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ST. TOŁEOCZKO.

0 CHEMICZNYCH SPOSOBACH OTRZY
MYWANIA PRĄDU ELEKTRYCZNEGO.

ODCZYT PUBLICZNY.

Jeżeli -umieścimy sztabkę cynkową w pro
bówce napełnionej wodą, metal ten nie uleg
nie żadnej widocznej zmianie; nie zmieni się 
też w pierwszej chwili, jeżeli zamiast wody 
użyjemy roztworu kwasu siarkowego, wkrót
ce jednak i tem prędzej im Zn (cynk) jest 
mniej czysty chemicznie, a roztwór kwasu 
dostatecznie stężony, obserwować można wy
dzielanie się drobnych pęcherzyków gazu 
(wodoru). Zjawisko to początkowo nikłe, 
staje się wkrótce coraz silniejszem, przytem 
ciecz cała rozgrzewa się, niekiedy do tego 
stopnia, że reakcya przybiera charakter 
gwałtowny. Zn znika w cieczy, w danym 
przypadku w kwasie, pozornie jak cukier 
albo sól kuchenna w wodzie. Podobieństwo 
to jest tylko powierzchowne. Wiemy bowiem 
dobrze, że z wodnego roztworu cukru lub 
soli kuchennej przez odparowanie wody z łat
wością możemy otrzymać z powrotem te 
ciała w stanie pierwotnym, niezmienionym, 
nie otrzymamy jednak drogą tą cynku z kwa
su, w którym Zn uprzednio rozpuściliśmy.

Po odparowaniu cieczy w tym przypadku 
pozostanie nam ciało białe, krystaliczne, ale 
zgoła niczem nie przypominające własności 
cynku metalicznego. Cynk więc uległ prze
mianie, równocześnie znikł i kwas z cieczy, 
widocznie więc oba te ciała połączyły się 
z sobą, a produktem ich wzajemnego dzia
łania jest to ciało krystaliczne, rozpuszczal
ne w wodzie, a zwane w chemii siarczanem 
cynkowym (ZnS04). Zaszła więc tu reakcya 
chemiczna, zjawisko bardzo pospolite, jedno 
z niezliczonej liczby zjawisk tego rodzaju, 
które ustawicznie odbywają się prędzej, lub 
powoli, widocznie i niewidzialnie —dokoła 
nas, w naszym organizmie, tu na ziemi 
i w całym wszechświecie. Cechą zasadniczą 
tych zjawisk jest, jak widzimy, przemiana 
materyi i w parze z nią równolegle idąca 
przemiana energetyczna układu: wydziela
nie ciepła, jak w powyższym przykładzie, lub 
niekiedy i odwrotnie jego pochłanianie.

Ciepłem, jako energią, człowiek posługuje 
się od najdawniejszych czasów, a głównem 
źródłem dostarczanego mu w tym celu ciepła 
jest reakcya chemiczna i mianowicie reakcya 
pomiędzy węglem a tlenem powietrza. Ener
gią tej reakcyi poruszamy dziś wyłącznic 
nasze motory termiczne, a więc maszyny pa
rowe, motory gazowe i inne pędzone energią 
cieplną zapomocą jakiegokolwiek odpowied-
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niego ciała czynnego, np. pary wodaej, po
wietrza i t. d, Uprzytomnijmy sobie, jakie 
skutki kulturalne pociągnęło za sobą wyna
lezienie maszyny parowej, a będziemy mogli 
śmiało wyrzec, że w zapasie energii, jaką 
przedstawia w sobie układ : węgiel -  tlen, 
spoczywa całe bogactwo obecne ludzkości 
i przyszły jej postęp kulturalny. Bogactwa 
jednak naturalne nawot największe wyczer
pać się przecie kiedyś mogą i muszą. Ta 
konieczność naturalna może być jednak 
znacznie w przyszłości odsunięta przez gos
podarkę racyonalną i oszczędną. Ozy my 
jednak postępujemy z bogactwem węgla, 
ukrytego w ziemi, jako źrólłem energii, 
w sposób racyonalny? Pytanie to jest nie
zmiernej wagi, a odpowiedź na nie daje 
nam następujące zestawienie liczbowe.

Jeden kilogram węgła wystarcza na pę
dzenie motoru parowego o dzielności jednego 
konia w ciągu jednej godziny, to jest daje 
75 X  60 X  60 =  270000 kilogramometrów 
pracy. Jeden kilogram węgla spalony może 
ciepłem swem ogrzać 100 litrów wody od 
20° C do 100° O, t. j. wydać 80 . 100 =  8000 
kaloryj, co równa się 426 . 8 000 =  3 408 000 
kilogramometrom (kgm), wiemy bowiem, że 
426 kgm jestto t. zw. równoważnik mecha
niczny ciepła, odpowiadający jednej kaloryi. 
Stosunek obu tych liczb :

270 000 . . 1 A
3 408 000 =  ° k0l° 7 7 *  t j>  0k0j° 8 /o ’

mówi nam, że zaledwie 8%  całej energii 
użytkujemy pożytecznie, reszta zaś, czyli 
około 82°/0) ginie, rozpraszając się, i nie wy
twarza pracy użytecznej. Zdawałoby się 
więc, że tego rodzaju postępowanie jest co 
najmniej marnotrawne, a przyczyna złego 
tkwi w wadliwości naszych nawet ulepszo
nych motorów termicznych. Tak jednak nie 
jest. Bliższe rozważanie teoretyczne tej 
kwestyi, t. zw. druga zasada termodynamicz
na uczy nas, źe objaw ten jest naturalny, że 
usunąć go zupełnie żadną zmianą konstruk- 
ryi motoru termicznego nie zdołamy. Ciepło 
•więc całkowicie w pracę użyteczną przemie
nione być nie może, odwrotna zaś przemiana 
daje się-uskutecznić w zupełności.

Wobec tak niekorzystnego wyzyskania 
■energii cieplnej przy pomocy motoru termo
dynamicznego rodzi się pytanie, czy nie

można w inny jakikolwiek sposób wyzyskać 
lepiej energii chemicznej danego układu 
ciał. Wiemy dobrze, że energia prądu 
elektrycznego jest jedną z tych form energii, 
która w nadzwyczaj łatwy sposób daje się 
zużytkowywać do wykonania pracy, daje się 
bowiem z nadzwyczajną łatwością przemie
niać w inne formy energii, a w niektórych 
przypadkach jedynie do celu prowadzić jest 
w stanie (telegrafia, przenoszenie energii na 
znaczną odległość, elektroliza i t. d ). Czyby 
więc nie można było chemiczną energią re- 
akcyi przemieniać wprost w elektryczną 
bez pośredn:ctwa energii cieplnej, jak to np. 
czynimy pędząc motorami termicznemi dy- 
namomaszyny, dostarczające nam prądów 
elektrycznych. Czy nie możnaby np. z po
wyższej reakcyi

Zn +  H2S0 4 =  ZnS04 +  H2

energią chemiczną przemiany uzyskać w po
staci energii prądu elektrycznego? Posta
rajmy się zmienić warunki doświadczenia 
i mianowicie tak, byśmy mogli ewentualne 
przejawy energii elektrycznej spostrzedz 
w jakikolwiek sposób. Być bowiem może, 
że one wystąpią skoro odpowiednie warunki 
zachowane będą. By jednak nie postępować 
bezcelowo, zróbmy zgóry pewnego rodzaju 
założenie, to nam ułatwi poszukiwanie. Gdy
by się okazało, że założenie nasze nie tłuma
czy należycie obserwowanego zjawiska, od
rzućmy je jako rzecz zbędną, narazie jednak 
może ono oddać nam tę usługę, że wskaże 
jak samę kwestyą traktować należy. Po
wiedzmy więc sobie: skoro od tarcia dwu 
ciał powstają, jak wiadomo, na obu ładunki 
elektryczne jakościowo odmienne, ilościowo 
równe, być więc może, że przez zanurzenie 
płytki Zn w cieczy, w danym przypadku 
w kwasie, na obu tych ciałach, t. j. w kwasie 
i na Zn, równocześnie powstają różnoimien- 
ne ładunki elektryczne, a więc, jak powiada
my, pewna różnica poteneyałów. O ile przy
puszczenie to jest słuszne można się łatwo 
przekonać w następujący sposób. Nie zanu
rzajmy płytki Zn całkowicie w cieczy, lecz 
pozostawmy jeden koniec tej płytki naze- 
wnątrz, toż samo uczyńmy z inną płytką, 
przygotowaną z materyału, na który kwas 
siarczany chemicznie nie działa wcale, albo 
bardzo nieznacznie, np. z platyny (Pt), albo
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węgla retortowego (0). Płytka ta przyjmie 
ładunek elektryczny cieczy, w której jest 
zanurzona. Tym sposobym obie płytki win
ny wykazać różnoimienne ładunki elektrycz
ne, a więc powstaje tu pewna różnica poten
cyałów podobnie jak powstaje różnica tem
peratur w dwu ciałach, jeżeli jedno z nich 
jest ogrzane ponad temperaturę otoczenia, 
a diugie o tyleż stopni poniżej tej tempera
tury ochłodzone.

