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Elektryczność łelluryczna. ')

Jedną z hypotez, podawanych w celu ob
jaśnienia pochodzenia elektryczności ziem
skiej, jest przypuszczenie, że zwykła, dająca 
się zawsze zauważyć podczas pogodnego nie
ba, elektryczność atmosferyczna stanowi zja
wisko termoelektryczne. W tym razie, we
dług teoryi, niebo powinnoby względnie do 
ziemi posiadać ładunek dodatni i rzeczywi
ście fakty potwierdzają tę teoryą. E lektro
technik, p. C. Liebenow, rozwinął tę myśl 
i zbadał matematycznie przyczem doszedł do 
ciekawych wyników, które obecnie podać za
mierzamy.

Dla elektrotechnika zbadanie zjawisk elek
trycznych na ziemi i w atmosferze ważne jest 
chociażby już z tego tylko powodu, źe znaj
duje się z niemi w ciągłej walce. Burze 
grożą przewodnikom elektrycznym powietrz
nym, a prądy w łonie ziemi, zwłaszcza w okre
sie częstych zórz, sprowadzają zakłócenia 
w lądowych i podmorskich liniach telegra
ficznych. To też, wychodząc z zasady, źe 
im lepiej obeznani jesteśmy z niebezpieczeń

*) W edług odczytu C. Liebenowa, w ypow ie
dzianego w nZwiązku elektrotechników" w B er
linie.

stwem, tem łatwiej je  zwalczyć możemy, 
słuszna jest dbałość elektrotechników o wy
jaśnienie zjawisk, związanych z istnieniem 
elektryczności ziemskiej.

Zjawiska, wywołane przez elektryczność 
teliuryczną dzielimy zwykle na trzy grupy. 
Do pierwszej zaliczamy zwykłą elektrycz
ność atmosferyczną podczas nieba pogodne
go, druga obejmuje elektryczność chmur 
i burz, trzecia zaś prądy ziemskie, występu
jące w znacznej sile jednocześnie z burzami 
magnetycznemi i zorzą północną.

Elektryczność atmosferyczna w czasie po
gody, powiedzmy, codzienna, wogóle mało daje 
się we znaki i w rzadkich tylko przypadkach 
przypominamy sobie o jej istnieniu, bez uży
cia specyalnych przyrządów doświadczalnych. 
Tak np. zdarzyło się parę razy, że w czasie 
wycieczek aeronautycznych balon przyjmo
wał ładunek elektryczny, a stąd opuszczając 
się na ziemię, zapalał się od iskry przeska
kującej między nim a ziemią. Podobnież 
podczas prób z telegrafią bez drutu, żołnie
rze, obsługujący balony, otrzymywali ude
rzenia elektryczne za dotknięciem się do 
drutu, zwisającego z balonu.

Zgoła inne, doniosłe znaczenie posiadają 
zjawiska drugiej grupy, burzowej. Chcąc 
jednak je zrozumieć, musimy poprzednio do
kładnie zbadać zjawiska grupy pierwszej,
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jeżeli bowiem istnieje wogóle jaki zwią
zek między wytwarzaniem się elektryczności 
w obu przypadkach, to bezwarunkowo pierw
sza grupa zjawisk elektryczności atm osfe
rycznej jest przejawem prostszym. Ziemia, 
pojedyncza otoczona powietrzem kula, k rą
ży w przestworzu w wielkiej odległości od 
innych ciał podobnych. Ohmury, natom iast, 
składają się z niezliczonych kuleczek, rów 
nież otoczonych powietrzem, lecz mogących 
wywierać na siebie najrozmaitsze wpływy, 
tak że zjawiska elektryczne muszą być 
w tym razie bardziej złożone, niż dla jednej 
wielkiej kuli ziemskiej.

W  razie jasnego nieba w bliskości po
wierzchni ziemi wszędzie ujawnia się spadek 
potencyału elektrycznego, takiego przytem 
rodzaju, że niebo okazuje się naładowanem 
dodatnio względem ziemi. Ten spadek po- 
tencyalu wynosi w ogólnych zarysach około 
100 woltów na 1 m, t. j. dwa punkty w bli
skości powierzchni ziemi, leżące o m etr jeden 
nad drugim posiadają różnicę potencyału, 
dochodzącą do 100 woltów.

Pomiary robione z balonów wykazały, że 
ta  różnica potencyałów zmniejsza się wraz 
z wysokością. T ak  np. Le Gadet w czasie 
podróży napowietrznej, przedsiębranej z P a 
ryża w celu dokonania podobnych pomia
rów, przekonał się, że różnica potencyałów 
dwu punktów, wzniesionych jeden nad d ru
gim o 1 to, między innemi wynosi na wyso
kości 1420 m  36,5 wolta, a na wysokości 
4015 m  tylko 13,4 wolta. Szereg danych 
Le Cadeta jest dotychczas najbardziej zu 
pełny i opiera się na 81 pomiarach, dokona
nych tego samego dnia podczas wznoszenia 
i opuszczania się balonu. Niewielka ilość 
spostrzeżeń, dokonanych przez innych bada- 
czów, w wynikach swoich różni się znacznie 
od danych Le Cadeta, co poczęści przypisać 
należy odmiennym metodom mierzenia, po- 
części zaś temu, źe spadek potencyału na 
wysokości podlega również silnym waha
niom, jak  i w sąsiedztwie powierzchni ziemi. 
Wogóle jednak większość tych pomiarów 
stwierdza, że spadek potencyału na 1 m  
zmniejsza się wraz z wysokością.

Ażeby otrzymać jasny, chociaż tylko tym
czasowy, obraz rozkładu elektryczuości 
w ziemi i jej atmosferze, p. Liebenow przy
ją ł, źe dane Le Cadeta m ają znaczenie ogól

ne, t. j. że różnice potencyałów obliczone 
z jego'pomiarów są na całej ziemi dla danej 
wysokości równe. Przy pomocy matema
tycznej teoryi elektryczności, a w szczegól
ności z równania Porssona *) p. Liebenow 
obliczył rozkład i gęstość elektryczności 
w przestrzeni, odpowiadające przyjętemu 
spadkowi potencyału. Otrzymane z tych 
obliczeń dane mogą być niedokładne, ponie
waż liczby Le Cadeta nie są zapewne ogól- 
nemi, lecz w przybliżeniu odpowiadają 
z pewnością rzeczywistym stosunkom. W y
niki obliczeń śą następujące. Całkowity ła 
dunek powierzchni ziemi wynosi, odpowiednio 
do przyjętych założeń, około 300000 cou- 
lornbów elektryczności odjemnej, tak że na 
1 to 2 wypada około dwu jednostek elektro
statycznych 2). Równa ilość elektryczności 
dodatniej jest rozłożona w atmosferze zgod
nie z krzywą, którą otrzymamy, oznaczając 
na odciętej wysokości w kilometrach, a na 
rzędnej ilości elektryczności w milimetro
wych częściach jednostki elektrostatycznej. 
Według tego w bliskości powierzchni ziemi 
w 1 to3 powietrza znajduje się 650 miliono
wych części jednostki elektrostatycznej, t. j. 
sześcian o bokach 10-metrowej długości za
wiera 0,65 tej jednostki. T a ilość zmniejsza 
się jednak szybko wraz ze wzrastającą wy
sokością. Na wysokości 10000 m  powietrze 
zawiera już tylko 2%  powyższej ilości, tak, 
że można powiedzieć, że cala prawie ilość 
elektryczności atmosferycznej znajduje się 
w dolnych kilometrach atmosfery. Różnica 
potencyału między jakimkolwiek punktem

gdz
. d2v . 8-v . S2v

oznacza gęstość, v potencjał, a x, y, z współ • 
rzędne.

3; Istnieją dwa układy jednostek elektrycz
nych Jeden, elektrostatyczny, opiera się na sile, 
działającej między dwiema ilościami elektryczno
ści, drugi, elektromagnetyczny, na sile, działają
cej między dwuraa biegunami magnesu. Jed- 
nos*ką ilości elektryczności w pierwszym ukła- 
d«ie jest ta jej ilość, która umieszczona w od
ległości 1 cm od podobnej i równej ilości, odpy- 
clia ją  z siłą jednej dyny W układzie elektro
magnetycznym jednostką ilości elektryczności 
je s t ta jej ilość, jaką w ciągu jednej sekundy 
przynosi prąd o jednostce natężenia. Coulomb 
jost praktyczną ilością elektryczności i równa się 
10—9 absolutnej jednostki w układzie elektro
magnetycznym.
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wszechświata a ziemią wynosi około 164000 
woltów. Zachodzi teraz pjtanie, w jaki spo
sób powstaje taki rozkład elektryczności 
w atmosferze.

Rozpowszechniony pogląd Peltiera na po
wstawanie elektryczności atmosferycznej zna
lazł między innemi zastosowanie w znanej 
teoryi Exnera. W edług tej teoryi ziemia, 
w chwili swego powstania, otrzymała w nie
wiadomy sposób ładunek elektryczności od- 
jemnej, k tó rą  zachowuje dotychczas.

Ażeby u trz jn a ć  elektryczność przy po
wierzchni ziemi, powietrze musiałoby być zu
pełnym izolatorem. W  rzeczywistości jed
nak, elektryczność naładowanej kuli wiszącej 
swobodnie w powietrzu rozsiewa się stosun
kowo szybko. Dowiódł tego już Coulomb 
przeszło sto lat temu. Odjemna elektrycz
ność ziemi nie mogła się więc utrzymać od 
czasu jej powstania.

Druga hypoteza opiera się na fakcie, źe 
pewne rodzaje promieni jonizują powietrze 
i że jony odjemne rozprzestrzeniają się w po
wietrzu przez dyfuzyą prędzej niż jony do
datnie. To zjawisko usiłowali spożytkować 
w celu objaśnienia elektryczności ziemskiej 
głośni badacze brunświccy E lster i Geitel ‘). 
Przeciw słuszności tego objaśnienia prze
mawia przedewszystkiem wielkość przewod
nictwa powietrza atmosferycznego. Z fak
tu, stwierdzonego już przez Coulomba, 
że ciało naelektryzowane, wiszące wolno 
w powietrzu utraciłoby swój ładunek mniej 
więcej w 100 minut, p. Liebenow obliczył 
opór omowy powietrza, znalazłszy dlań wiel
kość równą 6,8 . 10’6 omów na 1 cm3. Opór 
powietrza jest wprawdzie w różnych dniacłi 
rozmaity, jak  tego dowodzą liczne pomiary, 
zmniejsza się też wiaz z rosnącą wysokością, 
wogóle jednak przy powierzchni ziemi wy
raża się liczbą tego porządku, jak  polana 
wyżej.

