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Bywają wyroki tak  ciężkie, że zgodzić, 
-się na nie wydaje się rzeczą, przechodzącą 
możność serc naszych. Bywają ciosy tak 
okrutne, że w ogłuszeniu botesnem powta
rzamy tylko sobie rozpaczne pytanie — „Cóż 
dalej będzie, co stanie się z nami?” Ro
dzina, która traci swego opiekuna, m ów i: 
„Oto zachwiany byt nasz m ateryalny i losy 
przyszłych pokoleń” . A rm ia, k tóra na polu 
bitwy traci swego wodza, m ów i: „Oto od
jęte  nam jes t zwycięstwo, a cel, dla którego 
nieśliśmy krew i trud, oddala się od nas” . 
Cóż dziać się musi w sercach takiej gromad- 
ki-ludzi, k tó ra jednocześnie stanowi i ro 
dzinę i armią, a na swego opiekuna i wodzą 
przywykła patrzyć ze czcią, z ufnością bez 
g ran ic !

N a cześć i ufność Ślósarski zasługiwał, 
jak  mało kto z naszych współczesnych. 
Nieczęsto spotkać taki charakter bez plam
ki lub skazy by najmniejszej, takie serce 
.gorące a ciche, takie zakonne pojęcie obo

wiązku bez śladów pedanteryi. Dzisiaj 
kiedy przesada już nas mało razi, kiedy uda
wanie rozpanoszyło się we wszystkich war
stwach i stosunkach, a szczerość i prostota 
przechodzą do krainy wspomnień, Ślósarski 
wydawał się jakąś pozostałością dawnych 
czasów lub może przedwcześnie na ziemię 
zesłanym obywatelem przyszłego świetlane
go królestwa prawdy i miłości.

Skromność tego człowieka była tak  wielka, 
że często innym kłopot sprawiała. W  żad
nym czynie ani w żadnem słowie nigdy nie 
wysuwał swej osobistości na plan pierwszy, 
egoizmu ani śladu nigdy nie miał w sobie, 
zawTsze był gotów iść z pomocą każdemu, 
kto w dobrych zamiarach spotykał jakieś 
przeszkody, a jakże wielu nie wiedziało, że 
jemu zawdzięczali swoje powodzenia lub 
korzyści.

Cale swe życie Ślósarski oddał pracy. 
Od młodzieńczych, prawie od dziecinnych 
lat, zmuszony samodzielnie myśleć o swym 
losie, nie był wybrańcem fortuny i w pocie 
czoła do końca życia zdobywać musiał 
skromne środki istnienia dla siebie i swoich. 
Nigdy jednak serca jego nie splamił cień 
zniechęcenia lub zazdrości, nigdy usta nie 
zadrgały skargą.

Świetnością talentów nie błyszczał. Umysł
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m iał niezmiernie jasny, dar kombinowa
nia, porównywania, wyrobiony doskona
le, pamięć wyćwiczoną, niepospolicie, spo
strzegawczość w najwyższym stopniu zao
strzoną przez częste obcowanie z przyrodą. 
Ale, według słów własnych, nigdy nie miał 
czasu na kształcenie wyobraźni. Mówił 
jasno i zrozumiale, tak  konsekwentnie i do
bitnie wyrażając swe myśli i tak  stopniując 
umiejętnie pojęcia, które przedstawiał, że 
słuchający nie spostrzegali żadnych trudno
ści ani zawiłości przedmiotu. A le nie ubie
gał się o sławę krasomówcy, a  wszelkie 
ozdoby stylowe poczytywał za dodatek zby
teczny, może nawet niecałkiem właściwy 
w wykładzie naukowym. P isa ł też z trudem, 
kreśląc i poprawiając a sprawdzając każdy 
wyraz nieledwie. P ism a jego wszakże w nie
wyszukanej swej formie kryją treść tak  
całkowicie pewną, że każdy szczegół, choćby 
najdrobniejszy, można brać z nich z zu- 
pełnem zaufaniem i bez najmniejszych za
strzeżeń.

Pogląd Slósarskiego na zadania nauki 
odznaczał się niesłychaną trzeźwością. Nie 
był on wrogiem teoryj, ale uważał je  za 
uwieńczenie tych działów nauki, w których 
m ateryał faktów je s t już zupełnie zebrany 
i zbadany. Stanowczy zwolennik doświad
czenia i obserwacyi, sam stale trzym ał się 
ich w nauce i nie pomijał żadnej sposobności 
zalecania ich młodszemu pokoleniu. Twier
dził zawsze, że i umysł mniej bystry może 
oddać nauce ważne usługi, byle tylko szedł 
w parze z umiejętnością patrzenia na rzeczy 
i sumiennem pojmowaniem swego zadania. 
Chłodził też nieraz przedwczesne zapędy 
głów ognistych lecz mało wyrobionych, ani 
troszcząc się, że spotykały go za to niesłusz
ne zarzuty zbytecznej ostrożności lub nawet 
skrajnego konserwatyzmu.

T ak  przywykliśmy do powagi zdania 
Slósarskiego, źe często jedno jego słowo 
rozstrzygało kwestye sporne i niepewne. 
Wiedzieliśmy dobrze, że jego „ tak” lub „nie” 
jes t owocem głębokiego i wszechstronnego 
rozważenia przedmiotu, albo wyczerpującej 
narady z tymi, których uważał za kompe
tentnych i wiarogodnych, albo mozolnego 
nieraz dochodzenia istoty rzeczy u jej źró
deł. P rak tyka  wieloletnia nauczyła nas, 
że Ślósarski powie prawdę nawet wbrew

widocznemu interesowi własnemu, nawet 
wbrew dawniejszemu swemu przekonaniu, 
kiedy je  uznał za niesłuszne. Wiedzieliśmy 
także, źe dwie tylko w całem życiu świecą 
mu gwiazdy przewodnie: dobro nauki, k tórą 
ukochał i nieograniczona a  najgorętsza m i
łość społeczeństwa, którem u w ofierze niósł 
wszystkie siły swego bogatego ducha, wszyst
kie porywy swego gorącego serca, wszystkie 
wysiłki swej niespracowanej dłoni.

W  stosunku z ludźmi poglądy Slósarskiego 
opromieniał pewien odblask szlachetnego 
optymizmu. Nie umiał się gniewać nawet 
na tych, którzy mu byli krzywi. Nie rozu
miał istnienia złości, a gdzie już ona zbyt 
wyraźnie poznać się dawała, dostrzegał tylko 
na litość zasługujące uniesienie lub zbłąka
nie. W ierzył głęboko, źe każde najcięższe 
nawet zło powszechne ulega takiemu same
mu prawu jak  zaćmienie słońca : musi mi
nąć szybko, ustępując miejsca pełnemu blas
kowi dobra i prawdy.

O, jak  nam boleśnie rozstawać się z Tobą, 
przyjacielu wierny i wypróbowany! K tóż 
Cię teraz pośród nas zastąpi, kto nieumie
jętnych nauczy, wątpiącym dobrze poradzi? 
Szronem wieku okryte a latam i pracy po
chylone szanowne głowy Taczanowskich, 
Łapczyńskich, W ałeckich znalazły wysłużo
ny spoczynek na łonie matki ziemi. Śmierć 
nielitosna wydarła z naszego grona niezuży- 
tych jeszcze wiekiem Sulimierskich, Jędrze- 
jewiczów,Wrześniowskich, Dziewulskich. Tak 
już niewielu zostało dobrych przewodników, 
którzy kapłaństwo w niedostępnych zwykłemu 
oku przybytkach wiedzy chcą i umieją łączyć 
ze skrzętnem apostolstwem przed spragnioną 
światła rzeszą młodszej b rac i!

Ale, o duchu jasny, niechaj Twego za
światowego spokoju nie mąci ten krzyk żalu, 
który pomimowoli wydziera się z piersi zbo
lałej. Siałeś dobre ziarno a na straży Twego 
plonu została choć nieliczna garstka tych, 
dla których byłeś umocnieniem i wzorem. 
Ślubują oni Tobie, że myśli Twej zginąć nie 
dadzą, że zostaną na Twoim zagonie z dobrą 
wolą i w pełnem nadziei oczekiwaniu tego 
ranka, który powoła na niwę młodszą rzeszę 
Twoich następców.

& #



N r 38. WSZECHSW1AT 595

Ślósarski był przedewszystkiem nauczycie
lem. Ktokolwiek z nas, dzisiaj w pełni wie
ku będących, szukał wiedzy przyrodniczej 
w dawniejszej Szkole Głównej albo w un i
wersytecie warszawskim w jego pierwszem 
piętnastoleciu, nie zapomni do końca życia 
tej nieporównanej gorliwości, daleko prze
kraczającej miarę wymagań urzędowych, 
z jaką Ślósarski objaśniał, nauczał, radził 
i wskazywał. Egzamin z przedmiotów zoolo
gicznych coroku więcej pracy zadawał jemu, 
aniżeli słuchaczom. W  pracowni nie było 
zdarzenia, żeby student w jakimkolwiek przy
padku obszedł się bez jego pomocy. N a eks- 
kursyi był ciągle przy każdym zbierającym. 
Książkę nietylko wskazał, ale ją  wydostał 
z jakiejś nieprzystępnej biblioteki. A  ileż to 
razy pomógł w uzyskaniu stypendyum, ile 
korepetycyj umiał wyszukać i rozdąć. Ale 
niedość na tem : i w czasie swej służby uni
wersyteckiej, i przedtem, sam jeszcze będąc 
studentem, i później aż do końca życia, 
nauczał—to w szkołach rządowych czy pry
watnych, to w domach, to na katedrze pu
blicznej. N iema chyba rodziny w inteligent
nych warstwach naszego narodu, w której 
brakowałoby uczniów lub uczennic Ślósar- 
skiego. Z resztą i przeważna część jego dzia
łalności piśmienniczej, bardzo rozległej i nie
przerwanej, musi być uważana za rozszerzo
ną formę nauczycielstwa i z tego punktu 
widzenia powinna być rozpatrywana. Po 
tem, co już poprzednio powiedziano, zby- 
tecznem byłoby dodawać, że zajęcie nauczy
cielskie traktow ał w sposób szczytny, źe sam 
do końca życia bez przerwy bogacił swą wie
dzę i rozwijał wprawę, źe wreszcie nie m iał 
w sobie ani śladu tych jednostronności i cias
nych poglądów, które tak  często psują h a r 
monią duchowego oblicza nauczycieli.