Tę różnicę potencyałów elektrycznych mo
żemy też porównać z różnicą poziomów 
w dwu naczyniach połączonych, jaka powsta
je skoro z jednego naczynia zaczerpniemy 
pewną ilość cieczy i przelejemy do drugiego, 
zamknąwszy przytem przepływ w rurce łą
czącej oba naczynia kurkiem. Dopóki kran 
jest zamknięty ciecz w rurce nie płynie, ale 
jest widocznem, źe znajduje się w obu naczy
niach w takim stanie, że w każdej chwili po 
usunięciu przeszkody w rurce zdolna będzie 
wytworzyć prąd, a więc w odpowiednich wa
runkach wykonać pewną ilość pracy. Woda 
w obu naczyniach w tym razie posiada więc 
pewną ilość ukrytej energi, t. j. zdolności 
wykonania pracy. Jest przytem rzeczą wprost 
zrozumiałą, że prąd ten w razie małej róż
nicy poziomów obu naczyń będzie powolny, 
szybszy w razie większej różnicy i równy ze
ru skoro różnica ta zniknie. Lecz z drugiej 
strony na siłę prądu będzie znów wywierał 
wpływ i opór rurki łączącej, a mianowicie 
wzrost w niej oporu osłabi prąd i odwrot
nie—zwiększenie się prądu powstanie wtedy, 
gdy opór się zmniejszy (rurka cienka i szero
ka). Wyrażając się matematycznie powie
my więc: siła prądu jest wprost proporcyo- 
nalna do różnicy poziomów, a odwrotnie do 
oporu.

Prawo to przeniesione na zjawiska elek
tryczne, znane jest w nauce pod nazwą pra 
wa 'Ohma. Ładunek dodatni—to wyższy 
ponad normalny stan (poziom) elektryczny, 
to nadmiar elektryczności w ciele w porów
naniu do stanu elektrycznego innych ciał 
z otoczenia; ładunek odjemny —to stan ciał 
poniżej normalnego, pewien brak elektrycz
ności w ciele. (Ciało ogrzane i ciało oziębio
no w porównaniu do średniej temperatury 
otoczenia).

Zważywszy to wszystko, cośmy powyżej 
powiedzieli, możemy sprawdzić obecność róż-

noimiennych ładunków elektrycznych Zn i Pt 
w naszem doświadczeniu w następujący spo
sób. Połączmy obie te płytki drutem mie
dzianym nazewnątrz naczynia. Jeżeli wy
kazują one pewną różnicę potencyałów '), to 
w obwodzie powstać musi prąd elektryczny 
pewnego natężenia, a dzwonek elektryczny 
włączony w ten obwód wykaże jego obec

ność (fig. 1). Gdyby prąd z jednego naczy
nia był za słaby do poruszania dzwonka, 
możemy natężenie jego powiększyć, zwięk
szając w myśl prawa Ohma różnicę poten
cyałów przez dodanie kilku takich naczyń, 
łącząc je w taki sposób by płytka platynowa

Fig. 2.

jednego, bezpośrednio połączona była z płytką 
cynkową drugiego, i t. d. W ten sposób ze-

Różnicę tę jako przyczynę bezpośrednią 
prądu elektrycznego, nazywamy siią, elektrobodź- 
czą i wyrażamy ją  w stopniach zwanych woltami; 
podobnież temperaturę ciała mierzymy stopniami 
Gelsyusza lub Rśaumura.
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stawione ogniwa zowiemy bateryą. Że róż
nica potencyałów na wolnych płytkach koń
cowych danego łańcucha ogniw będzie zwię
kszona tylokrotnie, ile ogniw razem złączy
liśmy, wynika to choćby z analogii naszego 
ogniwa z naczyniami połączónemi, których 
szereg przedstawia schematycznie fig. 2 . 
Lecz prąd wodny podobnej bateryi może za
chować pierwotny stopień natężenia tylko 
wtedy, gdy różnicę poziomów obu naczyń 
końcowych podtrzymywać będziemy stale 
w ten lub inny sposób, np. przelewając za
pomocą pompy ciecz z dolnego naczynia do 
górnego, w przeciwnym zaś razie maleje 
i spada wreszcie do zera.— W naszym przy
padku, z łańcuchem ogniw elektrycznych, 
widzimy, że przez dłużbzy czas prąd elek
tryczny zachowuje dostateczną siłę, bo 
dzwonek nie przestaje się odzywać 2), a więc 
różnica potencyałów ogniwa nie maleje. 
Pracę pompy wykonywa tu oczywiście siła 
chemiczna, wiemy bowiem dobrze, że z chwi
lą kiedy kwas lub cynk ogniwa się wyczer
pie—ustaje jego działanie. Każde ogniwo 
posiada więc tylko pewną ilość energii, wła
ściwą danej reakcyi i ilości użytej materyi. 
Z wyczerpaniem się energii reakcyi—ustaje 
i elektryczna działalność ogniwa.

Ale wróćmy do naszego doświadczenia- 
Dzwonek włączony w obieg bateryi (fig. 1) 
dzwoni, jednocześnie Zn i kwas oddziaływa
ją  na siebie chemicznie, a ogniwo nie roz
grzewa się przytem wcale; widocznie więc 
energia chemiczna danej reakcyi w ogniwie 
nie objawia się w postaci energii termicz 
nej, lecz przemienia się w energią prądu 
elektrycznego. Równocześnie dochodzimy też 
do wniosku, że przypuszczenie nasze co do 
powstawania różnoimiennych ładunków ns 
cieczy i płycie cynkowej należycie stwierdza 
się doświadczalnie.

Zachodzi jednak dalsze pytanie, która 
z płytek ogniwa elektryzuje się odjemnie, 
a która dodatnio. Na to odpowiedź znaj
dziemy w kierunku prądu. Znane prawo 
Amperea określa kierunek odchylania się

2) Zamiast dzwonka, lub nawet jednoezelnie, 
wstawić możemy w obieg prądu lampkę żarową, 
lub mały motor elektryczny, lub też jakikolwiek 
elektrolit, np. SnC),., który ulega elektrolizie.

igły magnesowej ustawionej obok przewód* 
nika prądu. Tym sposobem łatwo przeko
nać się możemy, że prąd w drucie łączącym 
obie płytki, oba bieguny ogniwa, płynie od 
Pt, albo C, do Zn, to znaczy płytka cynkowa 
elektryzuje się odjemnie, a ciecz (roztwór 
kwasu) dodatnio. Jeżeli jednak nazewnątrz 
prąd płynie od bieguna dodatniego (O) ku 
odjemnemu (Zn), to wewnątrz ogniwa od
wrotnie od Zn do O. Tu jednak zmienia 
się jakościowo i materyał przewodnika; prąd 
bowiem przewodzony jest przez ciecz ogniwa, 
w danym przypadku przez roztwór kwasu. 
Przewodnictwo zaś w cieczach jest zgoła inne 
niż w metalach. Różnice, jakie występują 
w przewodnictwie różnych cieczy, są ogrom
ne; jedne z cieczy, np. nafta, benzol, czysta 
chemicznie woda i t. d. prądu prawie lub 
zgoła nie przewodzą, inne zaś są dobremi 
przewodnikami prądu. Do tej ostatniej ka-

tegoryi należą przedewszystkiem wodne roz
twory kwasów, zasad i soli. Jeżeli w obieg 
prądu elektrycznego, otrzymanego bądźto 
z bateryi E, bądź z dynamomaszyny, włą
czymy naczynie z;naftą lub czystą wodą — 
prą  ̂ natychmiast ustaje, gdy jednak w na
czyniu z wodą rozpuścimy pewną ilość ja 
kiejkolwiek soli, np. NaCl, lub dolejemy tro
chę kwasu, np. H 2S 0 4 — przerwany pierwot
nie prąd nanowo powstaje (fig. 3). Jedno
cześnie roztwór prąd przewodzący ulega 
elektrolizie, t. j. rozkładowi, który się odby
wa na obu płytkach zanurzonych w cieczy, 
na t. zw. elektrodach. Tak więc tylko te 
ciecze, które ulegają elektrolizie, zdolne są 
prąd przewodzić. Jakiż więc jest mecha
nizm tego zjawiska? Kwestyą ta jest dla 
nas niezmiernej wagi, aczkolwiek nie stano
wi bezpośrednio przedmiotu naszego wy kła-
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du ł). Rozpatrzmy więc ją  tylko w krótko
ści, podając obecnie panujący w nauce, 
a skądinąd trwale uzasadniony pogląd. 
Przypuśćmy, źe cząsteczka elektrolitu, np. 
kwasu, soli i t. d., rozpuszczonych w wodzie, 
rozpada gig na dwie części składowe, obda
rzone w tym samym stopniu przeciwnemi ła 
dunkami elektrycznemi:

NaCl =  Na -j- Cl

Z nS04 =  Zn +  Ś 0 4 .

Te części pierwotnie elektrycznie obojętnej 
cząsteczki nazwijmy jonami. Pod wpływem 
elektrostatycznych przyciągań elektrod, rzecz 
oczywista, jony odjemoe ulegną działaniu 
elektrody dodatniej—anody, dodatnie zaś 
przeciwnie dążyć będą ku elektrodzie od- 
jeranej - ku katodzie. Na elektrodach skła
dowe części elektrolitu tracą swe ładunki, 1 
przestają być jonami, i wydzielają się bądźto j  

bezpośrednio (Zn), bądź wtórnie oddziały
wać mogą w różnorodny sposób, jak to np. 
czyni jon S 0 4 , który rozkłada wodę i wy
dziela tlen (O ), lub Cl łącząc się z m ateria
łem elektrody, np. z platyną. Widzimy 
więc, że mechanizm przewodnictwa prądu 
w cieczach polega na przenoszeniu elektrycz
ności zapomocą jouów, t. j. cząstek obdarzo
nych ładunkami elektrycznemi. Te ciecze, 
które jonów nie posiadają—prądu nie prze
wodzą, nie ulegają teź elektrolizie. Czy
sta woda nie jest rozszczepiona na jony, lub 
rozszczepiona w nadzwyczaj małym stopniu, 
dlatego też nie jest przewodnikiem prądu, 
posiada jednak w wyższym stopniu aniżeli 
którykolwiek inny ze znanych rozpuszczalni
ków zdolność rozszczepiania na jony pewnej 
grupy związków zwanych elektrolitami, do 
których należą przedewszystkiem kwasy, so
le, zasady. Tę zdolność wody nazywamy 
sprawnością jonizacyjną.

Na podstawie tego, cośmy powyżej powie
dzieli, możemy teraz przejść do dalszego roz
ważania teoryi ogniwa galwanicznego. Za
stanowić się nam przedewszystkiem wypada, 
jaki jest mechanizm rozpuszczania się płytki 
Zn w roztworze kwasu H 2S 0 4 . Doszliśmy 
uprzednio do wniosku, że Zn musi być nae-

*) Patrz artykuł p. Mutermilcha. Wszechświat 
1900, atr. 769, 791,  810.

lektryzowany odjemnie, jednocześnie wiemy, 
że rozpuszcza się on w kwasie tylko wtedy, 
kiedy obwód zewnętrzny ogniwa jest za
mknięty. Chemicznie czysty Zn, zanurzony 
w kwasie, nie rozpuszcza się w nim, albo 
rozpuszcza się nieznacznie, jak to zaznaczy
liśmy na początku wykładu. Możemy dalej 
łatwo sprawdzić, źe przy elektrolizie Z aS04, 
Yi\\ osiada na tej elektrodzie, która prąd 
odprowadza, a więc na katodzie, czyli na do
datnim biegunie ogniwa. Fakty te zniewa
lają nas do wniosku następującego. Roz
puszczanie się Zn w kwasie polega na odry
waniu się od metalu cząsteczek nie obojęt
nych elektrycznie lecz naładowanych dodat
nio, t. j. jonów, sam zaś metal ładuje się od
jemnie. Mamy więc ciecz naładowaną do
datnio, zanurzoną zaś w niej płytkę metalo
wą odjemnie, tak właśnie, jak tego wymaga
ją poznane uprzednio fakty. Jeżeli jednak

i n  (j-on-y)- 
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Fig. 4 .

przechodzące do roztworu cząstki cynku nie 
są elektrycznie obojętne, muszą więc po
wstać pomiędzy niemi a zwartą masą me
talu przyciągania elektryczne, które kładą 
tamę dalszemu odrywaniu się cząsteczek; 
następuje stan równowagi i metal dalej nie 
rozpuszcza się wcale. Skoro jednak przez 
połączenie nazewnątrz zapomocą dobrego 
przewodnika elektryczności usuniemy tę róż
nicę potencyałów pomiędzy cieczą a płytką 
metalu, ustaną przyciągania elektrostatycz
ne, i dalsze szeregi cząsteczek metalu mogą 
przechodzić do roztworu. Jony metalu od- 

! dają więc swe ładunki elektryczne na kato
dzie, natomiast anoda zasila ciecz coraz to 
nowemi jonami tegoż (fig. 4).

Tłumaczenie to wyjaśnia nam także, dla
czego chemicznie czysty metal w kwasie nie 
rozpuszcza się wcale. Ciała, które nie two-
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rzą jonów, np. cukier, lub tworzą oba jony

jednocześnie, np. NaCl =  Na -f- Cl, rozpusz
czać się mogą w odpowiedniej cieczy, nic 
doznając oddziaływań elektrostatycznych 
Kryształ więc NaCl, lub kawałek cukru, za
nurzone częściowo w wodzie, rozpuszczają się 
w niej bez przerwy.

(CDN)

PR O F. D R . R U D O L F ZUBER.

ZADANIA I METODY GEOLOGII.
Odczyt, -wygłoszony 10 październ ika 1901 r. na  otw arcie 

roku  szkolnego w  auli U niw ersytetu  lw ow skiego.

(Dokończenie).

A teraz zobaczmy choć w najogólniejszym 
zarysie jak się przedstawia obecnie wykona
nie tych zadaó.

Otóż przedewszystkiem dzięki nader inten
sywnym i często z narażeniem życia wykona
nym badaniom licznego zastępu geologów, 
poznaliśmy dotąd, choć nierównomiernie, już 
przecież skład i budowę nietylko prawie 
wszystkich kontynentów i wysp, ale w znacz
nej mierze nawet i dna oceanów. Dalej nau
czono się rozróżniać różne kategorye skał 
wybuchowych, osadowych i przeobrażonych 
i wogóle doprowadzono dyagnozę stosunków 
genetycznych różnych utworów do znacznej 
doskonałości. Rozwikłano w wielu przypad
kach nader skomplikowane stosunki tekto
niczne w układzie mas skalnych i przekonano 
się, źe główną siłą, która spowodowała te 
komplikacye, nie jest wulkanizm w ściślej- 
szem znaczeniu (t. j. wybuchy wulkaniczne), 
lecz, że przyczyna wogóle wszystkich ruchów 
i zaburzeń w równowadze mas mineralnych, 
a więc bezpośrednio i objawów wybuchowych, j  

leży głębiej,—a mianowicie najprawdopodob- [ 
niej w kurczeniu się zewnętrznych części kuli 
ziemskiej; to zaś kurczenie może być spowo
dowane przez stopniowe ochładzanie się zie
mi, jako logiczne następstwo pierwotnego 
stanu gazowego, potem ciekłego, a wre?zcie 
stałego kuli ziemskiej, jeżeli za podstawę 
przyjmiemy genialną i tak wielostronnie 
stwierdzającą się hypotezę nebularną Lapla- 
cea. Wreszcie głównie na podstawie porów

nawczych studyów paleontologicznych zdo
łano wyróżnić cały szereg piętr starszych 
i młodszych, odpowiadających podobnemuź 
szeregowi po sobie następujących okresów 
czasowych.