Przyjąwszy tedy, że promienie słoneczne 
i t. d. wywołały oczywiście taki rozkład elek
tryczności i że następnie promieniowanie na
gle ustało, to oczywiście elektryczności róż- 
noimienne znowuby się zrównoważyły. Przy 
pomocy zaś znanego oporu powietrza można- 
by wyliczyć ilość elektryczności, znajdującej

się jeszcze na powierzchni ziemi w każdej 
danej chwili, począwszy od czasu ustania pro
mieniowania. Po upływie godziny znikłaby 
prawie połowa elektryczności, a  po 10 godzi
nach b93/«%  pierwotnej jej ilości.

Z tego wynika, że podczas nocy, gdy pro
mienie słońca nie przenikają powietrza, po- 
winnaby zniknąć prawie cała elektryczność 
atmosferyczna. Tak jednak nie jest. Ilość 
elektryczności posiada wprawdzie pewno mi
nima i maxima, oba stany wszakże występu
ją  dosyć symetrycznie w kilka godzin po za
chodzie i wschodzie słońca. Elektryczność 
atmosferyczna zachowuje się tedy jednakowo 
zarówno w nocy, jak i we dnie, co nie mo
głoby mieć miejsca, gdyby promieniowanie 
słońca było bezpośrednią przyczyną jej po
wstawania. Rozdział elektryczności wywo
łują zatem inne siły elektromotoryczne, dzia
łające we dnie w ten sam sposób co i w no
cy. Takie siły elektromotoryczne p. Liebe
now widzi w prądzie termicznym, stale pły
nącym w atmosferze od dołu ku górze wsku
tek tego, że dolne warBtwy powietrza są 
ciepłe, a górne bardzo zimne. Podobne siły 
elektromotoryczne odpychałyby elektryczność 
dodatnią ku górze. Można też przyjąć, źe 
siły te zmniejszają się wraz z rosnącą wyso
kością, ponieważ powietrze staje się rzadsze 
i opór jego się zmniejsza; odpowiada to w zu
pełności zmniejszającemu się ku górze spad
kowi potencyału. Pozostaje tylko do roz
wiązania pytanie, czy ten względnie słaby 
prąd ciepła wystarcza do wytworzenia sił 
elektromotorycznych podanej wielkości (100 
woltów na 1 m).

Maximum sił, które może być wywołane 
przez prąd ciepła, daje się wyliczyć podług 
formuły :

podanej w artykule o źródle energii termo
elektrycznej l). Z rachunku tego wynika, że 
w bliskości powierzchni ziemi spadek poten
cyału mógłby wynosić 1 400 woltów na 1 m, 
a więc rozpatrywany prąd termiczny rzeczy
wiście aż nadto wystarcza do wywołania 
owych 100 woltów na 1 m.

179

*) Patrz W szechświat nr. 7 z r. b. „O powsta- *) Wszechświat 1900 r. nr. 18. „Z teoryj
waniu elektryczności atmosferycznej” przez W. H. termoelektrycznych” podług O. Liebenowa.
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Zgodnie z tem można przyjąć, źe wznoszą
cy się w atmosferze prąd ciepły odpycha 
elektryczność dodatnią ku górze, a odjemną 
ku dołowi dopóty, dopóki powstałe wskutek 
tego elektrostatyczne siły przyciągania nie 
zrównoważą powyższych sił elektromotorycz
nych. Tę samę zasadę p. Liebenow zastoso- 
wuje do wytłumaczenia powstania elektrycz
ności w chmurach i burzach.

Do wytłumaczenia tych zjawisk nie nadają 
się ani hypoteza Exnera, ani E lstera i G ei
tla. Elektryczność wytwarza się bowiem 
i niszczy bez przerwy, oczywiście więc nie 
może istnieć od czasu powstania ziemi. P ro 
mienie słońca również nie mogą być przyczy
ną powstania elektryczności piorunów, gdyż 
burze zdarzają się i w nocy. Natom iast przy
puszczenie, źe prądy termiczne wywołują 
w atmosferze przesunięcie się elektryczności, 
pozwala na zupełnie zadawalniający opis 
przebiegu tych zjawisk. K ażda kropla desz
czu, zarówno cieplejsza jak  i zimniejsza od 
otaczającego powietrza, je s t przyczyną po
wstania prądu termicznego, podobnież jak  to 
czyni wielka kula ziemska. Jeżeli kropla jest 
cieplejsza, to musi się przytem, tak jak  i zie
mia, naładować odjemnie, powietrze zaś do
datnio. Jeżeli kropla jest zimniejsza od po
wietrza, to zjawisko musi mieć przebieg 
odwrotny. Jeżeli więc gdziekolwiekbądź 
w atmosferze wznosi się ku górze powietrze 
wilgotne, to ono się rozszerza, wytwarza p ra
cę i ochładza się wskutek tego. Przytem , 
począwszy od pewnej wysokości, para przyj
muje postać drobnych kropelek wody, w cza
sie swego powstawania cieplejszych od po
wietrza, w którem się tworzą, wskutek u ta 
jonego ciepła pary wodnej. Powietrze utrzy
muje te kropelki wody w zawieszeniu dopóki 
rozmiary ich są niewielkie, a nawet unosi je 
z sobą w górę. Wznosząc się, powietrze 
wciąż się rozszerza i wskutek tego ochładza, 
dla kropelek wody, natomiast, ta  przyczyna 
ochładzania się nie istnieje. Tym sposobem 
krople wody posiadają stale tem peraturę 
•wyższą i zaledwie stopniowo przez przewod
nictwo przenoszą ciepło swe na otaczające 
powietrze. K ażda kropla podobna więc jest 
w tym względzie do kuli ziemskiej : musi 
stać się elektryczną odjemnie i otoczyć się 
dodatnią powłoką powietrzną. Zewnętrznie 
chmura taka nie wykazuje ładunku elektrycz

nego, gdyż w całem jej wnętrzu rozłożone są 
obok siebie równe ilości elektryczności do
datniej i odjemnej.

Stopniowo kropelki powiększają się i wsku
tek ciężaru coraz bardziej pozostają w tyle 
względnie do wznoszącego się powietrza, któ
re unosi z sobą elektryczność dodatnią. 
W skutek tego chmura elektryzuje się w gó
rze dodatnio, a w dole odjemnie.

Jeżeli podobne chmury znajdują się na 
wielkiej wysokości i masy naelektryzowane 
położone są pionowo jedna nad drugą, to 
chmury te wywrą wpływ bardzo nieznaczny 
na instrumenty miernicze i co najwyżej zdo
ła ją  obniżyć normalny spadek potencyału 
przy ziemi. Gdy jednak panuje silny wiatr 
boczny, wtedy górna część chmury wysuwa 
się naprzód i spostrzegacz może stwierdzić, 
że przód chmury naładowany jest dodatnio, 
a tył odjemnie. Jestto  jeden z niewielu re 
zultatów, wyprowadzonych przez E lstera 
i G eitla z ich licznych badań nad rodzajem 
ładunku elektrycznego chmur.

Jeżeli z wysoko płynącej chmury pada 
deszcz, to krople deszczowe dosięgają w koń
cu warstw powietrza cieplejszych niż one sa 
me. Wtedy tracą one przedewszystkiem 
swą elektryczność odjemną, aby następnie, 
spadając przez czas dłuższy w powietrzu 
cieplejszem, naelektryzować się dodatnio. 
Zdarza się, że np. chmura burzowa znajdzie 
się we wznoszącym się prądzie powietrznym : 
wtedy odpływające u góry we wszystkie stro 
ny powietrze naładowane jest, według po
wyższego, dodatnio i otacza wierzch chmury 
dodatnim pasem. Z tyra ostatnim łączy się 
pośrednia, odjemną część chmury, gdy nato
miast deszcz padający w środku musi być 
znowu naładowany dodatnio, gdyż sk ładają
ce się nań krople deszczu lub ziarnka gradu 
są zimniejsze od otaczającego je powietrza. 
Takie tworzenie się pasów w czasie burzy 
opisuje znany badacz Wezuwiusza, Palmieri, 
w swej broszurze: „Elektryczność atmosfe
ryczna", na podstawie dwudziestoczterolet
nich spostrzeżeń nad stanem pogody *). Wi
dzimy więc, że co do rodzaju ładunku elek
trycznego chmur wszyscy badacze zgadzają

*) Ob. S. K nO elektryczności atm osferycz, 
nej”. Wszechś. z r. 1886 str. 561 i nast., oraz 
z r. 1890, str. 2d4 i nast.
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się między sobą. Pozostaje tylko do roz
strzygnięcia pytanie, jaka jest rozporządzal- 
na ilość energii, powstającej na przytoczo
nych powyżej zasadach i czy ilość ta  jest 
w stanie dostarczyć energii, jaką  posiadają 
pioruny.

Liebenow przyjął, że kropla deszczu jest 
wszędzie tylko o 1°C zimniejsza od powietrza, 
w którem pada, i że krople znajdują się na 
wysokości, gdzie normalny spadek potencyału 
wynosi 20 woltów na 1 w. Z tych dowolnie 
przyjętych stosunków, autor odkrył, że dla 
kuli przestrzennej o promieniu 300-metro- 
wym ilość zawartej w niej elektryczności rów
na się trzem coulombom, a  różnica napięcia 
między powierzchnią kuli a jej środkiem wy
nosi 100 milionów woltów. W przybliżeniu 
byłoby to napięcie i ilość elektryczności pio
runu.