Ślósarski był także badaczem samodziel
nym. Jakkolwiek zajmowały go bardzo 
wszystkie twory przyrody i do obszernej 
wiedzy doszedł w dziedzinie botaniki i mine
ralogii, zawsze jednak przekładał nad wszyst
ko znajomość świata zwierzęcego i w pew
nych działach tego świata był specyalistą 
bardzo wytrawnym i cenionym. Naszę przy
rodę krajow ą znał najwszechstronniej i na j
głębiej zarówno w jej martwych, jak  żywych, 
zarówno we współczesnych jak  i zaginionych 
tworach.

Podwójny ten kierunek, nauczycielski i kra- 
jowo badawczy, utrwalił się w pisarskiej dzia
łalności Slósarskiego. Od początku istnienia 
naszego pisma był jednym z najpłodniejszych 
jego współpracowników, umieszczając tu taj 
bardzo wiele obszerniejszych i krótszych o p ra
cowań treści opisowej, sprawozdawczej lub 
informacyjnej. Niemniej żywy m iał udział 
w wypełnieniu treści Pamiętnika fizyograficz- 
nego, w którym wydrukował kilkanaście roz
praw faunistycznych i paleontologicznych.

Gorliwość Ślósarskiego o dobro nauki nie 
wyczerpywała się jednak pracą nauczyciel
ską i autorską. Od śmierci nieodżałowanego 
Dziewulskiego objąwszy administracyą na
szych wydawnictw, nietylko że najumiejętniej 
i najprzezorniej zarządzał naszym skromnym 
groszem, nietylko prowadził pewną część 
technicznej roboty wydawniczej, ale znajdo
wał jeszcze dość czasu i siły na załatwianie 
rozległej korespondencyi, jakiej ogniskiem 
z natury rzeczy musi być redakcya takiego 
pisma, jak  nasze.

Od początku istnienia Towarzystwa ogrod
niczego w Warszawie Ślósarski był sekreta
rzem jego sekcyi teoretycznej i można powie
dzieć—tej sekcyi duszą i głową. U kład po
rządku zebrań, zjednanie referentów, spożyt
kowanie nowych sił naukowych, zapełnienie 
treści posiedzeń, na które brakowało prele
gentów, a wreszcie spisanie i ogłoszenie 
sprawozdania z każdego posiedzenia, to 
wszystko ciążyło na Slósarskim i było przez 
niego prowadzone ze zwykłą mu we wszyst- 
kiern wytrwałością i sumiennością.

Jeszcze obszerniejszy i  donioślejszy pro
gram  roboty dla człowieka z takiem poję
ciem obowiązku, jak  Ślósarski, przedstawiała 
K asa  pomocy naukowej imienia Mianowskie
go, w której komitecie zasiadał w ciągu 
ostatnich ośmiu la t swego życia. Patrzącym  
zdała na myśl zapewne przyjść nie może, ile 
to cierpliwej pracy, ile rozwagi i pewności 
sądu włożyć trzeba w zadania, które tu ta j 
się nastręczają, a z drugiej znowu strony— 
jak  trudno nieraz wyjść z kłopotliwego poło
żenia, nienarażając instytucyi na straty  ma- 
teryalne, interesantów na rozczarowanie lub 
ogółu na zawód. Tutaj bywają zdarzenia, 
w których pomyślny rezultat zależy już od 
taktu , od pewnego bodaj rodzaju instynktu 
członków instytucyi. Ślósarski um iał wnieść
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i do tego rodzaju działalności całą sumę nie
pospolitych właściwości swego charakteru, 
pracując i na tein polu ku ogólnemu pożytko
wi i zadowoleniu.

Człowiek z wątłem zdrowiem i powolnem j 
napozór usposobieniem w systematyczności, 
uwadze i porządku znajdował sposoby podo
łania tyłu i tak  różnorodnym zadaniom, j  

Większa część jednak prac owych nietylko | 
żadnych materyalnych nie przynosiła korzy
ści, ale nieraz pociągała nawet za sobą pew
ne wydatki i nakłady. T rzeba było szukać 
podstaw materyalnych w jakiemś płatnem  
zajęciu i takiem było dla Ślósarskiego urzę- J  

dowanie w Towarzystwie kredy to wem miej- 
skiem.

Tak Śłósarski pracował — zobaczmy jesz
cze, co dla niego było odpoczynkiem. Jeżeli 
okoliczności pozwalały—spędzał kilka letnich 
tygodni na wycieczkach w różne strony k ra
ju  i tam  kompletował zbiory przyrodnicze, 
potrzebne do wykładów, albo do poznania 
flory i fauny danej miejscowości. K ilkakro t
nie spędzał też lato w Zakopanem, porząd
kując i katalogując zbiory, należące do Mu
zeum imienia Chałubińskiego, które pod jego 
mistrzowską dłonią nabierały nowego zna
czenia i ważności naukowej._

** *

A teraz kilka jeszcze dat biograficznych, 
wyjętych z przemówienia, którem p. Sztolc- 
man pożegnał drogie nam szczątki nad 
o tw artą mogiłą.

Antoni Śłósarski urodził się 14 lipca 1843 
roku we wsi Wronowicach w powiecie s ie 
radzkim. Pierwsze wykształcenie odebrał 
w ówczesnej szkole powiatowej piotrkowskiej, 
dwa ostatnie la ta  gimnazyalne odbył w szko
le realnej kieleckiej. W r. 1860 zapisał 
się w poczet uczniów Szkoły sztuk pięknych 
na oddziale budowniczym. S tąd w roku n a
stępnym przeniósł się na K ursy przygotowaw
cze, z których w 1862 przeszedł do Szkoły 
Głównej. W  r. 1867 przedstawił fakulteto
wi fizyczno-matematycznemu rozprawę O bu
dowie płuc u zwierząt kręgowych, na mocy 
której otrzymał stopień m agistra nauk przy
rodniczych i zaraz potem został pomocni
kiem profesora Wrześniowskiego w jego p ra 
cowni zootomicznej. Po przemianowaniu

Szkoły Głównej na uniwersytet, otrzymał po
sadę asystenta, którą zajmował do r. 1886— 
przez lat siedemnaście. W ciągu swej służby 
uniwersyteckiej uzyskał stopień kandydata 
nauk przyrodniczych i kilkakrotnie był dele
gowany przez władzę w celach naukowych. 
Był członkiem akademickiej Komisyi fizyo- 
graficznej w Krakowie, Towarzystwa zoolo
gicznego francuskiego i Towarzystwa przy
rodników petersburskich.

Pam iątki swej działalności naukowej i pi
sarskiej Śłósarski zostawił w postaci n astę
pujących rzeczy ogłoszonych drukiem, o k tó 
rych wiadomości zebrać się nam udało :

1. W  dziale fauny malakologicznej pol
skiej : M ateryały do fauny malakologicz
nej K r. Pols., W arszawa 1872. Przyczynek 
do fauny malakologicznej K r. Polsk., W a r
szawa 1877. Temu samemu przedmio
towi są poświęcone trzy sprawozdania 
z delegacyj naukowych, zamieszczone w or
ganie urzędowym tutejszego uniwersyte
tu, równie jak  'rozpraw a w zbiorze prac, 
przedstawionych na posiedzeniach 5 zjazdu 
przyrodników rossyjskich w W arszawie w ro
ku 1876. Do fauny malakologicznej Ślósar- 
ski powrócił jeszcze w rozprawach : K ilka 
słów o sposobie zbierania i przechowywania 
mięczaków; Ślimaki nagie; Helix Lubomir- 
skii, nowy gatunek ślimaka z gór Święto
krzyskich (1881); oraz M ateryały do fauny 
malakolog. K r. Pols. (1883), ogłoszonych

| w Pam iętniku fizyograficznym.
2. W  innych działach fauny : Przyczynek 

do anatomii i systematyki Hypodectes Co- 
lumbae n. sp. w Rozprawach 5 zj. przyrodn. 
ross. (1876). M ateryały do fauny wijów 
(Myriopoda) krajowych, Pam . Pizyog. 1883.

3. W  dziale fauny zwierząt zaginionych :
0  głowach tu ra  znalezionych w K r. Polsk. 
w Wiadomościach z nauk przyrodn. za rok 
1880. Zwierzęta zaginione (dyluwialne), Tur
1 Nosorożec włochaty (1882); Siedem gatun
ków wielkich ssaków kopalnych (1883); Dwa 
nosorożce kopalne (1884); T ur i Nosorożec 
włochaty (1894), ogłoszone w odpowiednich 
tomach Pam iętnika Fizyograficznego.

