał się do muzeum hr. B ra- 
nickich w W arszawie. Okazało się, źe jestto  
nowy gatunek, który opisany też niebawem 
został przez ś. p. Taczanowskiego pod nazwą 
H aliaetus Branickii na cześć hr. Ksawerego 
Branickiego. Orzeł ten różni się od zwykłe
go bielika morskiego całkowicie czarniawem 
upierzeniem, z wyjątkiem ogona, który jest 
czysto biały. Dziób tego gatunku jest jesz
cze potężniejszy niż u bielika kamczackiego, 
i posiada barwę pięknie pomarańczową.

Egzemplarz, zdobiący muzeum hr. B ra- 
nickich, zabity został d. 28 lutego 1888 roku 
w miejscowości Tsiempion w K orei. K a li
nowski widział jeszcze następnie 6 czy 7 
okazów tego gatunku, a nadto przypomniał 
sobie, źe spotykał przedtem uszkodzone skóry 
tych ptaków u  korejczyków. Osiadły pod 
W ładywostokiem ziomek nasz, p. Jankowski, 
na widok egzemplarza, zdobytego przez p. 
Kalinowskiego, przypomniał sobie, że widział 
dwa podobne w Sidemi, a p. Godlewski, to 
warzysz d-ra Dybowskiego, obserwował dwa 
inne w Dauryi.

Przez kilka la t okaz nasz był jedynym 
znanym w świecie naukowym. Dopiero la t 
tem u 3 czy 4 dowiedziałem się ze zdziwie
niem, źe p ara  żywych orłów Branickiego 
znajduje się w berlińskim ogrodzie zoolo
gicznym, o czem wkrótce przekonać się 
mogłem naocznie. Odniósłszy się do zarządu 
ogrodu dowiedziałem się, że oba te okazy 
przysłane były w prezencie z Japonii przez 
firmę Rex et C°. Z  tego wypada, że ojczyz
ną bielika Branickiego je s t K orea, Japonia 
oraz południowa część pobrzeźa wschod-

nio-syberyjskiego. Obyczajami nie różni 
się podobno od bielika morskiego zwyczaj
nego.

Jan Sztólcman.

Posiedzenie W ydziału M atem atyczno-Przyrodniczego  
Akademii Umiejętności.

Dnia 4 stycznia pod przewodnictwem dyrekto
ra Wydziału, rektora Kreutza, odbyło się posie
dzenie, na którem prof. Janczewski referował 
o pracy p. W. Rotherta pod tytułem : „O budo
wie ścianek naczyń roślinnych”.

Najważniejszym rezultatem, wynikającym z ba
dań p. Rotherta, jest skonstatowanie faktu, że 
w naczyniach pierścieniowych, śrubowych i siat
kowych, zgrubiałe listewki w boczńych ścianach 
nie są przytwierdzone całą swą szerokością, lecz 
tylko wązką nasadą, tak, że przekrój poprzecz
ny listewki jest, ogólnie biorąc, trójkątny, jeden 
z wierzchołków trójkąta zaś jest miejscem przy
twierdzenia listewki do ściany. Naturalnie więc 
szczeliny, pozostające między zgrubiałemi listew
kami, są znacznie węższe od wewnątrz, niż od 
zewnątrz. Różnią się one więc od zwykłych ja- 
mek lejkowatych, napotykanych w naczyniach 
centkowanych, tylko inną formą z powierzchni, 
gdyż w naczyniach pierścieniowych i śrubowych 
mają kształt pierścieni lub śrub, a w siatkowych 
posiadają mniejszą jednostajność formy i wiel
kości, oraz mniej prawidłowe rozmieszczenie. 
Z powyższego wynika, że budowa bocznych 
ścianek różnych rodzajów naczyń jest zasadniczo 
jednakową, a cechuje ją  lejkowatość jamek. 
Fakt, stwierdzony przez p. Rotherta, ma wielką 
doniosłość fizyologiczną : ścianki bowiem naczyń 
powinny być tak zbudowane, żeby były o ile 
możności wytrzymałe na ciśnienie boczne, wy
wierane przez sąsiednie komórki, oraz aby do
puszczały łatwo wymianę wody z otaczającemi 
komórkami. Kształt listewek, obserwowany 
przez p. Rotherta odpowiada temu celowi jak- 
najlepiej, gdyż skutkiem lejkowatego rozszerze
nia większa część błonki ściennej pozostaje nie- 
zgrubiała i przenikliwa, zaś zwężenie listewek 
u nasady nieznacznie tylko osłabia wytrzymałość 
naczynia. Ponieważ zaś to rozważanie da się 
również zastosować do naczyń centkowanych, 
przeto i z fizyologicznego punktu widzenia niema 
zasadniczej różnicy między budową ścianek roz
maitych naczyń.