Ilość elektryczności piorunu już przedtem 
usiłowali oznaczyć W. Kohlrausch i Riecke. 
Pierwszy opierał się na ilości ciepła wytwa 
rżanego w piorunochronie o średnicy 5 mm, 
rozgrzanym przez piorun do temperatury to 
pienia s!ę, a drugi na wielkości napięcia pio
runu, otrzymanem z określenia długości iskry 
przy uderzeniu piorunu w ziemię. W ten 
sposób Kohlrausch oznaczył ilość elektrycz
ności piorunu na 52—270 coulombów, a Rie
cke na 43—92, czyli źe obaj otrzymali licz
by daleko wyższe niż Liebenow. Ten ostatni 
podaje ilość trzech coulombów, na mocy ra 
chunku, do którego umyślnie wprowadzono 
stosunkowo niskie dane; przez podwyższenie 
tych liczb możnaby, bezwątpienia, zwiększyć 
ilość elektryczności, otrzymywaną w rezulta
cie. W każdym razie jednak zdaje się, źe 
liczby podane przez poprzednich badaczy są 
przesadzone. W rachunkach swych K ohl
rausch wprowadza czas potrzebny do prze 
płynięcia danego punktu piorunochronu przez 
elektryczność piorunu, zamiast niego podsta
wia ogólny czas trwania piorunu i określa na 
0,001 — 0,03 sekundy. Pomijając fakt, że, 
jak się później okazało, wyładowania pióru 
nu są oscylacyjne, nie można oczywiście za
stępować czasu,użytego przez piorun naprze- 
bieżenie całej swej drogi, przez czas w ciągu 
którego mniej lub więcej kulista iskra pioru
nu przepływa przez dany punkt pioruno
chronu, gdyż ten ostatni przeciąg czasu jest, 
rzecz prosta, daleko krótszy.

Im  prędzej jednak dana ilość elektrycz
ności przepływa przez przewodnik, czyli, co 
na jedno wychodzi, im większą jest pędząca 
siła elektromotoryczna, tem większą jest ilość 
ciepła przez nią wytworzona. Zgodnie z tem 
trzy coulomby wystarczyłyby do wytworze
nia ciepła, sprowadzającego skutki, wymaga
ne przez Kobirauscba, gdyby przepłynęły 

( przez dany punkt piorunochronu w ciągu 
V*oooo sekundy.

Riecke wychodzi z założenia, że wogóle 
na otrzymanie iskry długości 1 cm  potrze
ba 32 000 woltów. Tym sposobem przyjmu
je  on, że dla powstania piorunu między chmu
rą  płynącą na wysokości 300 m  a ziemią 
musi istnieć różnica napięcia 1 000 milio
nów woltów. Ażeby otrzymać podobne na
pięcie, Riecke przyjmuje podaną powyżej 
ilość elektryczności.

W nowszych czasach Humphrey znalazł, 
źe długość iskier maszyny indukcyjnej można 
znacznie powiększyć, pozwalając na jedno- 

[ czesne powstawanie małych iskier odjemnych. 
j Oprócz tego, ponieważ przewodnictwo po- 
! wietrzą znacznie się zwiększa pod wpływem 
| płynącej elektryczności, przeto do wytwo- 
j  rżenia piorunu potrzeba zapewne daleko 

mniejszego napięcia niż to przypuszczano do
tychczas.

Przyjmując za Liebenowetn 3 coulomby 
jako ilość elektryczności, otrzymamy, źe ener
gia piorunu wynosi około 100 koni godzin- 

( nych. Dla lepszego pojęcia tych liczb po
równajmy inny rodzaj nagłej przemiany ener
gii, np. wystrzał działowy. Obliczając ener
gią z ciężaru i początkowej szybkości kuli, 
znajdziemy, źe podczas wystrzału z ciężkiego 

j  21-centymetrowego działa wytwarza się około 
j  5 koni godzinnych, a podczas wystrzału z no

wożytnych dział polowych tylko 0,3 koni go- 
f dzinnych, czyli '/3000 energii piorunu. P rzyj

mując za podstawę rachunków więcej niź 
dziesięciokrotną ilość elektryczności Kohl- 
rauscha i Rieckego i wiedząc, źe w tym ra 
zie i napięcie musi się przynajmniej dziesię
ciokrotnie zwiększyć, przekoDamy się, że pio
run musiałby posiadać przeszło stokrotną 
energią i stosownie do wielkości zamiany 
energii musiałby się równać salwie więcej 
niź 300 000 dział polowych. Widać z tego, 
źe liczby tych badaczy muszą być zapewne 
troszkę za wysokie.
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Powracając do przykładu Liebenowa, mo
żemy się zapytać, skąd bierze się owa stukon- 
na energia piorunu? Nie powstała ona na 
drodze elektrotermicznej, gdyż dopóki każda 
kropla jest otoczona powietrzem naelektryzo- 
wanem, dopóty energia, zawarta w chmurze 
jest niewielka. W zrasta  ona do powyższej 
wysokości, gdy kropla zostanie usunięta 
z otaczającego ją  powietrza i gdy rozdzielone 
elektryczności znajdą się w większych wza
jemnych odległościach. Zmianę tę wywołu
je  siła ciążenia. Oała energia pochodzi pier
wotnie z ciepła słonecznego. Za pośredni
ctwem ogrzanej powierzchni ziemi udzieliło 
się ono powietrzu i wzniosło go do wysokości 
chmur wraz z zaw artą w niem parą wodną. 
W skutek ciążenia woda zostaje znowu ścią
gnięta z chmur na ziemię w postaci deszczu. 
Siła ciążenia może, jak  się okazało ż rachun
ków, wytworzyć dla piorunu powyższą ener
gią stu koni, dla stokrotnie większej ilości 
energii już jednak nie wystarcza.

Elektryczne siły przyciągania między wzno- 
szącem się powietrzem odjemnem a dodat^ 
niemi kroplami, zrównoważyłyby w końcu siłę 
ciążenia i krople juźby nie wypadły z naelek- 
tryzowanej masy powietrza. Już w razie 
energii stu koni godzinnych szybkość spada
nia kropel zostaje znacznie zmniejszona. 
Wskutek tego przed uderzeniem piorunu, 
a  więc w czasie gdy działają przyciągające 
siły elektryczne, między chmurą a ziemią 
znajduje się więcej spadających kropel niż 
W nieobecności tych sił. F a k t ten jest przy
czyną następującego znanego zjawiska. Gdy 
wraz z uderzeniem piorunu znikają nagle owe 
przyciągające siły elektryczne, wszystkie 
krople zawieszone między chmurą a ziemią 
odzyskają swą szybkość normalną. W sku
tek tego z chw lą po wyrównaniu się dwu 
elektryczności, spada na ziemię daleko więcej 
kropel niż zwykle, dopóki nie wyczerpie się 
ta  nadm ierna ilość zawieszonych w powie
trzu kropel. Podobnie zmienną siłę deszczu 
w czasie burzy i nagły spadek wielkich mas 
wody bezpośrednio po uderzeniu piorunu zau
ważył prawdopodobnie każdy :
„Znowu deszcz ciszej szumi, grom na chwilę uśnie, 
Znowu wzbudzi się, ryknie, i znów wodą chi uśnie"...

{Dok. nast.)
w. w .

RYSZARD ALTMANN.
WSPOMNIENIE POŚMIERTNE.

W grudniu roku zeszłego zmarł po ciężkich 
całorocznych cierpieniach jeden z najznako
mitszych biologów współczesnych, Ryszard 
A.ltmann. Krótkiem stosunkowo było życie 
tego badacza, lecz w historyi nauki o zasadni
czej jednostce życiowej;—komórce, pozosta
wił on ślady niezatarte, zarówno przez bada
nia faktów, jak  i przez szerokie uogól
nienia.

Urodzony w r. 1852, doktoryzował się w r. 
1877, następnie był od r. 1879 asystentem, 
a później prosektorem przy katedrze anato
mii w uniwersytecie w Lipsku, gdzie wreszcie 
w r. 1887 został mianowany profesorem nad
zwyczajnym. Lecz po latach siedmiu podko
pane przez pracę nadmierną zdrowie zmusiło 
Altm anna do podania się do dymisyi, poczem 
badacz ten resztę krótkiogo, a wypełnionego 
umiłowaniem nauki życia, spędzał w bolesnej 
i nużącej walce pomiędzy opuszczającemi go 
coraz bardziej siłami a nieustanną chęcią 
powrotu do pracy nad tajemnicami życia.

Altmann poświęcił życie swe całe bada
niom nad elementarną jednostką ożywioną— 
komórką, nad tajemnicami budowy zarodzi, 
tego dziwnego, zagadkowego podścielbka 
wszystkich przejawów życiowych i pracami 
swemi stworzył szkołę odrębną wśród biolo
gów. Wychodząc z przekonania o nieskoń
czonej złożoności spełnianych przez komórkę 
czynności, której oczywiście odpowiadać m u
si złożona również budowa samego podście- 
liska żywego, Altm ann doszedł do przeko
nania, źe istota komórkowa nie może być 
„ustrojem elementarnym”, —„ostatnią instan- 
cyą” życia, tak pod względem morfologicz
nym, jak  i fizyologicznym. Zapomocą spe- 
cyalnych metod barwienia zarod/.i (szczegól
niej przez użycie fuksyny kwaśnej po uprzed- 
niem utrwaleniu mieszaniną dwuchromianu 
potasu z kwasem osmowym) udało mu się 
w masie protoplazmatycznej zabarwić niewi
doczne przy użyciu metod innych ziarnka 
drobne. Ziarnka te łącz j, się niekiedy w ni
ci długie, tak często przedtem jako istotna 
część składowa zarodzi opisywane. Wobec 
tego, przyjmując również pod uwagę po
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wszechność występowania ziarnistości takich 
w komórkach najrozmaitszych zwierząt i tka- 
Dek, Altmann wygłosił hypotezę, że ziarnka 
owe („granula”) stanowią jedyną żyjącą część 
protoplazmy, że zarodź komórek przedstawia 
właściwie kolonią owych ziarnek, czyli „bio- 
blastów”, złączonych ze sobą obojętną masą 
bezkształtną zarodzi, „na podobieństwo bak- 
teryj tworzących zoogleę”. Ideę tę A lt
mann posunął następnie już zbyt daleko, 
upatrując w bakteryach „wolne bioblasty” 
(czyli tak zwane przez niego „autoblasty”), 
a  w zooglei najniższą postać zarodzi. W  ko
mórkach bioblasty różnicują się na bioblasty 
wchodzące w skład jąd ra (czyli karyoblasty), 
oraz bioblasty zarodzi, czyli somatoblasty. 
Bioblasty m ają podług Altinanna zupełną 
samodzielność życiową, rosną; odżywiają się 
i rozmnażają jak  odrębne istoty (co zresztą 
dotąd nigdy sprawdzonem nie zostało) i przed
stawiają właśnie owe najniższe elementarne 
istoty żywe, w których procesy życiowe 
w najbardziej pierwotnej odbywają się po
staci.