4. A rtykułam i treści rozmaitej, przeważ
nie zoologicznej i paleontologicznej, lecz tak 
że botanicznej, a w części i ogrodniczej 
i agronomicznej, Śłósarski zasilał wszystkie

| wydawnictwa fachowe, popularne i encyklo-
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pedyczne. Produkcyjność jego w tym kie
runku wydaje się wprost zdumiewającą, kie
dy przypomnimy sobie, że w samym Wszech- j  

świecie hczba artykułów jego pióra dochodzi 
czterechset kilkudziesięciu, kiedy jednocześ
nie niemniej pilnem jego współpracownictwem 
cieszyły się Ogrodnik polski (zwłaszcza dział 
szkodników zwierzęcych w ogrodach, na po- i 
lach i w lasach), Encyklopedya mniejsza O r
gelbranda, Encyklopedya rolnictwa, W ielka 
encyklopedya ilustrowana i wszelkie wydaw
nictwa pedagogiczne warszawskie.

** *

Gdyby nawet innych tytułów do wdzięcz- ! 
ności i żalu Ślósarski nie posiadał, już sam 
ogrom pracy piśmienniczej dawałby mu prawo 
zaliczania się do szeregu najużyteczniejszych 
członków naszego społeczeństwa. Pam ięta
jąc, że inne sfery działalności Slósarskiego 
nie ustępowały co do swej doniosłości, może 
nawet nieraz przewyższały jego zasługi pi
sarskie, zgodzimy się wszyscy bezwątpienia 
że dzień 8 września 1897 roku, w którym po 
kilkodniowem cierpieniu przestało bić to ser
ce szlachetne i wzniosłe, pozostanie nazawsze 
dniem żałobnej i nad wszelki wyraz bolesnej 
pamiątki dla naszego ogółu.

BAMBUS.

Europejczyk, nieobeznany z systematyką 
botaniczną, podróżując po Azyi lub Ameryce, 
potrząsnąłby głową z niedowierzaniem, gdy- i  

by mu powiedziano, że wysokie na 100 stóp, 
a grube na  stopę pnie bambusowe są źdźbła
mi, tak jak  łodygi naszych traw  i zbóż łą - 1 
kowych.

A jednak rzeczywiście te olbrzymie drze
wa, połączone po 60 lub 80 w wielkie jasno-., 
zielone krzaki, lub rozrzucone w lasy na 
obszernych przestrzeniach, należą do traw, 
a ich potężne pnie są jak  i inne źdźbła puste 
wewnątrz i poprzegradzane kolankami.

Nietylko ze względu na wymiary, nieby
wałe u innych traw , bambus zwraca na sie
bie naszę szczególniejszą uwagę. Ciekawe

jest bardzo jego praktyczne znaczenie, za
równo dla krajowców, którzy bez w-ielkiego 
obrobienia używają wielu z niego produktów, 
jakoteż i dla europejczyków, sprowadzają
cych z każdym rokiem większe ilości pni 
bambusowych ze swych kolonij. P rzejrzy j
my pokrótce dzieje tej rośliny, je j systema
tyczny podział, geografią, anatomią i fizyo- 
logią, a wreszcie użytki.

Nazwa bambusu pochodzi z indyjskiego 
i jest zlatynizowanem słowem mambu czyli 
bambu. Do nauki wprowadził ją  pierwszy 
Lineusz. Nie jest to nazwa jednej rośliny, 
ale raczej imię zbiorowe, obejmujące wiele 
nader różnorodnych gatunków. Lineusz mó
wił zrazu tylko o dwu gatunkach bambusa 
(Genera plantarum , 1764): Bambusa arun- 
dinacea oraz Arundinaria glaucescens, cho- 

I ciąż Rumpfius, autor „Herbarium amboinen- 
} se”, zwany Pliniuszem indyjskim, opisał już 

w roku  1743 budowę i zastosowania p rak
ty czn e  24 „A rundarbores”, jak  je  nazywał. 
(Rumpfius był przez długi czas konsulem 

i w służbie holenderskiego towarzystwa Indyj 
Wschodnich, na Amboinie).

Przed Lineuszem nazywano bambus trzci
ną indyjską. Do prawdziwej znajomości tej 
rośliny niezmiernie wiele brakło, gdyż od 
czasów Pliniusza, przez półtora tysiąca lat, 
nic prawie nie przybyło z nowych wiadomo
ści; jestto tem dziwniejsze, źe bambus znany 
był bardzo wcześnie i już Ktesias (Libri de 

j rebus indicis) o nim wspomina. W  tym 
opisie wielkość bambusu jest bardzo przesa
dzona, gdyż autor opowiada, że na górach 
nad Indusem rośnie trzcina, wysoka jak  naj
wyższe maszty, a tak  gruba, że ją  zaledwie 
dwu łudzi obejmie.

Bliższym prawdy okazuje się A leksander 
Wielki w liście do swego nauczyciela, A rysto
telesa, kiedy opowiada o trzcinie wysokiej na 
60 stóp, a grubej jak  jodła grecka.

Prawdziwie dokładne wiadomości o bam 
busie spotykamy w pierwszej ćwierci wieku 
X IX  u R uprechta, który wylicza 8 rodzajów 
i 67 gatunków.

W  monografii Mtinro, ogłoszonej 186<5 r.,. 
liczba gatunków wzrosła do 220, rozpadają
cych się na 21 rodzajów. Bentbam i Hoo- 
ker w Genera plantarum, 1883, dzielą bam 
busy na 22 rodzaje i przeszło 170 gatunków,, 
a Engler i P ran tl w „N aturliche Pflanzenr
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familien” na 23 rodzaje i prawie 180 ga
tunków.

Bambusy są prawdziwemi roślinami zwrot 
jtiikowemi, rozrzuconemi, choć nierównomier
nie, po całym pasie gorącym.

Wprawdzie dostały się także do okolic 
podzwrotnikowych i pasa umiarkowanego 
w bardzo jednak niewielkiej ilości.

Najwięcej i w największej ilości gatunków 
bambusy rozpowszechniły się w Azyi w oko
licy Monsun, a dalej w Ameryce. Japonia 
posiada 11 rodzajów, a wyspy K urylskie je 
den. N a wyspach oceanu Spokojnego spo' 
tykamy kilka gatunków, a w A ustralii pół-

gatunki dochodzą znacznych wyniesień, w H i. 
malayach do 3 400 m ,  a w Andach jeszcze 
wyżej, jak  np gatunki Ohusąuea, wznoszące 
się ponad granicę drzew i tworzące na wiel
kich obszarach nieprzebyte gęstwi ny, na 2 to 
wysokie, tak  zwane carizales.

W  Ekwadorze Ohusąuea a r is ta ta  M unro 
dochodzi aż do linii śnieżnej. Takie gatunki 
straciły zupełnie, jak  się zdaje, na tu rę  
zwrotnikową, co dowodzi wielkiej zdolności 
przystosowywania się wielu, jeżeli nie wszyst
kich roślin, do zewnętrznych warunków, bez 
wyraźnych zmian w swej właściwej postaci.

Opisywanie klimatu przeszłości geologicz-

F ig. 1. Krzew Bambusa arundinacea E etz, 23 m wysoki, z Him alayów, 670  m nad poziomem morza.

nocnej—dwa. N ajm niejszą ilość gatunków 
w stosunku do obszaru rozpowszechnienia 
wykazuje Afryka, gdzie obecnie znamy 5 ga
tunków.

O ile można wnosić z dotychczasowych 
spostrzeżeń, obszary rozpowszechnienia wielu 
gatunków "są bardzo szczupłe, a podział na 
gatunki starego i nowego świata, a lepiej na 
grupy kontynentalne daje się wyraźnie spo- 
strzedz. Obie półkule m ają tylko dwa ro
dzaje wspólne, a z rodzajów rosnących mię
dzy zwrotnikami tylko Bam busa vulgaris 
rośnie zarówno w starym , jak  i nowym świe- 
cie. W  górach Azyi oraz Ameryki różne

nej na zasadzie znajdowanych szczątków 
roślinnych, je s t bardzo łatwe, ale niewiado
mo, jak i posiada stopień wiarogodności, gdyż 
szczątki, które wykazują budowę, mające 
największe znaczenie, jako najpewniej od
zwierciedlające zmianę warunków zewnętrz
nych, są bardzo rzadkie.

D la bam busa prawie każda ziemia, czy to 
wilgotna, czy sucha, jest dobra. Rozwija się 
na dziewiczej glebie obszernych przestrzeni 
lądowych w Azyi i Ameryce, chociaż nie
można zaprzeczyć, że najbujniej rozwija się 
na miejscach wilgotnych, nad rzekami i s tru 
mieniami.
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Tutaj tworzy obszerne lasy, głuszące 
wszystkie inne rośliny i stanowiące dosko
nałe miejsce ucieczki dla wszelkiego zwierza.

Takie lasy bambusowe są jednostajne, ale 
wielce oryginalne, dla podróżnych zaś, którzy 
je  przebywać muszą, przedstawiają nietylko 
przeszkodę, ale i niebezpieczeństwo z powodu 
przebywających w nich bawołów, nosorożców 
i zwierząt drapieżnych.

Bambusy należą do traw  i stanowią jednę

ale z delikatną naowocnią, u trzecich i czwar
tych—orzechem z grubą, wolną naowocnią 
lub jagodą.

Cztery podziały dzielą się na 7, 6, 6 i 4, to 
jest razem na 23 rodzaje i około 180 gatun
ków. Dwu przedstawicieli Eubambuseae, 
t. j. właściwych bambusów, formę krze
wiastą i drzewną, wyobrażają fig. 1 i 2.