Najnowszą zdobyczą tych studyów porów
nawczych są próby odtworzenia stosunków 
rozmieszczenia lądu i morza podczas da- 

j  wniejszych epok geologicznych, co w wielu 
okolicach lepiej zbadanych dało się wykonać 
w sposób wcale zadowalający.

Nie zdołano natomiast dotąd wyjść poza 
ramy hypotez co do przypuszczalnego stanu 
wnętrza ziemi, ani też nie udało się określić 
choćby w sposób przybliżony liczbami okre
sów czasu, jakie odpowiadały epokom geolo- 

| gicznym. Wprawdzie w ostatnich czasach 
j kwestya wieku ziemi była przedmiotem licz

nych i po części nader bystrych rozstrząsań 
matematycznych, -  nie można jednak zaprze
czyć, że zb. t mało jeszcze jest danych do 
zadowalającego i wszechstronnego wyświe
tlenia tego problemu.

A teraz przypatrzmy się metodom, jakiemi 
posługuje się geologia dla rozwiązywania 
swych zagadnień.

Jak już wspomniano wyżej, głównie Lyel 
lowi zawdzięczamy wskazanie jednej z naj
właściwszych dróg w tym celu. Jestto me
toda ontologiczna polegająca na tem, że 
przez szczegółowe i wszechstronne zbadanie 
stosunków dziś panujących możemy w bardzo 
wielu przypadkach znaleźć dostateczne roz
wiązanie zagadek epok dawniejszych.

Metoda ta wydała istotnie owoce nader 
obfite, jak to najlepiej zobaczymy na kilku 
przykładach.

Dokładne poznanie warunków, wśród ja 
kich w rzekach, jeziorach i morzach tworzą 
i grupują się osady mineralne, pozwoliło na 
rozgatunkowanie skał osadowych epok da
wniejszych na skały osadowe wy brzeżne, 
morskie, jeziorne i t. d. Gdy stwierdzono, 
że warstwowanie jest właściwością prawie 
wszystkich skal osadowych, oraz, że warstwy 
te pierwotnie muszą się układać poziomo,— 
gdy jednak między takiemiź utworami da- 

J wniejszemi znaleziono warstwy wielokrotnie 
wypiętrzone, połamane i pousuwane, wtedy 
bardzo prostym i logicznym musiał być dal
szy wniosek, że i te dawne warstwy leżały 
pierwotnie poziomo, a dopiero później przez
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jakąś inną siłę zostały z tego położenia wy- 
ruszone. WpJyw ten dynamiczny przypisy
wano najpierw wulkanom. Gdy się jednak 
przekonano, źe wybuchy wulkaniczne wydo
bywają się na powierzchnię prawie tylko na 
szczelinach poprzednio powstałych, oraz, że 
często masy wybuchowe wraz z otaczającemi 
osadowemi również takim deformacyom ule
gły, a wreszcie, źe często najgwałtowniejsze 
przewroty znajdujemy w masach czysto osa
dowych bez nsjmniejszego śladu wybuchów 
wulkanicznych, wtedy już jasnem było, że 
owe dyzlokacye nie są skutkiem wybuchów 
wulkanicznych, lecz że tak jedno, jak drugie 
jest tylko wynikiem wspólnej, głębszej siły 
górotwórczej, za której źródło uważamy 
obecnie stopniowe ochładzanie i kurczenie się i 
globu ziemskiego, jak to już powyżej wspom
niano.

Wystudyowanie sposobu i warunków, 
w jakich korale i inne organizmy morskie 
obecnie wznoszą swe podziwienia godne bu- j 
dowie, pozwoliło nietylko na odnalezienie 
licznych analogicznych utworów dawniej
szych, ale dało nam środek do ocenienia 
nawet głębokości i stosunków klimatycznych, i 
wśród jakich się te skały tworzyć mogły.

Zbadanie istoty i działań lodowców dzi- j 

siejszych. dało nam znakomity sposób rozpo
znania nader rozległych nieraz śladów daw
niejszych epok lodowych i tą drogą tłuma 
czymy sobie dziś łatwo i niewątpliwie pocho- [ 
dzenie owych znanych i nieraz olbrzymich 
głazów erratycznych, które z Finlandyi 
i Skandynawii na lodach przywędrowały aż 
do naszych okolic.

Poznanie suchych i w wiatry obfitych kli
matów w stepach wraz z innemi właściwo
ściami okolic stepowych, dało Richthofenowi 
materyał do wyjaśnienia pochodzenia wiel
kich mas gliny, zwanej lossem lub gliną 
mamutową, która i u nas odznacza się znacz- 
nem rozprzestrzenieniem.

Rozległe podróże w pustyniach Azyi 
i Afryki pozwoliły jenajskiemu profesorowi 
J . Waltherowi przedstawić w pięknem dziele 
„Das Gesetz der Wustenbildung" panujące 
tam stosunki powstawania i przeobrażania 
się charakterystycznych utworów, których 
analogie znajdujemy w niektórych do nieda
wna problematycznych formacyach bardzo

dawnych Europy, jak znane piaskowce perm- 
skie i tryasowe.

I  z własnych doświadczeń mogę tu przy
toczyć dobry przykład zastosowania meto
dy ontologicznej, tem ciekawszy dla nas, 
że rzuca snop światła na pochodzenie utwo
rów u nas bardzo rozpowszechnionych i waż
nych także pod względem praktycznym, bo 
zawierających największe bogactwo mine
ralne kraju naszego, t. j. obfite pokłady 
naftowe.

Jak  wiadomo, prawie całe Karpaty, 
a więc i ich formacye naftonośne, składają 
się z olbrzymich i bardzo jednostajnych 
kompleksów warstw osadowych, przeważnie 
piaskowców, konglomeratów i łupków rozmai
cie zabarwionych, zawierających liczne, alo 
przeważnie źle zachowane szczątki roślinna 
i zwierzęce, z problematycznemi odciskami 
znanemi pod nazwą hieroglifów i wogóle 
z właściwościami, które te utwory wybitnie 
wyróżniają od innych równocześnie gdzieś 
indziej osadzonych. Formacye te nazywane 
karpackiemi, lub krótko fliszem, oddawna 
sprawiały geologom niemało trudności.

Otóż wieloletnie szczegółowe badania tych 
utworów, a następnie szczęśliwy zbieg oko
liczności pozwoliły mi w ostatnich czasach 
zebrać nieco nowego materyału, który przy
czyni się może do wyjaśnienia ich genezy. 
Pozwolę sobie powtórzyć tu w skróceniu wy
niki swych badań nad tym przedmiotem, 
ogłoszone niedawno obszerniej w czasopiśmie 
„Kosmos”.

W roku ubiegłym przepędziłem kilka mie
sięcy (od kwietnia do lipca 1900) na wyspie 
Trinidad i w Yenezueli w Ameryce środko
wej, z czego dwa pełne miesiące mieszkałem 
wyłącznie na wysepce Pedernales należącej 
do delty Oiinoka,—i tam przekonałem się, 
źe w owych okolicach nietylko znajduje się 
prawdziwy flisz dawniejszy, ale w płytkiem 
morzu otaczającem deltę Orinoka jeszcze 
dziś się tworzą osady fliszowe.

Przedewszystkiem przypomnieć muszę, że 
okolice owe mają klimat typowo podzwrotni
kowy, t j. wogóle wysoką temperaturę śred
nią i bardzo wiele deszczu, porę względnie 
suchą od listopada do maja, i porę deszczo
wą z olbrzymiemi ulewami, nawałnicami, ci
szami i huraganami.

Między wyspą Trinidad a sąsiednią częścią



W SZECHŚW IAT Nr 45

kontynentu amerykańskiego rozciąga się 
płytka i szeroka zatoka Paria  otoczona od 
północy wysokiemi i skalistemi górami,— 
z innych zaś stron wybrzeża są płaskie, prze
cięte przez liczne rzeki, z których największe- 
mi są ramiona delty Orinoka. Rzeki te two
rzą u ujścia przeważnie słone moczary pora
stające niezmiernie gęstą i bujną wegetacyą 
tak zwanej formacyi Mangrove.

Przypływ i odpływ morza objawia się 
w całej zatoce stosunkowo silnie, a prąd 
przypływu wkracza jeszcze bardzo daleko 
w koryta wpadających tam rzek.