Oto są w zarysach ogólnych główne pod
stawy teoryi ziarnistości („Granulalehre”) 
A ltmanna. Podstawy faktyczne jego poglą
dów licznym k zasadniczym nieraz podlegały 
krytykom, a przecież stworzył on szkołę całą, 
stosującą poglądy jego do różnych poszcze
gólnych przejawów życia komórki; szczegól
niej licznych zwolenników znalazła teorya 
A tm anna pomiędzy cytopatologami.

Oprócz swej wymienionej wyżej teoryi bu- j  

dowy zarodzi, wyłożonej w rozprawach p. t. 
„Die Genese der Zelle" 1887 i „Die Elemen- 
tarorganismen und lhre Beziehungen zu den 
Zellen”, 1890, Altmann pozostawił liczne 
rozprawy dotyczące różnych szczegółów bu- ! 
dowy i życia komórki. To też głęboko 
słusznemi są słowa znakomitego embryologa 
Hisa, wyrzeczone nad trum ną zgasłego uczo- ! 
nego : „Pamięć Altmanna, jako poważnego 
i głębokiego badacza, oddanego duszą całą 
ideałowi Prawdy, pozostanie nazawsze oto
czona czcią głęboką, w sercach wszystkich, 
•duchem mu pokrewnych pracowników”.

J a n  Tur.

D e Mu h l s c h l e g e ł .

0 powstawaniu i budowie zarodników 
bakteryj.

Wiadomo, że przed powstaniem zarodni
ków w bakteryach w protoplaźmie tych 
ostatnich zachodzą zmiany. Plazma jedno
lita dotąd staje się drobnoziarnista, jakby 
mętna. Dalszy przebieg może być dwojaki : 
Albo powstaje jedno małe, słabo światło ła 
miące ziarnko, które powoli rośnie i załamu
je coraz silniej światło, w miarę czego plaz
ma staje się coraz mniej ziarnista. Albo 
powstaje odrazu kilka większych ziarnek 

I łamiących silnie światło i zlewającjch się po
woli w jeden zarodnik (przetrwalnik).

Tak opisują powstawanie zarodników od 
czasów Prażmowskiego i de Baryego. Obec
nie opis ten stał się niedostatecznym. Autor 
badał powstawanie zarodników u osobników 
3 gatunków Bacilli granulosi. Do badania 
używał skrzynki ogrzanej stale do 27°—30°C
1 w nią wstawiał mikroskop. Z a pożywkę 
używał bulionu z dodatkiem agaru. P rze
bieg był ta k i : Po wysianiu zarodników (spor) 
do bulionu następuje po 1*/*—2 godzinach 
ich podział i powstaje pierwsze pokolenie 
bakteryj. W nich występuje po dalszych
2 godzinach słabo zaznaczona siatkowata bu
dowa plazmy, która staje się pomału coraz 
wyraźniejsza. Linie tworzące siatkę odróż
niają się coraz lepiej od miejsc wśród nich 
leżących: te oczka siatki s ta ją  się coraz 
wyraźniej odgraniczone i kuliste tak, źe 
w końcu widać wewnątrz każdej bakteryi kil. 
kanaście silnie światło załamujących kuli
stych utworów (ziarnek).

Potem w osobnikach, w których ma się 
wytworzyć zarodnik, w jednym końcu wystę
puje szara matowa masa, jakby mgła, za j
mująca — Vj  objętości bakteryi. Wszystkie 
ziarnka znajdujące się w obrębie owej szarej 
masy zanikają, jakby się rozpuszczały. Resz
ta  ich jednak pozostaje a nawet brzeg ich 
staje się wyraźniejszym i załamywanie światła 
większein Pomału szara owa masa przy
biera odcień zielooawy, otacza nię warstwą 
jaśniejszą, odgranicza się wyraźnie od reszty 
bakteryi. W końcu widzimy w bakteryi cia
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ło owalne, w kierunku długiej osi bakteryi le 
żące, wyraźnie odgraniczone, oddzielone od 
osłonki bakteryjnej wąskim paskiem plazmy : 
ciało to jes t młodym zarodnikiem. Zatem  
wybitna różnica od opisów dawniejszych.

Podobne opisy au tor znalazł tylko dwa r a 
zy w literaturze, a  mianowicie u Petersa 
i Meyera.

Z  opisu zaś swojego autor wnosi, że w two
rzeniu się zarodników owe ziarnka mają bar
dzo ważne znaczenie. Zarodnik nie powsta
je  poprostu przez zlewanie się ziarnek, ale 
zachodzi tu „wzajemne oddziaływanie, połą- { 
czenie 2 systemów cząsteczkowych, t. j. ziar
nek i protoplazmy” . Pierwszy popęd do 
owego oddziaływania pochodzi od jąd ra  bak
teryi, które, według autora, napewno istnieje ) 
i wielkość jego jest w takim stosunku do wiel- | 
kości bakteryi jak  w innych utworach ją- 
drzastych.

Jeżeli w bakteryi zarodnik się nie wytwa
rza, to przyczyna może leżeć w braku jądra , 
lub w braku stosunku co do stopnia lub cza
su powinowactwa obu organów (ziarnek 
i plazmy). W tedy ziarnka coraz silniej ła 
mią światło, odgraniczenie ich staje się coraz 
wyraźniejszem, a związek z plazmą luźniej
szym. plazm a staje się wodnistą, przezro
czystą; w końcu ziarnka uwalniają się—poru
szają się ciągle w bakteryi od jednej strony 
na d rugą—a gdy się w końcu osłonka bak
teryi rozpadnie, wydostają się nazewnątrz. j  

Jeżeli zaś zarodnik wytworzył się, chociaż 
nie było ziarnek w bakteryi, ja k  to widziano 
w Bac. carotarum  i in., to substancya ziar
nek mimo to być musiała w bakteryi, tylko 
nie przybrała widocznego kształtu ziarnek. 
Ziarnka zatem, jako  takie, nie są niezbędne 
do powstawania zarodnika, Z  samych ziar- j  

nek też nigdy zarodnik nie powstaje, chociaż 
wielkość ich niekiedy może być równa lub 
nawet znaczniejsza od zarodnika, nigdy jed- { 
nak nie mają one zdolności kiełkowania, 
również nie okazują nigdy reakcyi życiowej.
Z samej plazmy nigdy zarodnik nie może I 
powstać. Zatem tylko z połączenia tych dwu : 
organów.

Zapomocą barwienia można udowodnić, źe 
substancya obu tych organów ulega zmianie 
podczas tworzenia się zarodnika. Barwiąc 
podwójnie, czy to m etodąNeissera, czy Moel- j  

lera, otrzymamy zarodniki zabarwione na

ciemno-czerwono, ziarnka zaś na jasno czer
wono (róźowawo). Przed powstaniem zarod
nika barwią się owe ziarnka też jasno czer
wono, plazma zaś błękitno. Z  wystąpie
niem szarej plamy w osobniku żywym zani
kają w podwójnie zabarwionym obie barwy, 
występuje natomiast barwa lila (zmieszanie 
substancyi ziarnek z plazmą), potem wystę
puje barwa ciemno-niebieska, jaśniejsza ku 
brzegowi (przejście substancyi zmieszanej 
w substancyą zarodnika). Potem zjawia się 
w środku niebieskiego pola mały punkt ciem
no-czerwony (początek gotowej substancyi 
zarodnika w środku substancyi przejściowej). 
Punkt ten rośnie odśrodkowo ku obwodowi 
(powstawanie zarodnika z substancyą zarod
nikową) aż zniknie całkowicie barwa ciemno
niebieska. Z  tego wynikają jeszcze dwa 
fak ty : 1) Zarodnik nie tworzy się od obwo
du ku środkowi, ale odwrotnie od środka ku 
obwodowi. 2) Trudne barwienie się zarodni
ków nie zależy od ich osłonki, ale od samej 
substancyi zarodnika.

Taki miody zarodnik zdąża powoli ku 
środkowi bakteryi— najbliżej niego leżące 
ziarnka stają się mniejsze i nikną. Widocz
nie więc odżywia się jeszcze przez krótki 
czas, potem nastaje zupełny spokój. Z iar
na, które jeszcze pozostały, istnieją dalej 
obok zarodnika, a w końcu z nim razem do
stają się nazewnątrz.

Jeżeli ta  pozostałość ziarnek i plazmy jest 
znaczna, możliwe jest wytworzenie się dru
giego zarodnika. A utor wprawdzie nigdy 
dwu zarodników w jednej komórce nie wi
dział. Jednak wyjątkowo m ają się tworzyć 
2 zarodniki np. u Bacillus inflatus, ventricu- 
lus, brassicae, Ast. asterospora, prawidłowo 
zaś u Dispora caucasica. Większego ziarnka 
powstałego obok zarodnika nie można uwa
żać za drugi zarodnik, bo nie może kieł
kować.