Na posiedzeniu ściślej szem pracę powyższą 
odesłano do Komitetu wydawniczego.

Z. B .
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Posiedzenie 6-te Komisyi teoryi ogrodnictwa 
i nauk przyrodniczych pomocniczych odbyło 
się dnia 18 marca 1897 roku o godzinie 
8-ej wieczorem.

1. Protokuł posiedzenia poprzedniego został 
odczytany i przyjęty.

2. P. Kazimierz Kwietniewski mówił o paru 
pod względem morfologicznym bardziej interesu
jących ukwiałach, które miał sposobność zbadać 
w ostatnich czasach. Rozpoczął od zaznaczenia 
stanowiska systematycznego ukwiałów (Actina- 
ria), należących do zworza jamochłonnych (Coe- 
lenterata), gromady korali (Antożoa), rzędu 
Zoontharia, Następnie opisawszy ogólną budo
wę ukwiala, przedstawił zakonserwowane w alko
holu okazy : Acremodactyla ambonensis Kwiet., 
Actinostephanus Haeckeli Kwiet., Thalassianthus 
aster Leuck. i nienazwany dotychczas ukwiał 
przedstawiający odrębny typ ukwiałów, Tribus 
Isoliexactiniae Kwietn.

Rodzaje Acremodactyla i Actinostephanus sta
nowią osobną rodzinę Acremodactylidae, należą
cą do Trib. Hexactiniae, Subtrib. Actiniinae. 
Różnią się one od pozostałych form tej grupy 
przedewszystkiem budową czułek, która są roz
gałęzione i pokryte bocznemi wyrostkami. Czuł- 
ki innych ukwiałów są, jak wiadomo, proste, 
stożkowate. Ważną cechą tych ukwiałów jest 
również brak mięśnia okrężnego (Sphincter).

Znalezione zostały poraź pierwszy przez prof. 
R. Semona na wybrzeżach wyspy Ambon.

Rodzaj Thalasssiantlius był dotychczas nie
słusznie uważany jako należący do Trib. Hexa- 
ctiniae Subtrib. Actiniinae, a to wskutek niezna
jomości układu przegródek i  budowy czułek. 
Thalassianthus posiada przegródki ugrupowane 
parami, lecz nie w zmieniających się okółkach, 
jak to ma miejsce u Hexactinii. Nie posiada 
także przegródek kierujących. Za czułki brano 
mylnie wyrostki tarczy gębowej, pokryte pie- 
rzastemi gałązkami. W rzeczywistości tylko 
gałązki owe są czułkami; wyrostki, na których 
się one znajdują, należy uważać za części tarczy 
gębowej, jak tego dowodzi fakt, że łączą się one 
z trzema przyległemi do siebie niszami jamy żo- 
łądkowonaczyniowej. Thalassianthus musi być 
wyłączony z grupy Hexactinii i zaliczony do od
rębnego Tribus Thalassianthae.

Ukwiał, dla którego został utworzony nowy 
Tribus lsohexactiniae, różni się zupełnie swym 
układem przegródek, od wszystkich znanych 
ukwiałów. Jestto forma o symetryi promie
nistej. Posiada sześć par przegródek głównych, 
które są wszystkie pomiędzy sobą równe; mięśnie 
podłużne przegródek każdej z tych par znajdują 
się na stronach przegródek od siebie odwróco

nych, tak jak to ma miejsce na przegródkach 
kierujących u innych ukwiałów. Pozostałe pary 
przegródek, ustawione w zmieniające się okółki, 
mają mięśnie podłużne na stronach przegródek 
ku sobie zwróconych. Dla ocenienia tego układu 
przegródek należy porównać go z układem, jaki 
się znajduje u innych ukwiałów. Większość, je 
żeli nie wszystkie ukwiały dają się sprowadzić 
do wspólnej pierwotnej formy, najbliżej spokrew
nionej z rodzajem Edwardsia, posiadającej osiem 
przegródek, których układ jest dwukrotnie sy
metryczny. Ukwiały, których rozwój jest zna
ny, przechodzą przez stadyum o podobnym ukła
dzie przegródek i wielka rozmaitość w budowie, 
jaką wykazują różne typy ukwiałów, powstaje 
przez odpowiednie uzupełnianie owych ośmiu 
przegródek przez przegródki drugorzędne. Od
nosi się to także do grupowania się przegródek 
parami.