Bambusa arundinacea Retz, wysoki na 
23 m, rosnący w dolinie D ehra Dun, w pół-

Fig. 2. Bambusa vulgaris Wendland ( ‘/20 wielkości naturalnej).

z 13 grup (tribus), na jakie Bentham i Hoo- 
ker, oraz Engler i P ran tl dzielą trawy.

Bambusy (Bambuseae) rozpadają się na 4 
poddziały (subtribus), ze względu na owoce, 
a mianowicie : A rundinariae z 3-ma pręcika ■ 
mi, Eubambuseae, czyli właściwe bambusy 
z 6-ma pręcikami, Dendrocalameae i Melo- 
canneae, mające również po 6 pręcików. 
U  pierwszych owoc jest prawdziwym ziarn- 
czakiem, u drugich również ziarnczakiem,

nocno-zachodnich Himalayach, na 670 m 
nad poziomem morza. Rysunek fig. 2 przed
stawia w zmniejszeniu do ‘/20 Bambusa vul- 
garis W endland, gatunek, dość często spoty
kany w Europie.

P an  Eberot spotkał ten bambus w ogro
dach Bozen-Gries, w Tyrolu południowym, 
gdzie w pięknych silnych okazach, bez osłony 
mógł bezpiecznie zimować na otwartem po
wietrzu. W  innych okolicach Europy, o mniej
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dogodnych warunkach klimatycznych rośnie 
tylko w cieplarniach. Z obu rycin można 
sobie wyobrazić, jak  wdzięczną rośliną jes t 
bambus, ze swym gładkim, prostym pniem 
(trzonem), oraz pięknemi i lekkiemi, chwieją- 
cemi się za lada powiewem liśćmi.

Fig. 3. Kwiał Bambusa vulgaris Wendland.

Kwiaty bambusu (z których jeden przed
stawia fig. 3) składają się z 3-ch plewe- 
czek (a), 6-ciu pręcików (b) i słupka o zna
mieniu dwu, trój lub czterodzielnem (c).

Od innych traw bambusy różnią się d rze 
wem rozgałęzionem, źdźbłem, trzem a ple-

weczkami (inne trawy m ają tylko dwie), oraz 
tem, że ogonek liścia połączony jes t z po
chewką wyrastającą z kolanka i obejmującą 
łodygę, a wskutek tego silnie oddzielony. 
N a fig. 4, przedstawiającej gałązkę z liśćmi 
Bambusa arundinacea Retz, zmniejszoną do 
połowy wielkości, widać wyraźnie to roz
członkowanie. Co do miejsca zajmowanego 
w układzie, co do budowy kwiatu bambusy 
są prawdziwemi trawami, co do zewnętrznej 
postaci i wzrostu wyglądają raczej na mie
szaninę traw  i drzew, a przytem m ają coś 
z palmy. T ak  jak  wogóle trawy, bambusy 
m ają kłącz, źdźbła ich drzewnieją jak  łodygi 
drzew i rozgałęziają się, korona liści wyrasta 
i traci liście jak  u palm, do których zbliża je 
i ta  okoliczność, że pień (trzon) tylko do pew
nego rozmiaru grubieje.

Kłącze, według Riviera, tworzą lub wyda
ją  wyrostki, a przytem są trwałe.

U bambusów, tworzących gęstwiny i za
rośla, do których należy większość gatunków, 
kłącz składa się z licznych krótkich, popląta
nych gałązek, z których wyrastają źdźbła-

F ig. 4 . Gałązka z liśćm i Bambusa arundinacea Retz ('/2 wielk. nat.).
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liczne, ściśnione, stanowiące przedłużenia 
skróconych części kłącza.

Lasy, utworzone przez takie gatunki, skła
dają się z wielu takich oddzielnych grup po 
60 lub więcej źdźbeł.

U innych kłącz przedłuża się daleko pod 
ziemią, a na nim w odstępach 30—60 cm 
w yrastają źdźbła i tworzą jedncstajne, sze
roko rozciągnięte lasy. W yrastające z ziemi 
młode pędy są zawinięte w liczne pochewki, 
leżące jedna na drugiej i odrazu są grubości 
źdźbła, a nawet grubsze, z powodu wielkiej 
ilości wody w nich zawartej. Zawartość wo
dy jes t tak  znaczna, że ją  pączki wydzielają, 
wskutek czego ziemia, leżąca nad wzrastają- 
cemi pędami, staje się wilgotna, co ułatwia 
wzrost liści. Rozmiary bambusów są bardzo 
różne i stosownie do gatunku spotykamy ol
brzymy i karły.

Największa spostrzeżona dotąd wysokość 
wynosi 40 m  przy 30 cm średnicy.

Z  drugiej strony są bardzo drobne gatun
ki, jak  np. południowo-amerykańska Chu- 
sąuea andina, najwyżej 1— 2 m  wysoka, do
chodząca do linii śnieżnej i japoński Bam bu
sa Eortunei o liściach w zielone i białe pręgi 
niedochodzący 1 to.

Pod względem wzrostu bambusy zajmują 
wyjątkowe miejsce wśród roślin równie jak  
i pod innemi względami, to też śmiało można 
twierdzić, że najszybciej rosną w całem 
państwie roślinnem. N a nich to rzeczywiście 
można widzieć, jak  traw a rośnie.

Podobno w okolicach zwrotnikowych w po
rze deszczów nowo wyrastające źdźbła do
chodzą największej wysokości 40 m  w prze
ciągu 40 -  60 dni, a więc przez 24 godziny 
przybywa im 70 cm. Tylko pręciki traw, 
które po rozsunięciu plewek wydłużają się 
nagle po długiem skrępowaniu, przewyższają 
bambusy w szybkości wzrostu.

W edług Askenazego pręciki traw  rosną 
przez minutę na 1,5 toto, co przez 24 godz. 
wynosiłoby 2,16 to.

Z rozmaitych m iar, zdejmowanych dla 
przekonania się o szybkości wzrostu bambu
sów, podajemy następujące :

Bambusa arundinacea w cieplarni ogrodu 
botanicznego w Kew w zrastał najwyżej 
o 91 cm na dobę, to  znaczy 0,63 mm  na mi
nutę.

Rivi£re znalazł, że największa szybkość

wzrostu u Phyilostachys mitis wynosi 57 cm  
na dobę, czyli prawie 0,40 toto na minutę.

Koch, badając Bambusa verticillata w ciep
larni berlińskiego ogrodu botanicznego stw ier
dził, że najwyższy przyrost dochodził 24 cm 
w ciągu 24 godzin.

Najnowsze są pomiary prof. Grzegorza 
K rausa z Halle, dokonywane w Buitenzorg 
na wyspie Jawie w roku 1893/94.

Przeciętny przyrost dzienny wynosił we
dług tych pomiarów 20 cm, choć wogóle był 
bardzo nierównomierny.

Największy przyrost K raus zauważył 22 
grudnia 1893, a mianowicie 57 cm na dzień, 
t. j. 2,37 cm na godzinę, a 0,4 mm na minu
tę. N azajutrz przyrost tego samego źdźbła 
wyniósł tylko 3 cm w ciągu dnia.

Obecnie trudno określić z pewnością przy
czyny tak nierównomiernego wzrostu, tem 
więcej, że zewnętrzne warunki nie mogły na 
nie wpłynąć, bo stan powietrza był jednako
wy w ciągu obu dni.

Podobne zjawisko spostrzeżono przy wzro
ście łodyg gieorgini, posłonka, szypułek aga
wy, a Oaspary spotykał je także u liści Vi- 
ctoria regia, z których jeden wyrósł w ciągu 
doby na 30,8 cm długości, oraz 36,7 cm sze
rokości

(Dok. nast.).

(W edług d-ra Oskara Eberdta „Der Bambus”.
Prometheus n-r 368, 369, 370. 1896 r.).

Z. ś .

Rozmieszczenie i ruch energii w polu 
elektromagnetycznem.

(Dokończenie).

Prawo Poyntinga (które po odpowiednich 
zmianach można też rozciągnąć do ośrodków 
krystalicznych) pozwala nam badać ruch 
energii elektromagnetycznej, skoro tylko 
znany je s t dla każdego punktu pola kierunek 
i wielkość siły elektrycznej E ' i magnetycznej 
H. Ponieważ prąd energii (p) jest prosto
padłym do siły elektrycznej, przeto energia 
płynie wzdłuż powierzchni stałego poten-
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cyału elektrycznego (gdyż siły elektryczne 
są, do nich prostopadłe), skoro tylko po
wierzchnie takie istnieją; ponieważ prąd 
energii jest również prostopadłym do siły 
magnetycznej, przeto—z tem  samem zastrze
żeniem- -energia płynie wzdłuż powierzchni 
stałego potencyału magnetycznego, a więc, 
gdy istnieją i jedne i drugie powierzchnie, 
ruch energii odbywa się wzdłuż linij ich 
przecięcia. P rzy danych wartościach siły 
elektrycznej E ' i magnetycznej H  gęstość p 
prądu energii je s t wprost proporcyonalna 
do wstawy ką ta  © między niemi zawartego; 
gdy więc siły te są do siebie prostopadłe, 
gęstość prądu energii je s t największą, mia-

. . . E 'Hnowicie równą - —t-  . Jeżeli 0  =  0, t. j.
47CA

jeżeli siły E ' i H  leżą na jednej prostej, 
wówczas w danym punkcie niema żadnego 
prądu energii.

Rozważymy teraz kilka zastosowań ogól
nego prawa Poyntinga do prostych przypad
ków szczególnych.