Odżywianie zarodnika okazuje się też 
w tem, że przybiera on osłonkę; mianowicie 
od trzeciego dnia widoczny jest wyraźny po
dwójny brzeg zarodnika, z czasem coraz wy
raźniejszy, a najpiękniejszy w sporach ze 
starych kultur. Linie tego podwójnego brze
gu oddzielone być mogą od siebie o 0;5 |A. 
W ziarnkach, choćby największych, niema 
nigdy podwójnego brzegu. A utor przypusz
cza, że osłonka zarodnika składa się z dwu
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warstw : wewnętrznej, szaro-matowej, szero
kiej, endosporium, i zewnętrznej, cienkiej
0 ostrym brzegu, ektosporium. Obie te war
stwy można wykazać zapomocą, barwienia : 
Jeżeli do zarodników trzymanych '/2 godziny 
w bulionie w 35° dodamy bardzo rozcieńczo
nego błękitu metylenowego, to wkrótce u licz
nych zarodników zabarwi się naprzód ekto- 
sporium a potem właściwe jądro zarodnika, 
podczas kiedy endosporium nie barwi się 
wcale lub bardzo słabo. Czasem podczas ta 
kiego barwienia zabarwia się i endosporium, 
ale wtedy nie zabarwia się nigdy właściwe 
jądro zarodnika. Stąd wniosek, że endo
1 ektosporium należą do siebie i tworzą ra
zem osłonkę zarodnika. Inni autorowie wy
kazali takie dwie warstwy w osłonce zarod
ników (Art. Mayer u Astasia asterospora 
i nazwał je intine i exine).

Podczas kiełkowania zarodnika endospo
rium zamienia się na osłonkę wykiełkowanej 
bakteryi. Dowody: 1) Podczas kiełkowania, 
gdy jeszcze ektosporium w całości istnieje, 
właściwe jądro zarodnika przybiera postać 
laseczki oddzielonej od ektosporium prze
strzenią pustą. 2) Dopóki endosporium jest 
widoczne, jądro zarodnikowe jest zawsze 
mniejsze niż kiełkująca bakterya, gdy już 
endosporium znikło. 3) Po wykiełkowaniu 
pozostaje tylko ektosporium —endosporium 
znika bez śladn.

Że bakterye juź podczas kiełkowania po
siadają osłonkę, autor wnosi z tego, że 1) Są 
one grubsze mimo braku endosporium (j. w.)
2) W razie barwienia metodą E rnsta  barwi 
się część zewnętrzna brunatno, środek zielo- 
nawo. 3) Podczas wykłuwania się z ektospo
rium, nieraz bakterya zostaje przez nie jak 
by kleszczami zaciśnięta gdzieś w środku cia
ła, jednak m‘gdy nie rozdzielona. Ektospo
rium jest twarde i elastyczne; czy ono pod
czas kiełkowania zostaje zresorbowane, czy 
pęka, czy rozmięka—trudno orzec. A utor przy
puszcza wszystkie trzy możliwości. W każ
dym razie po wykiełkowaniu bakteryi ekto
sporium znika całkiem już po kilku (3) go- [ 
dżinach. Ponieważ zaś jest ono wszędzie i 
jednako grube i odporne, więc bakterya kieł
kuje raz na biegunie zarodnika, raz na rów
niku, lub wreszcie gdziekolwiek pośrodku. 
Tem tłumaczą się liczne sprzeczności spoty

kane w opisie kiełkowania tych samych ga
tunków przez różnych autorów.

Przyczynę trudnego barwienia się zarod
ników autor upatruje wyłącznie w ich ją 
drze a nie w osłonce, jak  to utrzymuje wielu 
badaczów. Barwiąc podwójnie, dostaje się 
w środku tworzącego się zarodnika czerwony 
punkt wtedy, kiedy niema jeszcze śladu 
osłonki. W  razie barwienia zwykłego otrzy
muje się tamże jasny punkt niezabarwiony. 
Podobnie trudno barwią się i odbarwiają 

J  pierwsze pokolenia (aż do 8) z zarodników 
powstałe : stąd wniosek, że zachowują one 
jeszcze pewną ilość substancyi zarodnikowej 
i dopiero w ciągu pokoleń ją  tracą. Z resztą 
granicy tu podać nie można—raz własność 
ta  ginie już w drugiem pokoleniu, raz zacho
wuje się do dziesiątego. Ma to znaczenie 
w razie barwienia Gramem, gdyż możemy 
u gatunków zwykle nie barwiących się tą  
metodą otrzymać zabarwienie, jeżeli barwi
my młodą kulturę.

Czas, jaki upływa między wysianiem za- 
| rodników a kiełkowaniem, bywa różny. Cza

sem wynosi 1—1 '/, godziny, czasem kilka
naście, w ogóle twierdzi autor, że im zarod
niki są młodsze, tem prędzej kiełkują (za
rodniki półroczne potrzebują kilkunastu go
dzin).

Wnioski ostateczne, do których autor do
chodzi, s ą :

1) Przed zarodnikowaniem wytwarzają się 
zwykle w bakteryi wyraźne ziarnka; potem 
powstaje na jednym biegunie szara plama 
wielkości w przybliżeniu późniejszego zarod
nika; w jej obrębie ziarnka nikną.

2) Zarodnik powstaje przez połączenie 
ziarnek z plazmą; impuls do połączenia wy
chodzi prawdopodobnie od jądra.

3) Ziarnka jako takie nie są niezbędne do 
powstania zarodnika; jeżeli ich niema, to 
substancja ich była niewątpliwie rozdzielona 
w plazmie, przed powstaniem zarodnika.

4) Połączenie ziarnek z plazmą można 
udowodnić barwieniem.

5) Zarodnik tworzy się odśrodkowo; roz
wój jego kończy się powstaniem osłonki, do 
czego zużyte zostają najbliższe ziarnka.

6) Osłonka zarodnika składa się z szare
go, szerokiego endosporium i z cienkiego 
o ostrym brzegu ektosporium. Obie warstwy 
można przez barwienie wykazać.
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7) Trudne barwienie zarodników zależy od 
8ub3tancyi ich jąd ra—dopiero w drugim rzę
dzie od osłonk i: endosporium barwi się 
trudno, może ono przepuszczać barwniki nie 
barwiąc się samo.

8) Endosporium zamienia się / n a  osłonkę 
bakteryi; ektosporium zostaje zrzucone.

9) Pierwsze pokolenia po wykiełkowaniu 
zawierają substancyą zbliżoną do zarodniko
wej w ilości zmniejszającej się w ciągu p o 
koleń.

R . N .

MIKOŁAJ KOPERNIK.
Studya nad pracami Kopernika, oraz materyały biograficzne

opra cow a ł  I z e b r a ł  Ludw ik  Aotoni  B i rkenmajer .

Czę ść  p ie rw sza .  K raków,  1900. S t r .  X I I I ,  711, 4 -a .

( Dokończenie).

R ozdzia ł X X I I .  N iezn a n e  dotąd stare 
odpisy listu do Wapowskiego (str. 492—509).

W ażny ten list Kopernika był w całości 
pierwszy raz wydany przez Ja n a  Baranow
skiego w warszawskiej edycyi pism K operni
ka podług tekstu rękopiśmiennego królew
skiej biblioteki w Berlinie. Drugą podobną 
kopią znalazł prof. Curtze w ces. bibliotece 
w W iedniu i ogłosił ją  w r. 1878. Trzecia, 
może najstarsza kopia istniała w Strasburgu, 
ale w r. 1870 podczas oblężenia tego miasta 
przez wojska niemieckie została spalona; na 
szczęście zrobiono odpis jej w r. 1839 i ten 
dochował się dotąd.

Oprócz tych trzech znanych kopij są jesz
cze inne, nigdzie nie wspomniane. Z tych 
jedna znajduje się w bibliotece Bodleiana 
w Oksfordzie, drugą znalazł p. B. przypad
kowo w bibliotece obserwatoryum upsalskie- 
go na kartach, doszytych do bazylejskiego 
wydania dzieła Kopernika. O tych dwu ko
piach p. B. mówi szczegółowo, porównywając 
je  z kopią p ro f Curtzego; pragnie bowiem 
przez to dojść do pierwotnego tekstu, jaki 
wyszedł z pod pióra K opernika. Wspomina 
jeszcze w tym rozdziale p. B tra k ta t Tycho- 
na  Brahego o komecie z r. 1577, mieszczący 
w sobie małą, ale ważną część listu K oper
nika do kanonika Wapowskiego.

R ozdział X X I I I .  K siążk i Hildebranda 
Ferbera  (str. 510—624).

W bibliotece uniwersytetu w Upsali znaj
dują się dwa paleotypy, pochodzące z biblio
teki warmijskiej i zawierające efemerydy 
astronomiczne od r. 1492 do 1501, tudzież 
od r. 1519 do 1534 włącznie. N a m argine
sach tych efemeryd jest mnóstwo różnych 
notatek, a pomiędzy temi są także zapiski 
Kopernika. Książki należały pierwotnie do 
Hildebranda Ferbera, b ra ta  Maurycego, bi
skupa warmijskiego; po jego zaś śmierci do
stały się do rąk Kopernika. P . B. przytacza 
obserwacye, które Kopernik tamże ponoto- 
wał, jak  również omawia inne jego zapiski 
poumieszczane to na okładce, to na margi
nesach.

R ozdział X X IV . Kopernik o komecie 
r. 1533  (str. 525—632).

Wiadomość, którą p. B. rozbiera, odnosi 
się do wzmianki, zrobionej przez Zenocaru- 
sa, autora fantastycznej historyi panowania,

| K arola V, wydanej w Gandawie r. 1559, 
a głównie do artykułu „Tertius Cometa”. 
W tym bowiem artykule Zenocarus powiada,

[ że z powodu niezwykłego biegu komety, po
wstała wielka różnica zdań pomiędzy K oper
nikiem z Wrocławia, a innymi astronomami. 
Nadmienić wypada, że „ Kopernik przynaj- 

j  mniej od r. 1503 do 1538 był scholastykiem 
I kościoła S-go Krzyża w W rocławiu” (str. 
j 525), że nadto z powodu komety „zabrał 

głos na piśmie, podobnie jak  w liście do Wa- 
powskiego” (str. 526). —  Kometa miała być 
zwiastunem wielkich klęsk dla Prus wschod
nich i zachodnich, i rozumie się była uważa
na, jako zjawisko zapalonych gazów atmo
sferycznych, gdy tymczasem Kopernik po
czytywał komety za ciała niebieskie podob
nie, jak  planety.