Woda w zatoce Paria jest tylko przy pół
nocnym brzegu stosunkowo czysta. To też 
tylko tam żyją w większej ilości korale oraz 
duże muszle i ślimaki morskie. Ku połu
dniowi woda staje się coraz mętniejszą, a ną 
kilkanaście mil morskich od ujścia Orinoka 
przybiera wejrzenie brudnej żółtej, a miej
scami czerwonej kałuży.

A teraz zobaczmy, jak tam wyglądają sto
sunki sedymentacyi.

Przechadzając się podczas odpływu morza 
około terasowanych wybrzeży północnoza- 
chodnich koło miasteczka Giiiria, widzimy 
tam najpierw wielkie masy czystego piasku 
z bardzo rozległemi wtrąceniami drobnych 
i grubych różnorodnych żwirów, co wszystko 
pochodzi z sąsiednich gór skalistych. Burzli
we i czyste w tem miejscu morze wyrzuca 
mnóstwo roślin, odłamków korali i mu
szel. Wszystko to jednak wkrótce zostaje 
roztarte na miał wśród żwirów, tak, że tylko 
rzadko zachowa się lepszy okaz w piasku. 
Nieco dalej ku zachodowi i wschodowi ury 
wają się te piaski i żwiry, a osadza się szary 
ił, do którego wpadają ze stromego brzegu 
najrozmaitsze małe i wielkie kamienie. Ił 
ten pochodzi z występujących w sąs.edztwie 
młodych warstw, rozmytych częścią przea 
morze, częścią przez wpływające w pobliżu 
rzeczki. Mamy tu więc obok siebie tworzące 
się pokłady piaskowca, zlepieńca i iłu z egzo- 
tycznemi bryłami, z mnóstwem resztek orga
nicznych pochodzenia roślinnego i zwierzę
cego, ale z rzadko dobrze zachowanemi ska
mieniałościami. To są jednak zjawiska po
wszechnie znane i te nam jeszcze wszystkich 
właściwości fliszu nie wytłumaczą.

Ciekawsze stosunki znajdziemy przy sa
mem ujściu któregokolwiek z wielkich ra 

mion Orinoka, jak np. cańo Pedernales przy 
wyspie tejże nazwy. Rzeka ta przy ujściu 
1500 m  szeroka, ma wodę jeszcze do kilku
nastu kilometrów w górę słoną podczas pory 
suchej, i wysładza się nieco więcej dopiero 
kolo sierpnia i września. Prąd przypływu 
i odpływu morza jest bardzo silny, zwłasz
cza w czasie nowiu i pełni. Około 5 mil 
morokich od ujścia prawie całą deltę otacza 
wał podmorski bardzo płytki i dla żeglugi 
niebezpieczny, poprzerywany wąskiemi głęb- 
szemi kanałami. K u wschodowi aż do wys
py Trinidad wznosi się z płytkiego morza 
szereg mniejszych i większych stromych 
skał piaskowcowych i krzemienistych, a ta 
kie same skały i głazy znajdują się także 
i nad samą rzeką powyżej wyspy Pedernales. 
Skały te dostarczają materyału na piasek, 
żwir i bryły egzotyczne.

Rzeka unosi niezmierne masy namułu 
i drobnego piasku i osadza je częścią jeszcze 

i  po drodze, częścią dopiero w morzu, i przy- 
tein można obserwować następujące szcze
góły :

Niejednostajna chyżość i zmienny kieru
nek prądów wody, zmiany poziomu, nierów
ności dna i inne ustawicznie zmieniające się 
przeszkody powodują, że równocześnie w róż
nych miejscach i naprzemian w tych samych, 

i osadza się raz piasek, raz namuł ilasty, raz 
marglowy. Bardzo płaskie dno i znaczne 

! oscylacye poziomu wody, spowodowane raz 
I przez przypływ i odpływ, potem przez wiatry, 

a wreszcie przez zmiany pór roku (suchej 
j  i deszczowej) powodują nadto, że bardzo roz- 
| ległe obszary znajdują się to po kilka godzin, 
j to po kilka dni, tygodni lub miesięcy, naprze

mian raz pod wodą, to znów nad wodą. 
A wtedy widzieć można te miliony krabów, 
robaków i innych istot żyjących w miękkim 
szlamie, te masy gazów błotnych, wydymają
cych ów namuł, te ślady brodzących ptaków 
i pełzających gadów, te masy substancyi 
organicznej bardzo szybko się rozkładającej 
pod wpływem wilgoci i palącego podzwrotni
kowego słońca, to chwilowe przysychanie 
i pękanie powierzchni na powietrzu i pokry
wanie jej nowemi osadami przy ponownym 
zalewie, przez co muszą powstać na granicy 
warstw trwałe odlewy wszystkich poprzednio 
powstałych nierówności, a więc oprócz owych 
rozmaitych śladów, także pręg falistych rów
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noległych i interferencyjnych, gnijących ga
łązek i t. p. Źe tu mamy autentyczną de- 
monstracyą powstawania wszystkich owych 
zagadko wy ch*cech fliszu, jak naprzemianleg- 
łość wąskich warstewek piaskowca z iłami 
i marglami, owych hieroglifów, śladów fal, 
struktury skorupowatej i innych właściwości 
tego utworu, o tem nikt wątpić nie może, kto 
choć raz widział te objawy powyżej naszkico
wane.

A teraz przypatrzmy się jeszcze życiu orga
nicznemu tych regionów. Oto w mętnych 
tych wodach żyją przedewszystkiem miliony 
ryb, a w szlamie brzeżnym skorupiaków. 
A jednak nie często zachowują się ich szcząt
ki w osadach. Jestto łatwe do zrozumienia, 
gdy sobie uprzytomnimy, ilu innym organiz
mom służą one za pożywienie i jak szybko 
wszystko, a zwłaszcza ciało zwierzęce, roz
kłada się w tamtejszym klimacie.

Korale w tej mętnej i często na pół słod
kiej wodzie, jak wiadomo, żyć nie mogą. 
Ostrygi i inne małże i ślimaki morskie karło
wacieją w tem biocie i zwolna zupełnie wy
mierają.

Wodorosty rosną obficie dalej od brzegu. 
Największego i najtrwalszego niewątpliwie 
kontyngensu substancyi organicznej dostar
cza tym osadom niezawodnie owa charak
terystyczna i niesłychanie bujna wegeta- 
cya. Zawsze, a zwłaszcza po powodziach, 
widzieć można nietylko na rzece, ale 
i w otwartem morzu olbrzymie pnie i gałęzie, 
oraz owoce pływające tak długo, aż ostatecz
nie namoknięte i obciążone namułem opadają 
na dno i dostają się do osadów, w których 
stosownie do warunków lokalnych zwęglają 
się lub kamienieją. Drobny miał roślinny 
niezawodnie wchodzi w znacznej części także 
w skład osadów, zwłaszcza ilastych, i zdaje 
mi się, że źródłem bitumiczności pokładów 
tą drogą powstałych musi być, jeżeli nie 
wyłącznie, to przeważnie ten miał roślinny, 
a nie zwierzęcy, który się w tych warunkach 
ani 24 godzin ostać nie zdoła.

Otóż mamy i wyjaśnienie braku skamie
niałości w utworach fltszowych.

A teraz zobaczmy, czy mamy podstawy do 
twierdzenia, że powstawaniu fliszu w t. zw, 
prowincyi śródziemnomorskiej (do której 
z powodu wielu wspólnych właściwości geolo
gicznych należą także i Karpaty) musiał to

warzyszyć klimat podzwrotnikowy, bo nie 
trzeba chyba dowodzić, że ten klimat obok 
warunków geologicznych jest najbardziej 
integralną przyczyną, że stosunki sedymen- 
tacyi i życia organicznego u ujścia Orinoka 
są właśnie takiemi, jak opisałem wyżej.

Otóż znane badania Neumayra nad fauną 
epok jurajskiej i kredowoj, dalej badania 
Ettingshausena i innych nad florą kredową 
i eoceńską wykazały niezbicie, że w całej 
prowincyi śródziemnomorskiej musiał pano
wać w tych epokach, a więc i przez cały czas 
tworzenia się formacyj fliszowych, klimat 
podzwrotnikowy. Nadto przemawia za tem 
także charakterystyczne występowanie czer
wonych iłów w kilku poziomach fliszu, która 
to barwa jest właściwą niektórym utworom 
tylko tego klimatu.