W  polu czysto elektrostatycznem nie m a
my nigdzie prądu energii, albowiem w tym 
przypadku siła magnetyczna wszędzie równa 
się zeru, a więc też p  =  0. Toż samo doty
czy pola czysto magnetostatycznego. Jeżeli 
natomiast w polu znajdują się w stanie spo
czynku zarówno magnesy jakoteż i ciała 
naelektryzowane, w każdym punkcie działają 
siły : elektryczna i magnetyczna, wogóle róż
ne od zera, tak  że w tym przypadku możemy 
już mówić o ruchu energii, mianowicie 
wzdłuż linij przecięcia powierzchni stałego 
potencyału elektrycznego i powierzchni s ta 
łego potencyału magnetycznego. W  tym 
jednak przypadku, biorąc jakąkolwiek część 
pola, np. wnętrze sześcianu pomyślanego 
w jakiemkolwiek miejscu, przekonalibyśmy 
się zapomocą rachunku, wykonanego według 
wzoru Poyntinga, że suma algebraiczna ilo
ści energii, przekraczających 6 ścian ograni
czających tę część pola, równa się w każdej 
chwili zeru, t. j .  że do wnętrza tego sześcianu 
tyle energii napływa, ile zeń wypływa na 
zewnątrz. Wynik ten będzie zgodny z tem, 
że gęstość energii elektromagnetycznej

( - E 2 -(- - H 2)  nigdzie się nie zmie

nia, albowiem siły E  i H  również są nie. 
zmienne w czasie. Ruch energii odbywa się

w tym przypadku po liniach zamkniętych, 
gęstość energii nigdzie się nie zmienia, tak  
źe w przypadku pola niezmiennego możemy 
dowolnie przypuścić, że energia płynie we
dług prawa Poyntinga, albo też że wcale nie 
płynie. W ybór ten będzie zupełnie dowolny 
dopóty, dopóki nie poznamy jakiegokolwiek 
nowego zjawiska, któreby odpowiadało temu 
jednostajnem u, kołowemu prądowi energii 
w niezmiennem polu elektromagnetycznem. 
Jeżeli np. w polu znajduje się tylko cząstka 
e o stałym ładunku elektrycznym dodatnim 
i cząstka magnetyczna m  o stałym m agne
tyzmie północnym (biegun północny magne
su, którego biegun południowy znajduje się 
w bardzo niewielkiej odległości od dziedzi
ny równoważnej), wówczas—według prawa 
Poyntinga—energia płynęłaby wzdłuż kól, 
w których przecinają się ze sobą powierzch
nie stałego potencyału elektrycznego i ma
gnetyczne, t. j. w tym przypadku powierzch
nie kuliste opisane naokoło punktów e i m. 
K oła te, wzdłuż których energia płynie, 
przecinają wszędzie prostopadle płaszczyzny, 
przechodzące przez linią prostą em. N a ca
łej tej linii prostej i na jej przedłużeniach 
kierunki sił magnetycznych i elektrycznych 
są ze sobą zgodne lub wbrew przeciwne 
(kąt © =  0° lub 180°, sin© =  0), tak  że 
dla wszystkich punktów tej prostej prąd 
energii p  równa się zeru, innemi słow y: 
prosta ta  em jest osią obrotu energii w polu. 
D la widza, patrzącego w kierunku od e do 
m , ruch ten obrotowy energii byłby zgodny, 
co do kieruku, z obrotem wskazówek zegara. 
Gęstość prądu energii (p) zmienia się od 
punktu do punktu w każdej płaszczyznie 
przechodzącej przez prostą em, jest ona 
jednak jedną i tąź samą dla wszystkich punk
tów, leżących na różnych płaszczyznach, 
lecz na jednej i tej samej kołowej linii p rą 
du energii, tak, źe gęstość energii w kaź- 
dem miejscu pola pozostaje stałą, jak  wogó
le w każdym przypadku, w którym ani siły 
magnetyczne, ani też elektryczne nie zmie
niają się z czasem. We wszystkich przypad
kach takich wybór między ruchem (statecz
nym i kołowym) energii a zupełnym spo
czynkiem energii jes t dowolny, chociaż zgo
dzimy się nawet na wszystkie myśli zasad
nicze Poyntinga.

Dowolność ta  jednak ustaje, mianowicie
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na korzyść wyboru ruchu energii, we wszyst
kich tych przypadkach, w których energia 
zagęszcza lub rozrzedza się w pewnych czę
ściach pola, albo teź, gdzie wzór Poyntinga 
wskazuje ruch energii, chociażby stateczny, 
lecz wszędzie postępowy, nie zaś kołowy, jak  
to niebawem na przykładzie płaskich pól 
elektromagnetycznych ') zobaczymy.

Wyobraźmy sobie bardzo długi przewod
nik prosty, np. d ru t miedziany w kształcie 
prostego walca o przekroju kołowym; niechaj 
w przewodniku tym płynie prąd elektryczny 
o natężeniu I  stałem  w czasie, jednakowem 
wzdłuż całego dru ta i jednostajnie rozmiesz- 
czonem na całej powierzchni przekroju, tak 
źe gęstość prądu jest w każdym punkcie we
wnątrz dru ta równa I : uR 2, jeżeli R  oznacza 
promień przekroju. Ośrodkiem, który dru t 
ten otacza, niech będzie np. suche powietrze. 
Siła elektryczna E ' jes t w tym przypadku 
wszędzie równoległą do osi d ru ta  i działa 
w kierunku prądu elektrycznego; na po
wierzchni owego d ru ta  (na pobocznicy walca) 
np. kierunki sił elektrycznych zlewają się 
z prostemi tworzącemi; powierzchniami s ta 
łego potencyału elektrycznego są płazzczyzny 
prostopadłe do osi walca. Linie siły m agne
tycznej H , otaczające prąd, są kołami prosto- 
padłemi do osi przewodnika, które przebie
gają w kierunku wskazówek zegara dla wi
dza patrzącego w kierunku dodatnim prądu 
(patrz fig. 4); środki tych kół leżą na osi 
przewodnika; płaszczyzny przechodzące przez 
oś przewodnika przecinają koła te wszędzie 
pod kątem prostym, a więc tworzą w tym 
przypadku powierzchnie stałego potencyału 
magnetycznego. W edług prawa Poyntinga 
energia elektromagnetyczna płynie wzdłuż 
linij przecięcia powierzchni stałego poten
cyału magnetycznego i elektrycznego, a więc 
w tym przypadku wzdłuż promieni przedłu
żonych każdego koła, które jest przekrojem 
druta; zważając zaś kierunki sił E ' i H , zo
baczymy według prawidła uzmysłowionego 
na fig. 3, że prąd energii jest w każdym 
punkcie pola skierowany ku osi przewodnika 
(fig. 4) Zewsząd więc napływa energia do 
wnętrza przewodnika, w kierunkach prosto-

’) W szczególności np. świetlnych, według 
elektromagnetycznej teoryi światła.

padłych, czyli normalnych, do jego powierzch
ni. Wzdłuż przewodnika natomiast nie m a
my zgoła żadnego prądu energii w tym przy
padku. Dopóki więc d ru t nasz (którego 
wnętrze jest teraz szczególnym przypadkiem 
owej przestrzeni S, o której mówiliśmy powy
żej, ogólnie) w zamian za zasoby otrzymy
wane nie wysyła żadnej energii nazewnątrz, 
albo też, ogólniej, dopóki energia wysyłana 
jest mniejszą od otrzymywanej, mamy usta
wiczne zagęszczanie się energii wewnątrz 
przewodnika. Skoro energia ta  nie wywołuje 
wewnątrz druta żadnych objawów elektro
magnetycznych, musi o n a —według zasady 
zachowania energii—zamieniać się stopniowo, 
w miarę zbliżania się do osi, na inną formę 
energii; w istocie też zamienia się ona na 
równoważną ilość ciepła, które przy innem 
zapatrywaniu się na stosunki te uważamy

• '3Ol
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Fig. 4.
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! jako skutek „oporu przewodnika pokonywa- 
■ nego przez siły elektryczne”—i które nazy

wamy ciepłem Joulea. W  miarę ogrzewania 
się przewodnika powierzchnia jego wysyła 
nazewnątrz coraz więcej ciepła promieniste
go; po pewnym czasie przeto przewodnik 
osięga stan, w którym równoważnik ciepliko
wy energii elektromagnetycznej, otrzymywa
nej ustawicznie z otoczenia, pokrywa dokład
nie stra tę  ciepła przez promieniowanie, tak  
że odtąd tem peratura przewodnika pozostaje 
niezmienną podobnie jak  całkowita nagroma
dzona w nim energia.