Jest więc wielkie prawdopodobieństwo, że pro
mienisto symetryczny układ przegródek, jaki się 
znajduje u Isohexactinii powstał wtórnie z układu 
dwubocznie symetrycznego.

Pewnych dowodów na to przypuszczenie mo
głaby jednak dostarczyć jedynie znajomość histo- 
ryi rozwoju danego ukwiała.

3. P. Erazm Majewski mówił o pochodzeniu 
cyny w bronzach przedhistorycznych.

Kwestya cyny jest właściwie kwestyą pocho
dzenia bronzów samych, jako będących związka
mi miedzi z cyną.

Kolebka bronzu jest dotąd przedmiotem 
sprzecznych zapatrywań.

Ponieważ zaś bronz jest związkiem sztucz
nym miedzi z cyną, metalu pospolitego i po
wszechnego na ziemi z metalem rzadkim i w kil
ku tylko miejscowościach dobywanym, przeto 
cyna— skutkiem takiego umiejscowienia— stanowi 
ełement pierwszorzędnej wartości w ciemnej 
kwestyi pochodzenia bronzu.

Gruntowne rozstrzygnięcie pytania : które
z ognisk cyny jest najstarożytniejszem—jest 
w stanie dać odpowiedź na kwestyą pochodzenia 
najstarszych bronzów Europy i świata starożyt
nego jak Assyryi, Babilonii i Egiptu.

Zamiast tedy pytać próżno, którego kraju bron- 
zy są najstarsze, p. E. Majewski postawił pyta
nie skąd pochodzić mogła cyna, zawarta w owych 
bronzach.

P. M. kolejno rozpatrzył najważniejsze ognis
ka producyi cyny i doszedł do przekonania, że 
cyna brytańska, znana światu starożytnemu od 
czasów fenickich, mogła być wyłącznie źródłem 
cyny zużywanej na Wschodzie nawet w prze
szłości starszej od handlu fenickiego. Pośred
nikami w zamiennym handlu cyną między Europą 
a ludami południo-wschodu mogły być ludy śród
ziemnomorskie, jak myceńczycy, egejczycy i inne.

Na mocy licznych rozumowań, faktów archeo
logicznych i językoznawczych— autor uważa taką 
hypotezę za bardzo prawdopodobną i ważną, bo
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stanowi ona jeden więcej argument, przemawia
jący za europejską kolebką szczepu aryjskiego.

W chronologii przedhistorycznej wprowadza 
ta hypoteza tę zmianę, że odrzuca epokę meta
lów dalej w przeszłość, aniżeli to do niedawna 
powszechnie przyznawano — skraca długotrwałą 
epokę czysto neolityczną, zbyt jednos‘ajną, aby 
jej można było przypisywać jakieś conajmniej 
3 000 lat trwania i czyni niepotrzebnem przy
puszczenie luki, jakiegoś nieprawdopodobnego 
hiatusu, pomiędzy erą paleolityczną a neoli
tyczną.

Przemówienie p. E. Majewskiego wywołało 
dyskusyą, w której brali udział pp. J. Mo- 
rozewicz, W. Wróblewski, J. Karłowicz i pre
legent.

Na tem posiedzenie zostało ukończone.