Z powyższych spostrzeżeń, jakoteż niektó
rych innych, które z powodu braku czasu 
oraz zbytniej szczegółowości musiałem tu 
pominąć, wynika, mojem zdaniem, bardzo 
prawdopodobny wniosek, że utwory karpa
ckie powstały podczas epoki kredowej i trze
ciorzędowej w plytkiem morzu śródlądowem, 
wśród archipelagu wysp starszych, przy 
współdziałaniu licznych i znacznych rzek, 
jakoteż klimatu podzwrotnikowego.

Jeżeli jeszcze dodamy, że obserwacya dzi
siejszych torfowisk wyjaśnia nam powstanie 
przeważnej części węgla kopalnego, to tych 
kilka przykładów wystarczy do ocenienia, 
jak wielkie usługi oddaje naszej nauce meto
da ontologiczna.

Nie wystarcza ona jednak do rozwiązania 
zagadnień geologii historycznej, czyli upo
rządkowania chronologicznego przeobrażeń 
geologicznych. Tu, jak już wyżej zaznaczo
no, najważniejszą, a nawet prawie jedyną 
pomocą jest nam paleontologia, czyli nauka 
o organizmach zaginionych.

Teoryą descendencyi, na której poparcie 
właśnie paleontologia najliczniejszych i naj
ważniejszych dostarczyła i dostarcza argu
mentów, wykazuje nam zmienność gatunków 
w świecie ustrojowym,—jeżeli zaś istnieje 
taka zmienność, to musiały pozostać ślady 
różnych faz tych przemian, a w takim razie 
marny też możność rozpoznania ich następ
stwa w czasie.

Nie jest to jednak rzeczą tak prostą, jakby 
się na pierwszy rzut oka wydawało. Biorąc
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znów do pomocy metodę ontologiczną prze- ; 
konywamy się niebawem, że najpierw tylko 
stosunkowo niewielka liczba organizmów 
rr.oże wogóle pozostawić jakieś, wyraźne- 
resztki swego istnienia. Cale gromady zwie
rząt i roślin, nie posiadających szkieletów ani 
skorup, musiaiy wyginąć bez najmniejszego 
śladu. Mnóstwo kości i skorup nawet twar
dych i odpornych uległo zniszczeniu przez 
rozkładające czynniki fizyczne i chemicz- | 
ne,—i tylko mały ułamek tych tak ważnych 
pozostałości zdołał się zachować w pokła
dach epok dawniejszych.

Nie tu jednak koniec trudności nasuwają
cych się badaniom paleontologicznym. Jak 
teraz, tak i dawniej bardzo rozmaite gatunki 
zwierząt i roślin żyły na lądzie i w morzu, 
w okolicach gorących i zimnych, suchych 
i wilgotnych, w wodach słodkich i słonych, j  

stojących i płynących. Jak  dziś, tak i da
wniej zmienność gatunków nie postępowała 
równomiernie, i jak teraz jeszcze mamy 
w faunie Australii resztki typów gdzieindziej 
dawno zaginionych, i jak teraz jeszcze nie
którzy mieszkańcy Borneo żyją w epoce budo- ‘ 
wli na palach, a mieszkańcy Ziemi Ognistej 
w epoce kamiennej, które to epoki znamionu
ją w Europie czasy przedhistoryczne,— tak 
też i w okresach dawniejszych żaden ukaz 
autokraty nie postanawiał zamknięcia jednej 
a rozpoczęcia drugiej epoki geologicznej.

Tylko bardzo ostrożne i wszechstronne 
badania mogą tu prowadzić do celu i istotnie 
rezultaty, jakiemi dziś nauka rozporządza, 
można nazwać znakomitemi, i generacya 
paleontologów, którzy nie troszcząc się o wa
runki życia i rozwój organizmów w dobie 
obecnej, i nie umiejąc obserwować w przyro 
dzie, rachowała tylko żeberka i brodawki na 
skamieniałych skorupkach i z rzadką zarozu
miałością anektowała sobie wyłączne pano
wanie w całej geologii, zaczyna szczęściem 
zanikać, podobnie, jak znikli ci archeologo
wie, którzy skamieniałą skorupę kredowego  ̂
nautilusa uważali za „czaszkę człowieka 
przedpotopowego” ').

Od obserwacyi zjawisk dzisiejszyrh krok j  
tylko jeden do metody eksperymentalnej.

I  w tym kierunku liczni badacze, z których 
wymienię tu tylko kilku, jak Daubr&e, Meu- 
nier, Morozewicz, zdołali zapocą trafnie 
obmyślanych doświadczeń laboratoryjnych 
rozwiązać niejedno z zawiłych zagadnień 
geologii dynamicznej, jak tworzenie się roz
maitych minerałów i skał, fałdowanie i pię
trzenie się warstw osadowych, mechanikę 
wybuchów wulkanicznych i wiele innych.

Wielką trudnością są tu jednak olbrzymie 
rozmiary, w jakich przemiany geologiczne 
odbywają się w przyrodzie, dalej niezliczone 
ich komplikacye, a wreszcie niezmiernie dłu
gie okresy czasu, które im niewątpliwie towa
rzyszą. Tych warunków zapomocą środków, 
jakiemi dziś nasze pracownie rozporządzają, 
często nietylko odtworzyć ale nawet jeszcze 
należycie ocenić nie potrafimy.

To samo da się powiedzieć także o trudno
ściach, jakie jeszcze zawsze napotyka zasto
sowanie do geologii metody matematycznej, 
która, jak wiadomo, astronomią, fizykę i che- 
mię wyprowadziła dopiero na właściwą wyży* 
nę nauk ścisłych i niemal skończonych. Nie 
meżna jednak wątpić, źe może w niedalekiej 
przyszłości i te trudności, jak tyle innych, 
zostaną skutecznie przezwyciężone, i geologia 
zdoła także wyrażać swe prawa w formie 
jasnych i niewzruszonych wzorów matema
tycznych.

Na zakończenie nie mogę pominąć jeszcze 
jednej kwestyi.

Oto często można nawet w tak zwanych 
sferach inteligentnych słyszeć uwagi, jako
by nauki przyrodnicze wogóle, a geologia 
w szczególności wpływały ujemnie na uczucia 
religijne.

Na zdania takie nie mogę znaleźć lepszej 
odpowiedzi, jak słowa, które miałem za
szczyt wypowiedzieć przed kilku laty, otwie
rając jako ówczesny przewodniczący dorocz
ne zgromadzenie polskiego Towarzystwa 
Przyrodników im. Kopernika x). Pozwalam 
sobie powtórzyć je tu dosłownie :

„Tylko gruba ignoraneya lub zła wola 
mogą naukom przyrodniczym podsuwać ja 
kiekolwiek wpływy destrukcyjne i posądzać 
prawdziwych przyrodników o dążenia anarchi
styczne, komunistyczne lub nawet antyreligij-

*) Okaz taki znajduje się w muzeum geolo- j 
gicznem Uniwersytetu Jagiellońskiego. ' *) Kosmos 1899,
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ne. Przecież właśnie gruntownej^poznawanie 
odwiecznych i niewzruszonych praw rządzą
cych wszechświatem, z których jasno i logicz
nie wynika, że nie gwałtowne i"przypadkowe 
przewroty, ale powolna i ściśle przyczynowi! 
ewolucya jest podstawą wszelkiego bytu, nie 
może prowadzić do jakichkolwiek dążeń prze
wrotowych i nic nie może lepiej obudzić i po
tężnie utrwalić najszczytniejszych i najszla
chetniejszych uczuć religijnych, jak właśnie 
szczegółowe studyowanie wspaniałych dzie! 
przedwiecznej Mądrości oraz zjawisk nie
skończenie skomplikowanych, a jednak rzą
dzonych przez niewzruszone i matematyczn e 
pewne prawa”.

ZABYTKI ARTYZMU PRACZŁOWIEKA 
Z EPOKI MAGDALEŃSKIEJ.

Współczesną naukę o życiu ożywia prze
dewszystkiem jedna idea—idea powolnego 
przekształcania się postaci ożywionych po 
przez niezliczone potoki wieków i pokoleń, 
płynące od pierwszej chwili ukazania się 
białka ożywionego na ziemi, aż do rozple
nienia się tylu nieprzeliczonych form ży
cia, tak rozmaitych, tak wciąż zmiennych, 
a wciąż doskonalszych.