Rozważmy część l naszego przewodnika, 
zaw artą między przekrojami prostopadłemi 
(do osi) A, B (fig. 4); siła elektrobodźcza 
W  dla tej części, t. j. spadek potencyału 
elektrycznego od A do B, niech będzie V , 
całkowity opór tej części d ru ta  niech będzie
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W. Mamy te raz prosty walec kołowy o pro
mieniu R i o wysokości l; przez przekroje 
A, B nie płyną, jak  widzieliśmy, żadne ilości 
energii elektromagnetycznej, lecz tylko przez 
powierzchnię pobocznicy, zawierającą 2irBi 
cm2; otóż, zobaczymy, że według wzoru Poyn- 
tinga można zapomocą tego napływu energii 
z otoczenia zdać sprawę z całkowitej ilości 
ciepła Joulea, wytwarzanego w przewodniku, 
którego według znanego prawa Joulea wy
nosi I 2W  na 1 sek., dla rozważanej części 
druta. W edług wzoru Poyntinga mianowi
cie w ciągu 1 sek. przez każdy 1 cw2 po
bocznicy d ru ta  przepływa ilość energii 
E 'f l

, ponieważ siły E ' i H  są w naszym

przypadku do siebie prostopadłe, tak  że 
sin® =  1. Mnożąc przez powierzchnię po
bocznicy, t. j. przez 2:rRl , otrzymamy całą 
ilość Q energii napływającej z otoczenia

i i i  ̂ 1 27tRHw ciągu 1 sekundy : Q =  ------ . — ——  . E  f;
4 tc A

lecz natężenie prądu I  je s t związane z o ta 
czającą go silą magnetyczną H  zapomocą

T 2tcRH 
wzoru : 47ri =  — — , zaś ihJ równa się

sile elektrobodźczej V; mamy więc Q =  IY .  
Ponieważ zaś, według prawa Ohma Y =  I  W, 
przeto ostatecznie Q =  I 2W, a więc w rze
czy samej, energia napływająca do wnętrza 
dru ta z pola otaczającego równa się dokład
nie ilości ciepła wytwarzanej w drucie we
dług prawa Joulea.

Powyżej opisany przypadek prądu prosto- \ 
linijnego, nieskończenie długiego (gdyż pod 
tym tylko warunkiem pole elektromagne
tyczne otaczające prąd je s t tak  proste) jest 
abstrakcyjnym; w rzeczywistości bowiem I 
przewodnik prądu, np. drut, musi zginać się j  
w pewnych punktach w skończonej odległo- | 
śei,—lub też biedź wzdłuż krzywej stopniowo [ 
zakrzywionej,—dążąc z obu stron do jak ie 
gokolwiek „źródła” siły elektromotorycznej, 
do jakiejkolwiek machiny elektrycznej, lub 
kondensatora, albo też elementu galwanicz- j 
nego, skąd wypływają zasiłki energii elektro
magnetycznej. B iorąc jednak dosyć długą 
część prostą przewodnika prądu, lub przy
najmniej w przybliżeniu prostą, możemy 
zbliżyć się w rzeczywistości dowolnie do [ 
przypadku idealnego, opisanego powyżej. 
Jeżeli zresztą d ru t ma kształt jakikolwiek,

stosunki są co do istoty rzeczy zupełnie po
dobne, tylko rachunek jes t bardziej zawiłym.

W późniejszych artykułach będziemy mieli 
sposobność prześledzenia szczegółowego kil
ku ważniejszych przypadków tego rodzaju; 
zobaczymy też wówczas, jakiemi są właści
wości pola zawartego między płytami ele
mentu galwanicznego lub między krążkami 
zwykłego kondensatora, który zasila prąd 
w drucie łączącym te płyty lub krążki naze
wnątrz; zobaczymy !), źe wewnątrz tych pól, 
podczas wyładowania nagłego lub powolne
go, położenie siły elektrycznej względem 
magnetycznej je s t takie, że prąd energii 
elektromagnetycznej jest skierowany naze
wnątrz (wbrew przeciwnie niż w przypadku 
powyższym), tak  źe energia wypływa z pól 
tych ustawicznie, aż do wyczerpania zupeł
nego.

Bardzo piękne jest zastosowanie prawa 
Poyntinga do teoryi elektromagnetycznej 
światła; daje nam ono przykład ruchu po
stępowego energii, podczas gdy powyżej 
mieliśmy przykład jej zagęszczania się usta
wicznego. W edług teoryi tej, jak  wiadomo, 
światło polega na peryodycznych zmianach 
(w czasie i przestrzeni) siły elektrycznej E  
i magnetycznej H , które leżą w płaszczyznie 
prostopadłej do promienia światła, czyli 
w płaszczyznie fali, jeżeli mamy do czynienia 
z falami płaskiemi biegnącemi w ośrodku 
izotropowym. Jeżeli promień jest spolary
zowany prostolinijnie, jedna z tych sił leży 
w płaszczyznie polaryzacyi, druga jes t do 
niej prostopadłą. Zakładając, że znamy już 
stosunki te skądinąd i że wiemy (patrz wy
żej), źe gęstość energii elektrycznej wyraża

się przez —̂ - E 2, zaś energii magnetycznej
OTT

przez —^ -H 2 w polu jakiemkolwiek, może- 
871

my zapomocą prawa Poyntinga obliczyć 
prędkość v rozchodzenia się peryodycznych 
zaburzeń elektromagnetycznych w danym 
ośrodku dielektrycznym, które np. w razie 
dostatecznie małego peryodu wywierają na 
nas wrażenie światła. Zapomocą prostego- 
rachunku okazuje się mianowicie, że pręd-

•) W tym  celu będziem y musieli zapoznać 
czytelników nasamprzód z pojęciem t. z w. „prą
du przesunięcia” i odnoszącem i się tu zjawiskami.
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lcość ta  jest odwrotnie proporcyonalną do 
pierwiastku kwadratowego z iloczynu współ
czynnika dielektrycznego K  i m agnetyczne
go ;a danego ośrodka: v =  1 /A j /K |i ;  dla 
eteru wolnego marny K  =  1 i |i =  1, tak 
że prędkość v =  1 /A , gdzie A  jest stosun
kiem jednostki elektrostatycznej do jednostki 
elektromagnetycznej prądu (patrz wyżej). 
W  szkle np. prędkość ta  rozchodzenia się 
fal elektromagnetycznych je s t mniejszą niż 
w powietrzu lub eterze wolnym, a znacznie 
mniejszą jeszcze jes t ona w wodzie.

W ynik ten jest zupełnie zgodny z wnios
kiem, który otrzymał Maxwell na innej d ro 
dze, mianowicie wprost ze swych równań 
ogólnych pola elektromagnetycznego. Zgod
ności tej można się było jednak zgóry spo
dziewać, wiedząc, że prawo Poyntinga nie 
jest niczem innem w zasadzie, jak  tylko pew- 
nem przekształceniem równań maxwellow- 
skich.

Ponieważ siła elektryczna E  i magnetycz
na H  są wszędzie prostopadłe do siebie 
(kąt © =  90°, sin© =  1) i do promienia 
i ponieważ obrót od -f- E  do -+- H  jest zgod
ny z obrotem wskazówek zegara dla widza 
patrzącego w kierunku promienia, przeto 
energia elektromagnetyczna (patrz jeszcze 
raz fig. 3) płynie w kierunku dodatnim pro
mienia światła, t. j. od źródła ku miejscom 
oświetlanym; ilość energii przepływającej 
w ciągu 1 sek. przez 1 cm2 w kierunku pęcz
ka promieni (równoległych) wynosi według

prawa Poyntinga . N a podstawie te 

goż prawa dochodzimy również do wniosku, 
źe energia, zaw arta w jakiejkolwiek części 
dielektryka przeszytego promieniami światła, 
składa się z dwu równych części: jedna po
łowa jest mianowicie energią elektryczną,

 —E 2 na 1 cm3, druga połowa natom iast—
fjTt

magnetyczną, —̂ —H-’ na 1 cm3, tak  że wszę

dzie K E 2 =  [iH2. Zobaczymy zresztą w jed 
nym z późniejszych artykułów, że równość ta  
energii elektrycznej i magnetycznej zachodzi 
tylko wówczas, gdy ani sam ośrodek dielek
tryczny ani też jakiekolwiek przewodniki, 
znajdujące się w sąsiedztwie, iiie pochłaniają 
energii fal elektromagnetycznych, co teź za
łożyliśmy milcząco w tym przykładzie. Oka

zuje się również, na drodze prostego rachun
ku zapomocą tegoż prawa Poyntinga, źe 
v =  1 /A ,j/K [i jest największą szybkością, 
z którą omówione energ ie : magnetyczna 
i elektryczna mogą rozchodzić się razem, 
jednocześnie w danym ośrodku i że muszą 
one być równe sobie, jeżeli, w istocie, zabu
rzenia rozchodzą się z tą  szybkością. W a r
tość tę  osięga prędkość v tylko w tym przy
padku, gdy kąt ©, zawarty między kierunka
mi siły elektrycznej i magnetycznej, jes t 
prostym; dla każdej innej wartości kąta  0  
otrzymalibyśmy mniejszą prędkość światła.

Energia elektromagnetyczna płynie więc 
od źródła światła do miejsc oświetlanych 
wzdłuż promieni światła. Ponieważ t. zw. 
ciepło promieniste różni się od światła tylko 
większą długością fal, przeto możemy teoryą 
ruchu energii elektromagnetycznej zastoso
wać również do tego zjawiska. Możemy 

| tedy np. proces ogrzewania i rozpalania (roz
żarzania) się przewodnika wskutek prądu 
elektrycznego, jak  w przypadku rozważanym 
obszerniej poprzednio, przedstawić w sposób 
następujący: energia elektromagnetyczna
napływa przedewszystkiem z otoczenia do 
wnętrza przewodnika i przeistacza się w nim 
w miarę wnikania do warstw coraz głęb
szych na energią drgań cieplikowych; prze
wodnik ogrzewa się stopniowo i powierzchnia 
jego wysyła nazewnątrz coraz więcej ciepła 
promienistego, t. j. również energii elektro
magnetycznej, która teraz jednak, po prze
istoczeniu we wnętrzu przewodnika, jest 
energią bardzo szybkich peryodycznych za
burzeń elektromagnetycznych, t. j. energią 
bardzo krótkich fal elektromagnetycznych; 
następuje wreszcie chwila równowagi, kiedy 
ilość energii, napływającej do druta, jest 
dokładnie równą energii wysyłanych drgań 
elektromagnetycznych, które przy pewnej 
częstości działają na nasz zmysł tem pera
tury, w razie większej częstości na siatków
kę, a w razie jeszcze większej na płyty fo
tograficzne. J a k  proces ten odbywa się 
wewnątrz przewodnika i czy energia elektro
magnetyczna, napływająca z otoczenia, traci 
na pewien czas swój charakter pierwotny 
a później dopiero, w chwili opuszczania po
wierzchni przewodnika, znowu go odzyskuje, 
o tem dotychczas niewiele wiemy. Tyle 
tylko możemy powiedzieć, że proces zacho
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dzący wewnątrz przewodnika daje się ująć 
w tę sam ą formę matematyczną, co ruch 
cieczy lepkiej, w której uporządkowany ruch 
zamienia się stopniowo w skutek tarc ia  na 
ruch „nieuporządkowany” cząsteczek '), s ta 
nowiący istotę ciepła.