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

—  Elektryczne ś w iatło  w ło sko w ate . Pod na
zwą tą p. O. Schott opisuje nowe objawy świetlne, 
jakie dostrzegł, przepuszczając iskry cewy induk
cyjnej przez nader wąskie rurki włoskowate. 
Używał on rurek długich na 60 mm o średnicy 
0,05 do 0,08 mm, a rozszerzonych w obu koń
cach, w których osadzone były elektrody z drutu 
glinowego. Gdy przez rurę taką przebiegają 
iskry induktora, dającego pod normalnem ciś
nieniem atmosferycznem iskry długości 25 cm, 
wtedy rura wloskowata rozjaśnia się światłem 
nadzwyczaj jasnem. Jeżeli doświadczenie to 
trwa zbyt długo, rura rozgrzewa się bardzo sil
nie, jasność słabnie, szkło staje się przewodni
kiem i samo pośredniczy w wyładowaniu elek- 
trycznem. Jeżeli rurę włoskowatą otacza się 
powłoką wodną, co opóźnia jej rozgrzewanie, 
obserwować można zjawisko przez pół godziny. 
W widmie tego światła występują na tle ciągiem 
linie jaśniejsze w barwie czerwonej, żółtej, zie
lonej i niebieskiej, które są nadto poprzerzynane 
poprzecznemi liniami czarnemi, te ostatnie po
chodzą z rozszerzeń rury, skąd szkło staje się 
szorstkiem i matowem. a są zapewne nasłęp- 
stwem działania mechanicznego wyładowania 
elektrycznego. Pomiary fotometryczne wykaza
ły, że jasność światła włoskowatego przy uwzględ
nieniu jego powierzchni i jego trwania, przecho
dzi znacznie jasność światła łukowego. Wpro
wadzenie elekfrodów niklowych, żelaznych lub 
miedzianych w miejsce glinowych wpływa na 
zjawisko nie mało; gdy zamiast powietrza w ru
rze znajdował się dwutlenek węgla łub wodór, 
zmieniała się barwa światła, widmo jednak istot
nego przeinaczenia nie doznawało. Zmniejsze
nie ciśnienia powodowało także tylko zmianę 
barwy. o K

—  Chlorek glinu jako  środek syntetyczny  
w  chem ii n ieorganicznej. Oddawna znane, choć 
dotychczas jeszcze należycie niewyjaśnione, syn
tetyczne działanie chlorku glinu w gromadzie 
związków węglowych zostało obecnie rozszerzo
ne i do związków chemii nieorganicznej. Panom 
Gunzowi i Massonowi udało się mianowicie 
stwierdzić tworzenie się węgielku glinu, A14C3, 
przy przepuszczaniu chloru, względnie jodu, 
wraz z bezwodnikiem węglanym, a lepiej jeszcze 
z tlenkiem węgla, ponad sproszkowanym glinem. 
Reakcya po odpowiedniem ogrzaniu przebiega 
szybko, metal się rozżarza, następuje spalenie 
glinu według równania :

6A1 +  SCO =  A120 3 +  A14C3 .

Obecność powstającego jednocześnie A1C13, 
względnie A1I3 , przyśpiesza i ułatwia tworzenie 
się węgielka. Autorowie mniemają, że powyższe 
działanie chlorku glinu da się zastosować i do 
innych syntez związków nieorganicznych, a szcze
gólnie węgielków metali.

(0 . r. de l ’Acad. des scien. 124, 187— 190).

St. T.

—  0  chem icznem  działan iu  promieni Ront-
gena. P. Al. von Hemptinne podaje w grud
niowym zeszycie Zeitschrift fiir physik. Chemie 
sprawozdanie z szeregu doświadczeń, których 
celem było zbadanie działania chemicznego pro
mieni Rontgena. Doświadczenia prowadzono 
w dwu kierunkach. 1) Wiadomo, że pod dzia
łaniem promieni Rontgena ciała naelektryzowane 
szybko tracą swe ładunki elektryczne. Nasuwa
ła się więc myśl, czy te promienie działać czasem 
nie będą w rostworach na iony, które przecież 
równie ładunkami elektrycznemi są obarczone. 
Aby pytanie to rozstrzygnąć, p. A. Hemptinne 
badał przewodnictwo elektryczne kwasów solne
go, siarczanego, octowego, oraz chlorku sodu, 
ługu sodowego, platynocyanku barytu. Prze
wodnictwo to pod wpływem promieni X zgoła się 
nia zmieniało. Również szybkość zmydlania 
estrów przez kwas solny nie była zupełnie zależ
ną od działania promieni rontgenowskich Nale
żałoby stąd wnioskować, że albo rostwory te 
nie zawierają wolnych ionów, albo że iony te pod 
działaniem promieni nie tracą swych ładunków. 
Oczywiście, że wobec stopnia pewności, jaki dziś 
posiada hypoteza Arrheniusa, to drugie przy
puszczenie jest daleko prawdopodobniejsze. 2) 
P. A. Hemptinne porównywał działanie promieni 
X  z działaniem zwykłych promieni świetlnych. 
Te ostatnie wywołują cały szereg reakcyj foto
chemicznych, jak np. łączenie się chloru i wodo
ru na kwas solny, chloru i tlenku węgla na 
fosgen i t. d. Wystawiając w zupełnie ciemnej 
piwnicy mieszaniny takich gazów na promienie 
Rontgena, p. Hemptinne stwierdził, że nie łączą 
się ze sobą, lub jeżeli się łączą to w tak nie
znacznej mierze, że wykazać się to nie daje.
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O ile więc z dotychczasowych doświadczeń 
wnosić wolno, promienie rontgenowskie nie wy
wierają działania chemicznego.