Pod koniec rozdziału p. B. przytacza cie
kawą wiadomość, poczerpniętą z wiedeńskie
go czasopisma „Der W anderer” z d. 24 sierp
nia 1828, gdzie autor mówi o nowym ręko- 
piśmie Kopernika, znalezionym u przekupnia 
w Stockholmie, a mieszczącym w sobie zaj
mującą rozprawę o wpływie komet na zie
mię, Saturna i Marsa. Takąż wiadomość 
podały „Rozmaitości lwowskie”, wydawane 
przez Jaszowskiego, w roczniku z 1829, z tą 
odmianą, źe ten nowy rękopism znalazł się
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u pewnego kanonika w Stockholmie i że po
siano go do królewskiej akademii w Londy
nie. Poszukiwania tego manuskryptu nie 
doprowadziły jednak do celu.

Rozdział X X V . Mikołaj Schomberg i Ja n  
Albert W idmanstadt (str. 533—545).

K ardynał M. Schomberg upraszał Koper
nika o nadesłanie mu do Rzymu kopii jego 
dzieła, o którem już miał wiadomość od ro
ku 1533; polecił nawet jednemu z kanoników 
kapituły warmińskiej (Teodorykowi z Ra- 
dzyna) sporządzić taką kopię. Wspomnieć 
wypada, źe Schomberg sprawował urząd le 
gata papieskiego w sprawie zatargu króla 
Zygmunta z zakonem krzyżackim w r. 1518 
i 151 i); zajeżdżał do Warmii, gdzie Koper
nik był prawą ręką biskupa i on głównie da
wał objaśnienia w sprawach, o które kardy
nałowi chodziło.

J a n  Alb. W idmanstadt był prawnikiem 
i niepospolitym oryentalistą X V I wieku. 
Około roku 1530 przypada jego' znajomość 
z Schombergiem w Rzymie. On to w r. 1533 
wyjaśniał papieżowi Klemensowi V II w obec
ności dostojników kościoła „Naukę Koperni
ka o ruchu ziemi”. Pozostawił bogatą bi
bliotekę swoich prac, umarł w Ratyzbonie 
w r. 1557.

P . B. zajmował się obszernie opisem życia 
obu wymienionych mężów i domyśla śię słusz
nie, źe kopia, o k tórą Schomberg prosił 
i którą prawdopopobnie W idmanstadt posia
dał, kiedy zdawał papieżowi sprawę o ruchu 
ziemi, musiała istnieć, lecz do dnia dzisiej
szego nic o niej nie wiadomo.

Rozdział X X V I. Całendarium Rom anum  
M agnum . Dziesięć nieznanych obserwacyj 
K opernika  (str. 54ti—556).

Kalendarz wymieniony był dziełem Jan a  
Stoeflera, wydanem w r. 1518 w Oppenheim 
i znajdował się w bibliotece warmijskiej, 
skąd dostał się do Szwecyi, a obecnie mieści 
się w bibliotece obserwatoryum astronomicz
nego wUpsali. Na prośbę Akademii Umiejęt
ności dyrektor tegoż obserwatoryum, p. Du- 
ner, przesłał cały folrant do Krakowa, gdzie 
p. B. szczegółowo zbadał zapiski w różnych 
miejscach książki porobione, głównie chodzi
ło mu o zapiski Kopernika; znalazł je  też przy 
.zaćmieniach słońca i księżyca, które wiernie 
i dosłownie przytacza. Obserwacye tych za-

(•mień ciągną się od r. 1518 aż do r. 1541. 
Zaćmienie słońca r. 1541 było ostatnią ob
serwacyą Kopernika.

Rozdział X X V I. Nieogłoszone dotąd z a 
p iski Kopernika na kilku paleotypach upsał- 
skich (str. 5 5 /—568).

Sąto krótkie zapiski, poczynione na róż
nych książkach autorów starożytnych i śred
niowiecznych, albo też podkreślenia miejsc, 
porobione przez Kopernika podczas czytania 
tych książek. Pomiędzy str. 566 a 567 p. B. 
zamieszcza dopiskę Kopernika na własnym 
jego egzemplarzu bistoryi naturalnej Pliniu
sza podług wydania weneckiego z r. 1487.

Rozdział X X V II I .  Zapiski treści lekar
skiej (str. 5óa -  58^).

W tym rozdziale są wymienione książki 
lekarskie z licznemi, lubo drobnemi zapiska
mi Kopernika. Pod koniec rozdziału p. B. 
przytacza wiadomość przechowaną przez 
Brosciusa o Koperniku, jako medyku, która 
prawdopodobnie wszystkim biografom Koper
nika jes t nie znana, a która naprowadza na 
domysł, źe Kopernik rozmyślał nad jakiemiś 
noweini podstawami medycyny.

R ozdział X X IX . Wiadomości o R hetyku  
(str 682—621).

Przyjaciel Kopernika Rhetyk znał może 
najlepiej twórcę nowej astronomii; był po
czątkowo wielkim jego wielbicielem, ale póź
niej ostygł w tym zapale. Rhetyk zajmował 
wybitne stanowisko w swoim czasie, gdyż był 
lekitrzem królewskim, następcą Ja n a  Solfy; 
mieszkał przynajmniej lat 12 w Krakowie 
i pozostawał w stosunkach z uczonymi tamże, 
jak  niemniej brał udział w dysputach uni
wersyteckich. P. B. podaje wiadomości o nim, 
dotąd nieznane. Sąto różne publikacye, listy, 
wzmianki, które p. B. szczegółowo przytacza 
i objaśnia; między innemi (str. 598,) mówi 
o powodach, które skłoniły Rhetyka do 
opuszczenia Lipska i przeniesienia się do 
Krakowa; był to jakiś proces grożący Rkety- 
kowi. Trudno byłoby mi wymienić wszystkie 
ważniejsze przedmioty w tym rozdziale poda
ne; są one uporządkowane podług lat i obej
mują przedział czasu od 1536 do 1584. 
Na końcu rozdziału p. B. przytacza uzupeł
nienia zebrane z różnych źródeł, a dotyczące

187
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Kopernika lub Rhetyka. Rok śmierci tego 
ostatniego przyjmuje p. B. 1574 d. 4 grudnia.

R ozdział X X X . Zaginione p ism a R e in 
holda (str. 622— 633).

Reinhold (starszy) żył pomiędzy r. 1511 
a 1553. On to „zaraz w W ittemberdze po 
powrocie Rhetyka z W armii rękopism nie
śmiertelnego dzieła przez swą, cenzurę prze
puszczał” (str. 633); był pierwszym autorem 
tablic astronomicznych (Tabulae Prutenicae) 
obliczonych na podstawie heliocentrycznej 
nauki Kopernika; napisał też komentarz do 
dzieła „De revolutionibus orbium coele
stium”, który już w r. 1586 poczytywano za 
przepadły. Tymczasem p. B. znalazł w król. 
bibliotece w Berlinie au tograf tego komen
tarza  i przytacza z niego różne miejsca, 
świadczącego tem, że Reinhold był jego auto 
rem. Oprócz tego komentarza p. B. odszukał 
w bibliotece Jagiellońskiej tra k ta t drukowa
ny „Hypotheses orbium coelestium” i dowo
dzi, źe autorem tegoż był również Reinhold.

J a k  słabe wyobrażenie miał tenże Rein- | 
hołd o astronomicznej nauce K opernika moż- I 
na zmiarkować z jego słów własnych: „Trzy
mamy się śladów Ptolemeusza i innych s ta 
rożytnych autorów, pomijając nowe hypotezy 
Kopernika, który naśladuje A ristarcha z S a 
mos, oraz innych starożytnych, a podaje ich [ 
pomysły za swoje".

Rozdział X X X I .  P rzyc zyn k i do wiado
mości o losach rękopismóiu K opernika  (str. 
634—642).

W tym rozdziale p. B. podaje ciekawe 
wiadomości o osobach, które posiadały prace 
Kopernika „Commentariolus” i „De revolu- 
tionibus”. A utograf tych ostatnich przecho- j  

wany w bibliotece hr. Nostitza w Pradze ma j 

zapiski kilku właścicieli. Najdawniejszym 
z nich był Walentyn Otho, który miał go 
otrzymać w spuściznie po Rlietyku, zmarłym 
w Koszycach na Spiżu r. 1574 w domu baro
na Ruebera, wielkiego swojego mecenasa. 
Pod koniec rozdziału p. B. przytacza z war
szawskiego wydania dzieł Kopernika r. 1854 
notatkę Ja n a  Baranowskiego, jako odpowiedź 
na pytanie, skąd warszawscy wydawcy do
wiedzieli się o istnieniu nieznanego przedtem 
autografu praskiego? Wiadomość poczerp- 
nięta była z czeskiego pisma „Kwiety, Na- 
rodni Zabawnik"; treść artykułu  jest poda- j

na, jak również kopia pierwszej stronicy auto
grafu Kopernika.

Rozdział X X X I I .  Z apiski uczonych na  
drukowanych egzemplarzach dzieła K oper
n ika  (str. 643—658).

N a egzemplarzu pierwszego wydania z ro
ku 1543, znajdującym się w król. bibliotece 
w Kopenhadze, są różne notatki i te podaje 
p. B. Podobnie w bibliotece uniwersyteckiej 
w Lipsku jest także podobny egzemplarz, 
a na nim łaciński dyalog podpisany głoskami 
I. K . (Jan  Kepler). Przytacza go p. B. 
w całości i w dalszym ciągu opowiada, źe 
właśnie K epler odkrył fałszerstwa, których 
dopuścili się wydawcy dzieła Kopernika. 
W  krakowskiej bibliotece uniwersyteckiej 
jest egzemplarz amsterdamskiej edycyi; no
tatki na nim porobił Broscius (Brożek), 
a Starowolski i Radymiński ogłosili z nich 
niektóre; p. B. podaje ważniejsze przez tam 
tych pominięte. Również Brosciusa zapiski 
mieszczą się na egzemplarzu biblioteki obser- 
watoryum krakowskiego edycyi bazylejskiej 
z r. 1566. Z  licznych tych zapisek podaje 
p. B. tylko część i słusznie powiada w uwa
dze, że „rzetelną przysługę oddałby historyi 
nauk w Polsce pracownik, który zająłby się 
zebraniem i wydaniem najrozmaitszych za
pisek wszechstronnie wykształconego Brosciu
sa, rozsianych na mnóstwie starszych dru
ków i rękopismów biblioteki Jagiellońskiej”.