W  zjawisku uzmysłowionem na fig. 4, 
wypadkowa siła elektryczna E  była równo
ległą do osi drutu; dlatego teź cały prąd 
energii elektromagnetycznej, o gęstości p, 
był skierowany ku wnętrzu druta, prosto
padle do osi; wzdłuż d ru ta  natom iast nie 
mieliśmy żadnego prądu  energii, tak  że 
energia elektromagnetyczna zamieniała się 
całkowicie na ciepło Joulea. Jeżeli jednak 
siła elektryczna E  nie jest równoległą do 
osi, ale tworzy z nią pewien kąt a, lecz 
zawsze jeszcze jes t prostopadłą do kolistych 
linii siły magnetycznej H , wówczas możemy 
siłę E  rozłożyć na dwie składowe : jednę 
równoległą do osi, równą E  , cosa, drugą 
prostopadłą do osi, równą E  . s in a ; ruch 
poprzeczny energii je s t proporcyonalny do 
pierwszej składowej, ruch podłużny nato
miast jest proporcyonalny do drugiej sk ła
dowej E  . sina (i do H  oczywiście). Im  
bardziej k ą t a  zbliża się do k ą ta  prostego, 
tem mniejsze jest pochłanianie energii (i wy
twarzanie się ciepła Joulea) i tem większy 
jest ruch energii wzdłuż druta; jeżeli a  =  90°, 
t. j . jeżeli siła elektryczna jes t prostopadłą 
do druta, wówczas cała energia płynie wzdłuż 
druta, który w tym przypadku wcale jej 
nie pochłania. Chcąc więc przesyłać ener
gią elektromagnetyczną wzdłuż przewodnika 
jaknajkorzystniej, t. j .  z możliwie m ałą 
s tra tą  po drodze, musimy starać się, aby 
wypadkowa siła elektryczna miała, tuż przy 
powierzchni przewodnika przynajm niej, kie
runek do powierzchni normalny (prostopa
dły), albo też do normalnego jaknaj bardziej 
zbliżony. Stosunki te zrozumiemy szczegó
łowiej i dokładniej, gdy w dalszych artyku
łach zapoznamy się bliżej z prawam i biegu 
fal elektromagnetycznych wzdłuż przewo
dników.

D r  Ludw ik Silberstein.

') Jak wyrażał się Helm holtz,

0 błyskawicy przerywanej.
W 31-ym  numerze W szechświata r. b. w dzia

le kroniki naukowej znalazłem wiadomość, po
daną przez p. T. R. o błyskawicy przerywanej, 
tak zwanej „błyskawicy perłow atej”, której obraz 
fotograficzny otrzymał p. H. L. von der Kalk 
dnia 15 iipca 1896  r. w Davos, a poprzednio 
p. Fechtner na początku września 1894  r. Zja
wiska te, dodaje p. T. R  , dołąd nie były znane.

Być może, że tak dokładnych obrazów foto
graficznych podobnych błyskawic dotąd nie otrzy
mywano, sam fakt atoli znany był ju ż  dawno, 
a wiadomości o takich błyskawicach podaje p. 
Jerzy Davy w swojem dziele ,,1’E lectricite dans 
la naturę”, wydanem w Paryżu w 1892 roku. 
W rozdziale, zatytułowanym : Eclairs en chape- 
le t p. J. D avy w następujący sposób omawia tę  
kwestyą Już Peltier wspomina o takiem zja
wisku, trwającem dwie sekundy, a du Moncel 
w swoim „Etude sur les eclairs” wyraźnie mówi 
o błyskawicy przerywanej o świetle ziarnistem—  
a lumiere granulaire. Nazwę eclairs en chapelet 
tego rodzaju zjawiskom dał Gaston Plante, który  
obserwował taką błyskawicę w Meudon 18 sierp
nia 1876 r Miała ona postać litery S i widzial
ną była dość znaczną chwilę „tworząc jakby ró
żaniec o błyszczących ziarnach, nawleczonych na 
bardzo wąską, świetlną nitkę”. Ponieważ po
dług obserwacyi piorun ten miał uderzyć w P a
ryżu w kierunku bulwaru de Vaugirard, gdzie  
w tym czasie widziano kilka piorunów kulistych, 
więc Plante wyprowadza wniosek, że błyskawice 
te są przejściem od błyskawic zwykłych do ku
lisa c h . „Jeżeli bowiem — mówi on— napięcie 
(condensation) elektryczności je s t  znaczniejsze 
w pewnych punktach drogi błyskawicy, to cząs
teczki mogą otrzymać pewną objętość i w ytwo
rzyć kule, widzialne przez czas niejaki”. Jeżeli 
w pewnem miejscu obserwowano jednocześnie 
kilka kul św ietlnych, to, podług Plantego, pocho
dzą one od jednej błyskawicy perłowatej, r o z 
dzielonej (desagrege), co on nazywa „kawałkami 
kulistem i” (fragments globulaires).

Jeszcze 20 lipca 1859 roku p. Renon b y l 
świadkiem błyskawicy perłowatej w Ponts-de- 
Braye; „z wyjątkowym grzmotem— mówi on—  
błyskawica zakreślała drogę prawie pionową, 
lecz cokolwiek wężykowatą, utworzoną z kul, 
prawie się dotykających, jak sznur różańca” . 
Średnica kul była mniej więcej wielkości dziesią
tej części średnicy słońca, co wobec odległości 
2 5 0  m daje w ielkość średnicy kul 0 ,2  m. Jestto  
średnica kul błyskawicy kulistej.

Prof. Kłossowski z Odessy obserwował również; 
błyskawicę 7 sierpnia 1889  r., którą przyrówny
wa do „olbrzym iego kropkowania” ; w „Editions 
de l ’Observatoire m eteorologiąue d’Odessa” do
daje on, że zjawisko tegoż rodzaju widział pan, 
Bochko w Kiwercach gub. wołyńskiej.
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Takie błyskawice obserwowali również Joule, 
Lawrence, a p. Prinz z Brukselli chciał uogólnić 
wszystkie objawy błyskawic. Na podstawie prac 
d-ra Kaysera z Berlina i pp. M oussette i Trou- 
velot o rysach poprzecznych, spostrzeganych na 
fotografiach błyskawic, sądzi on, że prążkowanie 
to wskazuje dążność do bfyskawicy perłowatej. 
Twierdzi przy tem, że szlak świetlny błyskawicy, 
który dla naszego oka trwa jak iś określić się da
jący przeciąg czasu, a który utrwala fotografia 
mniej, niż w milionowej części sekundy, je s t  ty l
ko sumą wszystkich punktów, przez które prze
chodzi błyskawica, Podług M oussettea zaś b łys
kawica perłowata jest tylko drogą błyskawicy 
kulistej, a paciorki i długi czas trwania je s t ty l
ko złudzeniem oka.

Tj^le o tym rodzaju błyskawic mówi p. Davy. 
We W szechświecie również znajdujemy wzmian
kę o tem zjawisku (n r 22 z 1889 r.) przez p. 
Majchrowskiego, który nazywa te błyskawice 
„ perło wemi” .

Zjawisko tedy, jak  widzimy, n e jest nowem, 
a nawet opisywane już było we W szechświecie, 
nazwa jego istnieje od roku 1 8 76 , jak  je  zaś 
nazwać w języku naszym, czy błyskawicą „per
łow ą”, „perłowatą”, czy też „paciorkowatą” , 
niech sądzą nasi meteorolodzy.

Aleksander Treliński.