(Zeit. phys. cli.).

L . B r.

—  W pływ  trzustk i na p rzysw ajan ie  pokar
mów. Trzustka stanowi gruczoł, z którego wy
cieka do kiszek sok, posiadający własność tra
wienia ciał białkowych, tłuszczów i węglowodorów.

S. Rosenberg chciał zbadać, w jakim stopniu 
zostaną przyswojone pokarmy w kiszkach, jeżeli 
usuniemy działanie trzustki.

W tym celu przewiązał on u psa każdy z prze
wodów, prowadzących z trzustki do kiszek, 
w dwu miejscach i poprzecinał je pomiędzy temi 
węzłami. W ten sposób trzustka została zu
pełnie oddzielona, a w kiszkach trawienie musia
ło nadal odbywać się bez jej wpływu. Kał tego 
psa zawierał duże ilości tłuszczów, często widać 
w nim było kawałki niestrawionego mięsa.

Rosenberg oznaczał zawartość wodanów węgla, 
tłuszczów i azotu w pokarmach spożywanych 
przez zwierzę, oraz ilość tych substancyj znajdu
jącą się w kale, więc nieprzyswojonych przez 
ustrój. W pierwszych dniach po operacyi Ro
senberg znajdował, że ustrój psa przyswajał 
94,77 do 96,75°/0 wodanów węgla zawartych 
w pokarmach, tłuszczów zaś 90,1 — 95,31% , 
azotu— tylko 83% . Z biegiem czasu przyswa
janie zmniejszało się coraz bardziej i doszło 
ostatecznie do minimum— 73,37%  wodanów 
węgla, 73 ,09%  tłuszczów i 64 ,9%  azotu. Po 
upływie 6 miesięcy waga zwierzęcia spadla 
z 20 kg do 14 kg i pozostała stałą w ciągu 4 
miesięcy, poczem pies zdechł.

Badanie trzustki wykazało, że ona się zmniej
szyła, stała się szklistą i nie zawierała wcale 
enzymów. Badanie mikroskopowe wskazało, że 
cała trzustka zamieniła się w luźną tkankę łącz
ną, w której tu i owdzie widać było gniazda, 
złożone z niezmienionych komórek trzustki, lub 
też z ich jąder.

(Archiw Du Bois-Reynjonda, 1896).
A . W.

—  0  ferm encie u tlen ia jący m ,zaw artym  w tk a n - 
kach zw ierzęcych. Dawniejsze badania wykazały, 
że surowica krwi zawiera ferment, posiadający 
własności utleniające. E. Salkowski znalazł 
w wyciągach z różnych narządów obecność tego 
fermentu. Próby porównawcze wykazały, że 
wątroba i śledziona utleniają mocno, nerki zaś, 
trzustka i mięśnie utleniają stosunkowo słabo. 
Czynność utleniająca mięśni jest niezmiernie sła
ba. E. Salkowski przypuszcza, że ferment utle
niający jest identyczny z glikolitycznym (roz
szczepiającym glikogen) fermentem krwi.

(Archiw Yirchowa, 147).

A . W.