Rozdział X X X I I I .  Varia (str. 659—668).

W  latach 1588 i 15&9 napisał Bernardino 
Baldi, opat z Guastalla, biograficzną kroni
kę matematyków, a w niej mieści się krótki 
Kopernika życiorys, który był o jakie ćwierć 
wieku wcześniej napisany, aniżeli podany 
przez Mikołaja Millera (Nic. Mulerius) we 
wstępie do amsterdamskiej edycyi z r. 1617 
dzieła Kopernika.

W nadzwyczaj rządkiem dziś dziele F ra n 
ciszka Patritiusa (ur. 1529, um. 1597) znaj
duje się kilka wzmianek o Koperniku, bar
dzo przychylnych nowej nauce astronomicz
nej, która nie łatwy pfzystęp miała wpośród 

j  uczonych teologów i astrologów, a nawet G a
lileusz należał jeszcze wtedy do zwolenników 
systemu Ptolemeusza.

W  dalszym ciągu p. B. mówi o listach K o
pernika do Łukasza W atzelrode, biskupa
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oraz do innych osób. Te listy były w rękach 
Brosciusa około r. 1618, a później zaginę
ły. N a podstawie przytoczonych wiadomości 
z różnych autorów (663—665) o tych listach 
mniema]p. B . ,  że „Janocki pozyskał te osobli
wości dla biblioteki Załuskich", dlatego na
leżałoby ich posaukiwać w Petersburgu.

W końcu rozdziału są zostawione wiado
mości o zaginionych listach Gizego i o alma
nachu kardynała Fryderyka Jagiellończyka ; 
z r. 1601. Józef Muczkowski podał wiado
mość o tym almanachu, znajdującym się j  

w bibliotece Jagiellońskiej i ze skróconego 
podpisu wnioskował, że on jest dziełem K o
pernika; tymczasem p. B. dowodzi, że pod
pis może odnosić się do „Mikołaja Mikosz de 
Cracovia” (Nicolaus Cracovita), profesora 
uniwersytetu i że rachmistrzem almanachu 
był kto inny, ale nie Kopernik.

Rozdział X X X IV . Słowo o wizerunkach  
K opernika  (str. 669- -678).

Wizerunków Kopernika * jest znaczna licz
ba, ale które z nich najlepiej wyrażają praw
dziwą jego postać, trudno powiedzieć. P . B. 
rozbiera szczegółowo ten przedmiot i docho
dzi do wniosku, że portret olejny na zegarze 
katedry strasburskiej, z ruchomem plane- 
taryum, sporządzonem według systemu K o
pernika przez Konrada Dasypodiusa około 
r .  1672— 1574, jest najwiarogodniejszym wi
zerunkiem astronoma. Na odwrotnej stro
nie je s t umieszczony napis francuski: „Por
tre t Kopernika wykonany przez Tobiasza 
Stimmera podług oryginału przesłanego 
z Gdańska Dasypodiusowi przez doktora Ti- i 
demana Gize”. Wspomniany Gize pbył bra
tankiem biskupa tegoż imienia i nazwiska; 
żył w Gdańsku w drugiej połowie X VI-go 
stulecia.

W r. 1896 p. B. znalazł w autografie dzie
ła  Kopernika w Pradze małą rycinę, pocho 
dzącą z końca X V I, lub początku X V II wie
ku, a przedstawiającą Kopernika w później
szych jego latach. O pochodzeniu tej ryciny 
nic nie wiadomo.

N a końcu swojego klasycznego i wielkiego 
dzieła p. B. podaje uzupełnienia i sprostowa
nia, oraz przegląd główniejszych wyników 
swojej pracy, którą zamyka opisem osób (In- 
dex personarum) w dziele wymienionych. 
Ten spis ciągnie się od str. 689 do 708.

W całem omówieniu, które podałem, mie- 
] ści się zaledwie drobna cząstka tych cennych 

wiadomości, które obejmuje sumienna praca 
p. Birkenmajera. Zbyteczną byłaby tutaj 
wszelka pochwała, dlatego kończę swój arty 
kuł tem gorącem życzeniem, żeby dalsze czę
ści rozpoczętej pracy prędko doczekały się 
ogłoszenia.

Kowalczyk.

Spostrzeżenia naukowe.

PRZYCZYNEK DO FLORY LITEW SKIEJ.

Poszukiwania moje florystyczne w lecie roku 
przeszłego niezwykle pomyślnym skutkiem uwień
czone zostały, udało rai się bowiem znaleźć dość 
znaczną ilość roślin rzadszych, jakie w nowszych 
czasach obserwowane nie były, następnie dużo 
odmian dotąd na Litwie nie odróżnianych i na
reszcie parę gatunków całkiem nowych, tak dla 
Litwy, jak i dla flory ogólnie europejskiej. 
Jakkolwiek, dla braku literatury odpowiedniej, 
nie wszystkie one jeszcze oznaczone być mogły,

| uważam jednak za rzecz pożyteczną podać spis 
tych roślin, gdyż prawdopodobnie znowu długi 

j szeg lat upłynie, zanim ktoś z następców naszych  
odszukać je  zdoła. Od czasów Gilliberta, Jun- 
dziłła, Górskiego i in. prawie a/t  winku upłynęło, 
a wielu jeszcze roślin przez nich obserwowanych 
nikt dotąd nie sprawdził, sądzę przeto, że przy
czynek niniejszy w literaturze naszej florystycz- 
nej zbytecznym nie będzie.

W szys'kie rośliny, w spisie poniżej następu
jącym podane, pochodzą z ziemi nowogródzkiej, 
a tylko parę icli z innych miejscowości otrzym a
łem, o czera we właściwem miejscu zaznaczono 
będzie.

1 ) Thalictrum aąuilegiifolium L. z pręcikami 
fioletowerai. Ta odmiana w lasach naszych 
jest rzadsza niż z pręcikami białemi.

2) Gypsophila fastigiata L. (det dr. A. Zalew
ski), w lasach nadnieraeńskich do rzadszych 
należy.

3) Dianthus Carthusianorum L Bardzo rzad
ki, zaledwie 2 okazy znalazłem.

4) Silens nutans L., for. fl. roseis, bardzo 
rzadka.

5) Silene inflata Smith., for. fl. roseis, bardzo 
rzadka.

6)  Melandryum rubrum Garcke; u nas do rzad
kich należy.

7) Sagina nouosa Fenzl.. var. glandulosi Bess. 
(det. dr. A. Zalew.); rzadka, zaledwo kilka 
okazów znalazłem na miejscach piaszczy
stych, w Niańkowie.
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8 ) Arenaria graminifolia Schr. (det. A. Zalew.), 
rzadka.

9) Geranium sanguineum L , do rzadkich u nas 
należy.

10) Melilotus offioinalis Des., doić rzadki u uas.
1 1 ) Medicago sativa L ., na łąkach w Lubczu, 

w stanie zupełnie dzikim, gdyż uprawiany 
tutaj nigdy nie był.

12) Trifolium Lupinaster L.
a ) Var. albiflorum Ledeb. *), o kwiatach 

białych, z wierzchu bardzo słabo różowo 
zabarwionych.

(3) Var. purpurascens Ledeb., o kwiatach 
purpurowych, jak u koniczyny łąkowej 
lub siewnej: listki łodygowe szersze
i dłuższe niż u poprzedniej odmiany. 
(L eg. K. Karpowicz).

Obie te odmiany są nadzwyczaj rzadkie i od 
czasów Jundziłła i Górskiego nikt ich u nas nie 
obserwował. Całą kolekcyą odra. białej odesła
łem do Ziel. fl. poi.

13) Sorbus aucuparia L.
Var. lanuginosa, Kitl., jestto odmiana 
u nas pospolita, lecz dotąd nie odróż
niana.

for. subserrata Opiz., rzadsza od po
przedzającej. Obie posłałem do Ziel. 
fl. poi.

14) Potentilla anserina L.
Var. discolor. W allr 
Var. geminiflora Zimm.
Obie pospolite, lecz dotąd nie odróżniane.

15) Oenothera muricata L. Nowa dla Litwy; 
pospolita. Kolekcyą całą posłałem do Ziel. 
fl. poi.

16) Carum carvi L. for. fl. roseis., dość rzadka.
17) Knauthia arvensis Coulter.

Var. integrifolia G. Meyer. Poraź drugi 
znalazłem kilka okazów z liśćmi zupeł
nie całemi; b. rzadka.

18) Bidens tripartitus L. 
a) Var. major. Wimm.
(3) Var. minor. Wimm.

for. integer Roth. 
for. pumila Kittl 

N ie odróżniane dotąd.
19) Bidens cernuus L.

a )  Var. radians D . C.
for. m ixta Kittl.

P) Var. discoidea D. C.
Nie odróżniane dotąd.

20) Solidago yirga aurea L.
for. ericetorum Duby.

N ie wyróżniana.
2 1 ) Leontodon hispidus L.

Var. danubialis Jacq.
N ie wyróżniany.

‘) Zob. Ledebour, Flora Rossica. Stuttgart, 
1841. Tom I, str. 5 5 1 .

22) Sonchus oleraceus L.
1. for. integrifolia Wallr.
2. for. łriangularis Wallr.
3. for. lacerus Willd.
Nie wyróżniane dotąd.

23) Hieracium pilosella L.
1) Subsp. vulgare N. P
2) Subsp. rosulatum N. P.
3 ) Subsp. subcrassescens D ldst.

24) Hieracium auricula L.
4 ) Subsp. genuinum N. P.

for. 1 . epilosum N. P.
5) for. 5. stipilatum N. P.
6 ) for. 7. subseriatum N. P.
7) for. 10. obscuriceps N. P.
8) Subsp. amaureilema N. P.

25) Hieracium auriculiforme Fr. Schultss.
9) Subsp. Schultesii Fr. Schultz. 

a) genuinum 1 . pilosum N. P.
26) Hieracium magyaricum N. P.