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

—  Badania nad zam arzaniem  roślin. Jakkol
wiek wielokrotnie ju ż  pracowano nad tym przed
miotem, jednakże rzadko badano zjawisko za
marzania w samej komórce roślinnej. Zwłaszcza 
stawał temu na przeszkodzie brak odpowiedniego 
przyrządu, zapomocą którego możnaby zmiany 
zachodzące przy zamarzaniu obserwować przez 
dłuższy czas pod mikroskopem. Przyrząd taki 
zbudował sobie p. H. Molisch; po szczegóły, do
tyczące tego urządzenia, odesłać musimy czytel
nika do oryginału (H. Molisch : Untersuchungen  
iiber das Erfrieren der Pflanzen. Jena, 1 897 . G. 
Fischer). Pragnąc lepiej ocenić zjawiska za
marzania w komórkach żywych, autor przede
wszystkiem badał wpływ zamrażania w rozmai
tych ciałach martwych, mianowicie w koloidach, 
emulsyach, roztworach solnych i t. p. W  za 
wartości komórkowej bowiem mamy głównie do 
czynienia z roztworami mniej lub więcej napęcz- 
niałemi, jak  w koloidach. Rozglądając pod m i
kroskopem w przyrządzie zamrażającym roztwór 
wodny dwuprocentowy żelatyny, który w zwykłej 
temperaturze tworzy sztywną galaretę, widzimy, 
jak  w licznych punktach wydzielają się pęche
rzyki powietrza i występują okrągławe masy lo 
du, które, odciągając sąsiednim cząstkom żelaty
ny wodę, szybko się powiększają i odsuwają na 
bok żelatynę coraz uboższą w wodę; gdy wresz
cie lód w całej masie je s t  utworzony, wówczas

! żelatyna występuje pomiędzy bryłeczkami lodu 
jako bardzo zawiła struktura siatkowa. Jedno
rodna pierwotnie żelatyna zamieniła się na rodzaj 
gąbki, w której szkielet siatkowy składa się z że
latyny, a oczka wypełnione są lodem. Po odta- 

j  janiu w zwykłej temperaturze pokoju siatka po- 
| zostaje jeszcze przez kilka dni, ponieważ żela

tyna w niskiej stosunkowo temperaturze pęcznie
je  bardzo powolnie. Oczka wypełniają się wodą, 
po pewnym czasie znika znów pierwotna struktu
ra siatkowa wskutek pobrania wody przez żela
tynę. Podobne zjawiska obserwowano w innych 
koloidach, jak klajstrze krochmalowym, gumie 
arabskiej, białku kurzem i t. p. Gdy wykonywa
no doświadczenia z emulsyą, z zawiesiną barwni
ka w wodzie, z roztworami barwników lub soli, 
spostrzegano zupełnie podobne oddzielanie się  
wody od towarzyszącego mu drugiego ciała. W e  
wszystkich tych przypadkach zatem mamy przy  
zamrażaniu istotnie do czynienia z odciąganiem  
wody, a coś podobnego dzieje się również przy 
zamrażaniu żywych komórek i tkanek. Obraz 
zupełnie podobny do opisanego przedstawia się 
bowiem przy badaniu ameby. Przeniesiona do 

j  przyrządu, którego temperatura wynosiła — 9° C, 
ameba zwolniła swój ruch, a po kilku minutach 

| zawiesiła go zupełnie. Następnie stężała i przy
brała pod mikroskopem zupełnie postać siatki 
nieregularnej. Wewnątrz żywej substancyi w licz
nych bardzo miejscach powstają grudki lodowe, 
powiększające się szybko kosztem wody przeni
kającej plazmę i wypełniającej wodniczki; a p laz
ma, pozbawiona wody, wraz z rozmaifemi zawar- 
temi w sobie s Łałemi utworami i ze s łężonym roz
tworem solnym zostaje pomiędzy owe grudki lo
du wtłoczona. Ameba po odtajaniu jest martwa, 
podobna do gąbki o dużych porach; szkielet 
plazm atyczny zamknięty w lodzie zachowuje się 
dość dobrze, a przestrzenie wewnątrz tego szkie
letu, wypełnione przedtem lodem, zawierają po 
odtajaniu wodę, W podobny sposób zachodzi 
zamarzanie niektórych tkanek roślinnych, jak np. 
włosków Tradescantii. W innych, bardzo częstych  
przypadkach zamarzanie zachodzi w ten sposób, 
że sama komórka nie krzepnie; woda występuje 
z komórki i zamarza na powierzchni zewnętrznej 
ścianki, gdy komórka często w znacznym stopniu  
się marszczy (komórki drożdży, Spirogyra, Cla- 
dophora, Derbesia), Jak ju ż  wskazał dawniej 
Miiller-Thargen. rośliny nie zamarzają przy 0°, 
lecz dopiero w niższych temperaturach; ażeby 
zamarznąć, muszą one być przechłodzone. P rzy
czynę tego zjawiska Molisch upatruje, obok in 
nych czynników, w mikroskopowych rozmiarach 
komórki. Wiadomo, że w kapilarach szklanych  
woda zamarza dopiero po mniej lub więcej sil - 
nem ochłodzeniu poniżej 0°, I w komórkach 
mamy do czynienia z przestrzeniami włosowate- 
mi, w których mieści się woda. Mikroskopowe 
wymiary komórki poczytywać przeto można za 
środek ochronny przeciw zamarzaniu roślin. Co 

| dotyczy zamarzania tkanek, to nowsze badania
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wykazały, że w  zwykłych warunkach (przy po- 
wolnem ochładzaniu) lód tworzy się nie w samej 
komórce, lecz pomiędzy komórkami, w przestrze
niach bądź już istniejących bądź też utworzonych  
pomiędzy komórkami przez powstawanie lodu. 
Jednakże bywają wyjąfki, jak tego dowodzi Mo- 
lisch, który obserwował Tradescantia discolor, 
że przy powolnem ochładzaniu powstawał także 
lód w żyjącej komórce tkankowej. Pragnąc roz
strzygnąć pytanie, czy rośliny umierają już przy 
zamarzaniu, czy dopiero wskutek odtajania, Mo- 
liseh posługiwał się metodą podobną do tej, jaką  
stosował już prawie 70 la t temu Goeppert, Ten 
ostatni zamrażał białe kw iaty Calantha veratri- 
folia oraz kwiaty, liście i gałązki gatunków Pha- 
jus i widział, że przy zamarzaniu barwią się one 
na niebiesko. Zawierają ono mianowicie indy- 
kan, z ,którego przy obumieraniu tkanki tworzy 
się błękit indygowy. Goeppert wnosił stąd, że 
śmierć rośliny następuje ju ż  podczas zamarzania. 
Później wszakże, głównie na skutek wielkiej p o 
wagi Sachsa, przyjął się ogólnie pogląd, że do
piero szybkie rozgrzewanie zamarzniętej rośliny 
zabija ją; a poglądu tego nie mogły osłabić na
wet badania Miillera-Thargea, który potwierdził 
spostrzeżenia Goepperta.— Molisch do badań 
swych użył naprzód pewnych wodorostów czer
wonych, które odznaczają się tem, że obumiera
jąc, tracą barwę swą pierwotną i przyjm ują za

barwienie pomarańczowe, pochodzące z fluore- 
scencyi czerwonego barwnika, który przechodzi 
z chromatoforów do soku komórkowego. Gdy 
wodorosty takie (Nitophyllum punctatum) umiesz
czono w epruwetce z mieszaniną oziębiającą, po 
pewnym czasie nasfępowała zmiana barwy na 
dowód, że rośliny już przy zamarzaniu obumie
rają. Inny szereg doświadczeń dokonano z roś
liną złożoną Agentum mexicanum, która, obu
mierając, wydziela zapach kumaryny. I tutaj 

! okazało się, że przy — 4° do — 7° woń kumary- 
j ny się pojawiła, stwierdzają •, że śmierć następu

je  przy zamrażaniu. Jeszcze setki innych roślin  
p. Molisch badał pod tym względem, zawsze 
z tym rezultatem. I przekonał się też, że gdy  
roślina zamarzła, nie mogło jej już ocalić ani 

! szybkie ani powolne rozgrzewanie. W yjątki pod  
tym względem stanowią, jak  dotychczas się prze
konano, jabłka i gruszki, które prawie zupełnie 
nie zostają uszkodzone przez powolne rozgrze
wanie po zamarznięciu, natomiast szybkie ogrze
wanie w wysokim stopniu je s t  szkodliwe; to samo 
M olisch dostrzegł na liściach Agave americana. 
Omawiając teoryą zamarzania roślin, autor do
chodzi do wniosku, że śmierć od zamarzania po- 

j  lega głównie i istotnie na zbyt dużej utracie w o
dy przez protoplazmę wskutek tworzenia się lo 
du, przez co struktura protoplazm y zostaje 

l zniszczona. A . L .

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 d. 8 do 14 wrześuia 1897 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przem ysłu i Rolnictwa w  W arszawie).

•a
Barometr 

700 m m  -f-

U
Temperatura w st. C. ^ Kierunek wiatru

Szybkość w metrach 
na sukundę

Suma
opadu

U w a g i
Q 7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 P- 9 w. Ńajw. Najn. . p

8 S. 44.9 15,9 46,6 8,8 15,1 9 .u 15,4 7,3 68 S W 6.W l0,W 5 3,3
MSW

•  w  n ocy i ok o ło  3 pm; /
9 C. 49,1 5o,o 5o ,5 l o ,5 15.8 10,9 17,8 | 6.4 70 SW3,SW4,SW3 0,1 •  dr. od 830 w iecz.

10 P. 5c ,9 5-2,1 53,6 9,9 10,6 9.7 1 1 ,4  ! 9,6 | ,.5 0 ,E ».E * 17.9 #  ca ły  dzień i noc
u  S. 56,1 57,7 58,4 9,6 11,6 11,6 12.0 j 9,1 91 E*,N E*,N E» 4 ,o 0  c a ły  dzień do QJ0 pm
12 N. 57,7 57,8 56 ,i 12.0 13,9 15,4 16,4 11,3  89 E 5.N E \ E J 1,7 O od 1 245 pm!
'3  P. 55,7 55,6 55,7 14,0 16.4 >4,1 16,7 i  13.8 91 S W 6,S W 5,N E 3 1,5 9  c a ły  d zitń  z p rzerw am i
14 W. 57,0 57,3 07,6 io ,8 14,0 12,6 l 5 ,o j l o ,3 78 W N 5,N 5,W N ‘ —

__ ---
Ś r e d n i a  7 5 3 , 5  1 2  2 83 2 8 , 0
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