—  Przechow yw anie mięsistych części roślin
nych. H. Behrens w Zeitschrift fur angewandte 
Microscopie, t. II, 1896, zesz. 2, str. 36, ogła
sza nową metodę, służącą do konserwowania so
czystych owoców, mięsistych roślinnych części, 
grzybów i t. p. Wysuszone na powietrzu części 
roślinne należy zanurzyć w gorącym 5°/0-wym 
roztworze żelatyny. W razie, gdyby na roślinie 
nie utworzyła się kleista powłoka, trzeba ją  
umoczyć w 70° alkoholu i dopiero przenieść do 
roztworu żelatyny. Po ostudzeniu przeznaczony 
do przechowania px-zedmiot kładzie się do odpo
wiedniego naczynia napełnionego mieszaniną, 
złożoną z 20 części formaliny (40%  roztw. ald. 
mrówk.) i 50 części wody dystylowanej. W roz
tworze tym nie ulega rozpuszczeniu powłoka 
żelatynowa, zarodki bakteryj i grzybów fermen
tacyjnych i gnilnych ulegają zniszczeniu, a so
czysta roślina doskonale zachowuje swój natu
ralny kształt i barwę.

St. Ch.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  W ykłady m atem atyczne i przyrodnicze  
w uniw ersytecie Jagiellońskim w  K rakow ie,
w półroczu letniem r. ak. 1896/7.

N auki matematyczno-fizyczne, a) Kursy
wstępne. 1) Prof. d r Żorawski. W stęp do 
matematyki wyższej, 5 godz. tyg. 2) Tenże,
ćwiczenia w sem. mat. (Oddział la ), 2 g. tyg.
3) Prof. d r Witkowski. Fizyka doświadczalna, 
cz. II, 5 g. t. 4) Tenże. Ćwiczenia praktyczne 
w pracowni fizycznej, 4 g. t. b) Kursy wyższe. 
5) Prof. d-r Karlin ski. Zastosowania rachunku 
całkowego do geometryi, 3 g. t. 6) Tenże,
ćwiczenia w seminaryum matemat. Oddział II,
4 g. t. 7) Prof. d r Żorawski. ćwiczenia w se
minaryum matem. Oddział Ib, 2 g. t. 8) Prof. 
d-r Kępiński. Teorya funkcyj eliptycznych, 3 g. t. 
9) Tenże. Krzywe algebraiczne, 3 g. t. 10) 
Prof. d-r Rudzki. Teorya podobnego odwzoro
wania i kartografia, 2 g. t. 11) Prof. d-r Kar- 
liński. Asfronomia teoretyczna (dok.), 3 g. t.
12) Doc. d-r Birkenmajer. Rys dziejów astrono
mii greckiej, 2 g. t. 13) Prof. d-r Witkowski. 
Elektryczność i magnetyzm (c. d.), 2 g. t. 14) 
Prof. d-r Natanson. Teorya sprzężystości, 3 g. t. 
15) Tenże. Hydrodynamika (dok.) i akustyka,
2 g. t. 16) Prof. d-r Rudzki. Meteorologia,
3 g. t. N auki przyrodnicze. Oprócz niektó
rych z pomiędzy powyższych, nadto : 17) Prof.
d-r Olszewski. Chemia analityczna, 2 g. t. 18) 
Tenże. Chemia sądowa, 3 g. t. 19) Tenże, 
ćwiczenia chemiczne : dla farmaceutów 15 g. t., 
dla medyków i przyrodników 6 g. t. 20) Prof.
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d-r Schramm. Chemia organiczna, 5 g. t. 21) 
Tenże, ćwiczenia chemiczne : dla farmaceutów 
15 g. t., dla przyrodników 9 g. t., dla medyków 
6 g. t. 22) Prof. d-r Bandrowski. Zasady che
mii ogólnej, 1 g. t. 23) Prof. d-r Kreutz. Fi- 
zyografła minerałów, 3 g. t. 24) Tenże. Ka
mienie szlachetne, 2 g. t. 25) Prof. d-r Szaj
nocha. 0  budowie geologicznej Austro-Węgier,
3 g. t. 26) Tenże. Dyluwium w Galicyi, 1 g. t. 
27) Tenże, ćwiczenia geologiczne i wycieczki,
4 g. t.; dla rolników 2 g. t. 28) Prof. d-r Ros
tafiński. Botanika lekarska, 3 g. t. 29) Tenże, 
ćwiczenia w oznaczaniu roślin, 2 g. t. 30) Ten
że. ćwiczenia w pracowni botanicznej, dla far
maceutów 4 g. t., dla kandyd. st. naucz. 2 g. t. 
31) Prof. d-r Janczewski. Botanika rolnicza, 4 
g. t. 32) Tenże. Morfologia grzybów, część II, 
1 g. t. 33) Tenże, ćwiczenia botaniczne, dla 
rolników 2 g. t., dla przyr. 3 g. t. 34) Prof. 
d-r Godlewski. Fizyologia roślin, 5 g. t. 35) 
Tenże. Repetytoryum z fizyologii roślin, 1 g. t.
36) Tenże, ćwiczenia chem -rolnicze, 6 g. t.
37) Tenże, ćwiczenia w fizyologii roślin, dla