10) Subsp. paeudobauhini N. P.
Var. obscurius N. P.

(Det. A. Rehman.).

W szystkie powyższe formy jastrzębców są  
znane w Europie środkowej, dla Litwy zaś cał
kiem nowe. Formy nowe dla flory ogólnie euro
pejskiej, a zebrane przezemnie w ziemi nowo
gródzkiej, opisał prof. A. Rehman ’) i spis tych 
jastrzębców znajduje się we W szechświecie 2).  
Mamy więc na^Litwie 38 form jastrzębców; je s t
to liczba dość pokaźna, ale bynajmniej nie wy
czerpująca i z pewnością znajdzie się ich jeszcze  
conajmniej drugie tyle. W szystkie te odmiany 
znalazłem na bardzo niewielkiej przestrzeni, gdyż 
tylko w okolicy Niańkowa i Wojnowa. Z liczby 
ogólnej sześć form pochodzi z polesia litewskiego 
(resp. z powiatu pińskiego) 3).

2 7 ) Jasione montana L.
1) Var. bispida Berk., cała łodyga pokryta 

wioskami odstającemi.
2) Var. glabra Peterm., łodyga u dołu wło

chata, u góry całkiem gładka.
3) Var. nudicaulis m., cała łodyga gładka 

zupełnie.
Dwie pierwsze odmiany są znane w Europie 

środkowej 4), u nas dotąd pierwszej nie znala
złem, natomiast znalazłem trzecią, która dla s a 
mej konsekwencyi odróżniona być musi.

28 ) Andromeda calyculata L.
Pospolita, lecz dotąd jej nie obserwowałem.

*) Zob. Dr. A. Rehmann, Neue Hieracien d. 
óstl. Europa. W iedeń, 1. w r. 1895 , II. w r. 
1896 i III. w r. 1897.

2) Zob. W szechświat z r. 1897. Tom XVI, 
str. 157.

3) Zob. W szechświat 1. c.
ł ) Zob. Beck, Flora v. Nied.-Oestr. tom III, 

str. 1 1 1 0 .
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29) Ledura p a lu sre  L,
Var. Jagiellonicum m.

O kwiatach złocisto-żółtych, dotąd w całej 
Europie nie znany. (Zob. Kosmos z r. 1900). 
Pochodzi z powiatu pińskiego, gdzie jest 
wielką rzadkością.

3 0 ) Gentiana cruciata L.
Dość rzadka u nas.

31) Convolvulus aryensis L.
Pospolity, lecz zebrałem bardzo ładną ko
lekcją  odmian rozmaitych, których jednak 
dla braku literatury określić niepodobna.

32) Veronica aquatica Bernh., rzadka. Nowa 
d!a Litwy.

33) Trientalis europaea L.
Var. Jagiellonica tn.

O kwiatach cytrynowo żółtych; nowa dla 
flory europejskiej; pochodzi z powiatu wi 
lejskiego (zob. Kosmos 1900 r.); bardzo 
rzadka.

34) Corylus Ayellana L.
Var. ovata Willd.
Var. gloiotricha Beck.
Var. schizochlamys Spach.
Yar. striata Willd.

Zob. W szechświat z r. b. nr. 4, s'r. 60.
35) Herminium monorchis R. Br.

Rzadka, kilkanaście okazów na łąkach su 
chych znalazłem w Niańkowie.

3 6 ) Gladiolus imbricatus L ., for. fl. albis. 
Bardzo rzadka.

37) Ornithogalum umbellatum L.
W parku niańkowskim bardzo obficie; praw 
dopodobnie zdziczały, jako zbieg z ogrodu; 
tak samo Galanthus niyalis L. rośnie w Sien 
nej na dziedzińcu około zabudowań i w parku

3 8 ) Eąuisetum  arvense L. *).
Var. nemorosum A. Br., tudzież forma 
pratense Klingę.
Var decumhens G. Mayer i prawie w szyst
kie formy Klingego (1. c ) a).
Var. compactum Klingę.
V a.\ alpestre Wahl.
Var. arcticum Rpr. i t. d., i t. d.

Tę ostatnią odmianę miałem sposobność p o 
równać z okazami pochodzącemi z Norwegii 
i są one tak jednostajne, jakgdyby pocho
dziły ze wspólnego s'anowiska,

39) Eq. palustre L.
Var. breviramosum Klingę.
Var. pyramidale Klin.

‘) Przez długi szereg lat, a szczególnie w ro
ku przeszłym, zebrałem bardzo obfitą kolekcyą 
skrzypów tutejszych. Na Litwie mamy ich ty l
ko 6 gatunków, lecz zato odmian i form rozmai
tych moc nieskończoną. Na opracowanie kolek - 
cyi rzeczonej niemało czasu potrzeba, wspomnę 
więc tu tylko formy najwybitniejsze.

3) Zob. J. Klingę, Die Schachtelhalme v. Esf •, 
Liv- u. CurlaDd. 1882 r.

Var. ramulosum Milde.
Var. polystachium Vill.

for. multicaule Baenitz. (1874).
Var. nudum Duby.
Var. tenue Doli.
Var. caespitosum Klingę, w najrozmait
szych formach i t. d.

40) Eq. sdvaticum L.
Var. yulgare Klingę.
Var. capillare Hoffm., pochodzi z Biało
wieży (leg. Karpowicz) *).
Var. pauciramosum Milde.
Var. scrotinum Milde.
Var. praecox Milde 2) i t. d. 

j 41 ) Eq. pratense L.
Var. vulgare Klingę. W najrozm ait
szych odmianach.
Var. praecox Milde.
Var. serotinum Milde i t. d.

! 42 ) Eq. Heleocharis Ehrb.
Var. limosum L.
Var. uliginorum Milhlb., gracile KI., 
Linneanum Milde, leptocladium Doli. 
i t. d.

j 43) Eq. hiemale L.
Genuinum A. Br., polystacium Milde, 
minus A. Br. i t. d.

Na tem spis niniejszy zakończyć muszę, gdyż 
I niektóre inne rośliny, w roku przeszłym zebrane,
! wobec środków moich pomocniczych, na razie 
i określone być nie mogły. Ze spisu powyższego 

widzimy, jak mało u nas flora krajowa jest zba
dana, kiedy najzwyklejsze nawet, gdzieindziej 

j  dawno znane odmiany i formy, teraz dopiero po- 
i raz pierwszy wyróżnione zostały. Czas byłby 

i nam wziąć się do pracy, lecz niestety, zamało 
mamy znawców, a mniej jeszcze miłośników przy
rody, i za dowód na to posłużyć może Zielnik flo
ry polskiej, który dla braku współpracownictwa 
w tym roku znowu wydany być nie może. Czyż
by w rzeczy samej florystów naszych tak mało 
obchodziły losy tego tak ważnego i sympatyczne
go wydawniotwa, że dadzą mu całkiem upaść?—  
nie sądzę, lecz przeciwnie jestem  najmocniej 
przekonany, że w sezonie następującym weźmie
my się wszyscy z podwojoną euergią do pracy, 
by dopełnić to, cośmy opuścili i w roku bieżącym  
znowu wydamy dwie centurye naraz, przez co 
doprowadzimy nasz Zielnik do okrągłej liczby : 
jednego tysiąca gatunków roślin naszych kra
jowych.

W. Dybowski.

ł ) W lasach nadniemeńskich rośnie forma 
pośrednia, która ma gałęzie znacznie cieńsze niż 
u v. yulgare, a grubsze niż u v. capillare — forma 
przejściowa.

2) Nazwą „praecox” Milde oznacza formę 
płodną, a nie płonną, jaką w Zielniku fl. poi. pod  
nr. 598 zamieszczono.
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WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  Zjazd XI przyrodników i lekarzy rossyj- 
Skich  odbędzie się w Petersburgu, w czasie od 
2 do 12 stycznia 1902  r. (n. s  ) . Z programu 
Zjazdu je s t  usunięta medycyna praktyczna, p o 
zostałe zaś przedmioty obrad rozdzielone między 
nastepujące sekcye : 1 . matematyki i mechaniki,
2. astronomii i geodezyi, 3. fizyki. 4 . geogra
fii fizycznej, 5 . chemii, 6 . geologii i mineralogii, 
7. botaniki, 8 . zoologii, 9. anatomii i fizyologii,
1 0 . geografii, 1 1 . (podsekcya) statystyki, 1 2 . 
agronomii, 13. medycyny naukowej, 14. hygieny.

ROZMAITOŚCI .

—  Dzikie zw ierzęta w  Indyach. Podług spra
wozdania urzędowego, cytowanego w „Naturę”,

w ciągu r. 1899 w Indyach padło ofiarą zwierząt 
dzikich 2 7 5 8 7  ludzi! Z liczby tej od wężów 
zginęło aż 24 621 ludzi, od tygrysów 8 99 , od 
wilków 338 , od lampartów 3 25 . W reszcie na 
rzecz niedźwiedzi, słoni, hyen, szakalów i kroko
dylów przypadło razem 1 402  ludzi. Wypadki 
śmierci od wężów w roku sprawozdawczym  
wzmogły się znacznie w porównaniu z latami 
poprzedniemi, szczególniej w Bengalu. O ile 
węże największą szkodę ludziom przyniosły 
w tych okolicach, o tyle znów zwierzęta domowe 
mniej są przez nie napastowane : w tym samym 
czasie zginęło 89 23 8  zwierząt domowych, p o 
żartych przez tygrysy, wilki i t. p ., od wężów  
zaś zginęło tylko 9 449  sztuk bydła.

(Rev. Sc.). J a n  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 d. 13 do 19 marca 1901 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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T R E Ś Ć .  Elektryczność telluryczna, przez w. W. — Ryszard Altmann. Wspomnienie pośmiertne; 
przez J. Tura. —  Dr. M uhłschlegel, O powstawaniu i budowie zarodników bakteryj, streścił R. N. —  
Mikołaj Kopernik, przez Kowalczyka (dokończenie). —  Spostrzeżenia naukowe. —  Wiadomości 

bieżące. —  Rozmaitości. —  Buletyn meteorologiczny.
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