Wiekuista ewolucya życia wydała wreszcie 
w epoce, zwanej w geologii trzeciorzędową— 
człowieka, istotę o najbardziej wyróżnicowa- 
nej budowie morfologicznej, a jednocześnie 
o najbardziej wysubtelnionych przejawach 
psychicznych. Nieskończenie powolnem i dłu 
giem być musiało to stopniowe wyłonienie 
się człowieczeństwa z niższych form zwierzę
cych, to nieustanne udoskonalanie tkanki 
nerwowej w istocie, co z pomiędzy wszyst
kich zwierząt do najwyższych postaci świado
mości dojść miała.

Antropologia współczesna, uważana dziś 
bezsprzecznie za odłam nauk zoologicznych, 
z pomiędzy wszystkich zagadnień swych na 
pierwszem stawia miejscu zagadnienie o po
chodzeniu człowieka, o związkach krwi, co 
go łąezą z niższemi postaciami zwierzęcemi, 
o drogach, jakiemi rozwój ssaków zdążał do 
wydania człowieka. Posiłkując się danemi 
anatomii porównawczej wraz z embryologią

j  i paleontologią, stara się ona wyśledzić te ko
leje, któremi szedł rozwój organizacyi fizycz
nej człowieka aż do czasów obecnych. Z nie
wielu znalezionych szczątków praczłowieka, 
z czaszek znalezionych w Neanderthalu, 
w Borrebi, z klasycznych kości Pithecantro- 
pus erectus, znalezionych przez Dubois na 
Jawie, możemy odtworzyć sobie do pewnego 
stopnia wygląd owych postaci przejściowych 
pomiędzy małpoksztaltnemi najwyźszemi ssa
kami epoki trzeciorzędowej a człowiekiem.

[ Takich jednakże bardzo dawnych szczątków 
praludzkich znamy, jak dotąd, niewiele. Na- 

| tomiast w c/asach ostatnich mamy bardzo 
wiele faktów, świadczących wymownie, że 
człowiek paleolityczny z t. zw. epoki magda- 

| leńskiej był już istotą nader wysoko rozwi
niętą, posiadającą zaczątki potrzeb estetycz
nych. Okoliczność ta odsuwa chronologią 
rodzaju ludzkiego, pojmowanego jako rodzaj 
istot uspołecznionych i używających narzę- 

! dzi, oraz umiejących zużytkować do potrzeb 
swych ogień—w dal wieków niezmierną, da
jącą się objąć olbrzymiemi okreseini setek 
tysięcy lat.

W poprzednich numerach Wszechświata 
podaliśmy wiadomość o dwu pieczarach, za
mieszkiwanych przez człowieka magdaleń
skiego, odnalezionych i zbadanych przez pp. 
Oapitana i Breuila w dep. Dordogne, w miej
scowościach Combarelles i Font-de-Gaume. 
Obecnie w tej samej okolicy p. E. Rivióre 
badał jeszcze jednę pieczarę, zwaną La Mou* 
the. Wyniki badań tych, prowadzonych od 
r. 1897, speleolog francuski przedstawił 
Akademii w Paryżu, a następnie zamieścił 
je w Revue Scientifiąue wraz z podobiznami 
zwierząt; wyrytemi na ścianach tej pieczary, 
a wiernie odtworzonemi zapomocą kalki 
przez księdza Breuil.

Pieczara ta zestała zbadana na długości 
220 m\ prawdopodobnie jest jeszcze znacz
nie dłuższa, lecz olbrzymie kolumny sta
lagmitowe zamykają dalsze jej przypuszczal
ne okolice. Na dnie jej p. Rivi&re znalazł 

| aż dwie warsty, zawierające szczątki ognisk 
| człowieka przedhistorycznego : głębiej z epo

ki musteryeóskiej, a następnie magdaleń
skiej, i ponad niemi mniej lub więcej grubą 

j  warstwę stalagmitowa, ponad któx-ą znów 
j  znajduje się warstwa z różnemi pozostało

ściami po człowieku neolitycznym. Ponad
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tą ostatnią warstwą znajduje się warstwa 
gliny czerwonej, nader czystej, a w niej róż
ne kości, przedewszystkiem zęby ssaków: 
renifera (Rangifer tarandus), byeny jaski-

P. Rivi6re zastrzega się wszelako, że bada
nia jego dotąd nie są ukończone całkowicie 
i że może uda mu się zebrać tam jeszcze 
więcej dzieł sztuki przedhistorycznej.

niowej (Hyaena spelaea), a najwięcej niedź
wiedzia jaskiniowego (Ursus spelaeus). Do 
pieczary prowadzi nader wąskie wejście, 
zzewnątrz led*ie dostrzeżone.

Podług sposobu wykonania rysunki w pie
czarze La Mouthe można podzielić na trzy 
kategorye

1. Wizerunki wyrzeźbione w skale głębo-

W odległości 95 m  od początku groty na 
ścianach jej dają się zauważyć pierwsze ry
sunki w skale ryte, a w odległości 128 '/z m  
owa „galerya przedhistoryczna” kończy się.

kiemi nacięciami, uskutecznione prawdopo
dobnie przy pomocy jakiegoś narzędzia krze
miennego.

2. Tak samo wyryte rysunki, z tą wszela
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ko różnicą, źe niektóre wgłębienia napusz
czone są ochrą, co nadaje im barwę czerwo
nawo brunatną.

3. Wreszcie ostatni rodzaj rysunków przed 
stawia się w postaci nader powierzchownych 
zadrapań skały, mocno przez czas zatartych.

kość rysunku tego jest dość nieznaczna 
i wynosi 32 cm długości na 25 cm wyso
kości.

Bardzo dobrze zachowały się wizerunki 
bizona, narysowanego z potwornie wielkim 
garbem, oraz zwierzęcia podobnego do anty-

Fig. 3.

Niektóre z tych rysunków są też powleczone 
ochrą.

Wszystkie te rysunki, z wyjątkiem jedne
go, przedstawiają różne zwierzęta, mniej lub 
więcej dokładnie określić się dające, i mniej 
lub więcej w całości przedstawione. Najbar
dziej z- pomiędzy nich ciekawy wizerunek 
mamuta (fig. 1) pomimo pewnych braków

Fig. 4.

lopy, lecz bez rogów i z głową i grzywą do 
końskiej podobną.

Prócz tego znalezione tu zostały podobiz
ny kozła skalnego, dwu zwierząt do koni po
dobnych i renifera.

Kozioł skalny (fig. 2) przedstawiony w bie
gu, posiada głowę nader małą w stosunku do 
tułowia, rogi nader długie i półkolisto w tył

ściśle określony być może. Kształt czaszki, 
rysunek grzbietu, ogon i włochate uwłosie- 
nie, spływające od brzucha zwierzęcia— 
wszystko to niezaprzeczenie przemawia, żo 
zwierzę to jest mamutem, pomimo, źe brak 
tu wyraźnie zaznaczonej trąby i kłów. Wiel-

zagięte. Szyja, pierś i brzuch tego zwierzę
cia są oddane w sposób karykaturalnie zadu- 
ży. Wreszcie nogi przednie są zbyt krótkie^ 
tylne zaś długie i cienkie.

Na załączonej fig. 3 i 4 widzimy wizerunki 
dwu zwierząt, do konia podobnych. Pierw
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sze zbliżone do azyatyckiego Eąuus hemio- 
nus ma głowę nader małą w stosunku do 
całego ciała, ogon krótki, brzuch olbrzymi. 
Drugie posiada brodę oraz grzywę nastro
szoną i zachodzącą aż na grzbiet.

Wreszcie podobizna renifera (fig. 5) jes£ 
bardzo dokładnie zachowana i pozwala z łat
wością określić pierwowzór. Uderza tu tylko 
nieproporcyonalna krótkość tułowia.

Pozatem znaczna większość rysunków jest 
tak zniszczona, lub też zaznaczona liniami 
t ik  ogromnie zagmatwanemi, że w wielu 
przypadkach niepodobieństwem jest nietylko 
rozróżnić całe zwierzęta, lecz nawet i poje
dyncze narządy,

Oprócz zwierząt wyżej wymienionych p. Ri- 
vióre w jednym z rysunków upatruje podo
bieństwo do ptaka, a mianowicie kaczki. Po
zatem w La Mouthe znaleziono mnóstwo 
szczątków zwierzęcych, oraz przedmiotów 
przedhistorycznych z kamienia wyrobionych, 
które dotychczas ściśle zbadane nie zo
stały.