przyr., w godz. dowolnych. 38) Prof. d-r Wie- 
rzejski. Zasady zoologii dla rolników, 3 g. t. 
39) Tenże. Morfologia szkarłupni, 2 g. t. 40) 
Tenże, ćwiczenia zoologiczne, 6 g. t. 41) Prof. 
d-r Hoyer. Anatomia porównawcza zmysłów, 
2 g. t. 42) Tenże. Histologia, 3 g. t. 43) 
Tenże, ćwiczenia histologiczne, 4 g. t. 44) 
Prof. d-r Kosfanecki. Anatomia ciała ludzkiego, 
łącznie z embryologią, część II, 8 g. t. 45) Prof. 
d-r Cybulski. Fizyologia człowieka. Część II. 
Wymiana materyi, zmysły, układ nerwowy środ
kowy, 5 g. t. 46) Tenże. Pracownia fizyolo- 
giezna, 15 g. t. 47) Doc. d r Szymonowicz. 
Badania histologiczne zmysłów, 3 g. t. 48) 
Prof. d-r Bujwid. Hygiena, z ćwiczeniami z bak- 
teryologii i hygieny, 6 g. t. 49) Prof. d-r 
Schwarcenberg Czerny. Ogólna geografia fizycz
na (c. d.), 2 g. t. 50) Tenże. Meteorologia 
i klimatologia, 2 g. t. 51) Tenże, ćwiczenia 
geograficzne, 2 g. t.

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 17 do 23 m arca 1897 r.

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

.2N

B arom etr 
700 m m  — T em peratura w st. C.

'GQ K ierunek w iatru
Szybkość w metrach 

1 na sukundę

Suma
opadu

U w a g i

7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1  p. 9 w. Najw. Najn.

17 S. 49,4 48,7 47-8 4.4 13,7 10,0 14 , 1 4,4 69 s w * . s w \ s w * G wieczorem
18  C. 46,2 43.7 42,0 6.4 l5 ,o 8,2 15,6 5,0 75 SW3,SW1'VW1 4,7 •  od 2 h. 30 m. p. m.
19  P 38,6 40,0 32,6 6,2 6,7 6,8 9,5 4.5 84 W« ,WS,SW ’ H ,4 9  cały dzień z przerwami
20 S. 29,2 32,6 3q,8 3,3 3,9 3,0 6,8 1,2 85 W ’,W 12,NWI! 8,8 9  >J« cały dzień z przerwami
21  N. 45.4 47,3 5 i ,4 0,8 4,2 —0,8 5,o —0,8 71 W 3,W4,N5 3,2 -JS- w  nocy i zrana do 10 h.
22 P. 53,8 54.5 f>5.9 — 0,8 3,3 —0,8 4,o - 2 , 5 51 W3,NWS,N'2 a. m.
23 w . 53,5 48,3

'
46,4 — 4,6 1,3 0,7 1,5

'
— 4,6 84 S E 5 ,S K W 4,o Ą'f od 2 h. do 7 h. p. m.

Średnia 45,1 4.2 75 32,1

T R E Ś ć .  Hypotezy powstawania życia istot organicznych na ziemi, przez Emila Godlewskie
go, ju n .— Wspomnienia z Zakopanego, przez d-ra Wł. Matlakowskiego (ciąg dalszy). —  Orły, przez 
Jana Sztolcmana (dokończenie). —  Korespondencya Wszechświata. —  Towarzystwo Ogrodnicze. —  

Kronika naukowa. —  Wiadomości bieżące. —  Buletyn meteorologiczny.

W ydawca A. Ślósarski. R edaktor Br. Znatow icz.

,Ę03B0xeH0 Uciiaypoio. Baumami, 14 M apia 1897 r. Warszawa. Druk E m ila Skiwskiego.