Opisane tu zabytki człowieka magdaleń
skiego, sięgającego początku epoki czwarto
rzędowej, dowodzą stosunkowo wysokiej jego 
kultury. W temże miejscu znaleziono lam
pę kamienną, oczywiście z tejże samej epoki, 
w której zostały wykonane owe rysunki, j 
znajduje się bowiem na niej podobizna owego 
kozła skalnego, wyrytego również na ścianie 
groty. Prawdopodobnie artysta przeddzie- | 
jowy przyświecał sobie ową lampą przy pra
cy, odtwarzając mozolnie rylcem krzemień- i 
nym postaci współczesnej mu fauny na ścia
nach swego schroniska.

Ja n  Tur.

KORESPONDENCYA WSZECHŚWIATA

Trufle ta trzańskie.

W artykule pod powyższym tytułem (Wszech
świat nr. 42, 1901) p. Wiktor Doleżan podaje 
dość nieokreślone wzmianki o rozmieszczeniu 
trufli w Tatrach, opisuje ich 12 gatunków i po
daje miejscowości znajdowania trufli wyłącznie 
po stronie węgierskiej; na str. 671 wiersz 18 
zgóry powiedziano, że „ściślejsze badania odnaj
dują je (t. j. trufle) na polskiej stronie Tatr””. 
W opisie zaraz pierwszego gatunku „Choiromy- 
■ces meandriformis Vitt” podano, że trufla ta

nazywana jest u nas „białą truflą lub piestra- 
kiem”.

Z artykułu trudno wyrozumieć, czy chodzi 
o same skały tatrzańskie, czy wogóle o okolicę 
tatrzańską polską. Jeżeliby chodziło wogóle 
o okolicę tatrzańską, to mogę stwierdzić, że 
w lasach tatrzańskich znajdują się trufle i to 
w wie'u miejscowościach i bardzo obficie, nato
miast na nagich skałach tatrzańskich ani ich nie 
spotykałem, ani o nich nie słyszałem.

W Zakopanem w lasach między „drogą pod 
reglami” a ulicą Kościeliską, na przejściu do do
liny „za Bramką” lub doliny Strążyskiej, dalej 

j  na stokach Gubałówki w lasach i w zeszłym 
! i w tym roku znajdowałem wiele trufli, które 

górale tu nazywają „piestrakami”; są one duże, 
białe, z wierzchem nieco żółtawym i odznaczają 
się nadzwyczaj mocną, ale zato i „wstrętną” wo
nią Górale w Zakopanem mimo to su3zą te 
piestraki, lub gotują je razem z innemi grzyba
mi i spożywają. Zbierają je  również dla krów, 
które chętnie je jedzą. Jaki to gatunek trufli —  
nie umiem powiedzieć; są one wielkie, białe, 
z wierzchu nieco żółtawe jeżeli są dobrze doj
rzałe; w nasadzie węższe, stożkowate, u góry 
rozszerzone bardziej kuliste. Obrzydliwa mocna 
woń jest dla nich charakterystyczna.

Br. Pawlewski.

9

KRONIKA NAUKOW A.

—  Pochodzenie wielbłąd i  o d/vu garbach,
czyli baktryjskiego dotąd naogól jest mało zna 
ne. Szczątki kopalne wielbłąda były znajdowane 
w wielu miejscowościach Europy i Azyi, Dzisiej
szy wielbłąd o dwu garbach prawdopodobnie 
przedstawia pozostałości fych postaci pierwot
nych. Obecnie uczony niemiecki, p. A. Nehring 
z Berlina dochodzi do przekonania, że dzisiejsze 
wielbłądy z pustyni Gobi są przeważnie pocho
dzenia miejscowego.

Oddawna już zntine były szczątki wielbłąda 
kopalnego (Camelus Sivalonsis) w pokładach 
trzeciorzędowych gór w Siwalik (wysokich 
na 2 000  m  i więcej). Wielbłądy te posiadały 
uzębienie podobne do wielbłądów dzisiejszych, 
przynajmniej pod względem liczby zębów, 

j  Z drugiej słrony fauna kopalna w Siwalik posia
dała pewne cechy, zbliżone do fauny afrykań- 

I skiej. Nehring przypuszcza, że te kopalne wiel
błądy z Siwalik były przodkami jeduogarbowych 
wielbłądów afrykańskich, lecz nie współczesnych 
nzyatyckich, a to z powodów następujących :

U wielbłądów dzisiejszych zazwyczaj znajdu- 
f jemy w szczęce dolnej pięć zębów trzonowych —  

poza kłami. Z nich pierwszy— rzekomy (prae- 
m^laris) jest dość podobny do kia, lecz jest 
z przodu i z tyłu oddzielony przez szrank (dia-
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stema). Z drugiej strony wielbłąd kopalny ru
muński, opisany przez Stefanescu (Camelus alu- 
tensisj posiadał sześć zębów trzonowych. Ta 
więc postać uzębienia jest bardziej filogenetycz
nie starą, a dodać należy, że i dziś u wielbłądów 
zdarza się szósty ząb trzonowy— atawisfycznie. 
Inny znów wielbłąd kopalny— Camelus knoblochi 
czy li volgensis —z okolic Sarepty posiadał uzę
bienie takie samo, jak nasze wielbłądy współcze
sne. Tak więc wielbłądy rossyjski i rumuński 
W inny być uważane za przodków wielbłąda bak- 
łryjskiego, a ponieważ rumuński Camelus aluten- 
sis posindał więcej zębów aniżeli młodszy od 
niego rodowo wielbłąd kopalny z Siwalik, więc 
ten ostatni winien być uważany za przodka wiel
błądów afrykańskich, nie zaś azyatyckich.

Dzikie wielbłądy o dwu garbach są dość małe, 
dochodzą zaledwie wzrostu konia. Niezmiernie 
są wytrzymałe na wielkie zimna suche, co pozwa
la im przebywać w okolicach jeziora Bajkalskie
go, koło Semipałatyńska, gdzie średnia tempera
tura zimy wynosi — 21,9° C, a czasem zniża się 
do — 50° C. w Taidemie gdzie termometr średnio 
wskazuje — 25° C, tak że wielbłąd ten żyje obok 
renifera Z drugiej s'rony zwierzę to znosi 
i duże upały, lecz nie znosi wilgoci. Gdyby nie 
to wielbłąd asyatycki mógłby żyć w całej Euro
pie i oddawać tu znaczne usługi.

(Rev. Scient). J. T.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

Odczyty w Muzeum.

W dniu 16 1) ni. rozpocznie się w Muzeum 
Przemysłu i Rolnictwa serya odczytów, tym ra
zem technicznych, w liczbie dwunastu, które bę- 
dą wygłaszane w poniedziałki, środy i soboty 
następnych tygodni. W seryi tej przemawiać 
będą kolej no pp. : Józef Leski „o glinie i wyro
bach z niej”, Piotr Drzewiecki „o cieple, opale 
i ogrzewaniu”, Bronisław Zuatowicz „o gazie 
oświetlającym”, Kazimierz Kujawski „o wyrobie 
napojów”, Ludwik Knauff będzie mówił na temat 
„praca i maszyna parowa”, Wacław Brygiewicz 
pod tytułem „żelazo i stal”, Władysław Piotrow
ski „o metalach szlachetnych”, .Maryan Luto
sławski za przedmiot dwu swoich przemówień 
wziął „światło i oświe*lanie”, Henryk Karpiński 
mówić będzie „o garbarstwie”, Kazimierz Jabł- 
czyński na temat elektryczność w przemyśle 
chemicznym” i wreszcie Władysław Leppert 
„o wpływie nauk teoretycznych na rozwój prze
mysłu chemicznego”.

Sprzedaż biletów abonamentowych na te wy
kłady, w których szersza publiczność zaznajomić 
się będzie mogła z technicznemi metodami wyro
bu wielu przedmiotów, z rozwojem tegoczesnej 
techniki i zobrazowaniem wpływu nauk teore

tycznych na produkcyą przemysłową, rozpocznie 
się w sobotę d. 9 b m. i trwać będzie włącznie 
do soboty d. 16 b. m Bilety te nabywać będzie 
można z ustępstwem 25°/0 od cen zwykłych za 
numerowane miejs;a po kop. 50. 40, 30, 20 i 10 
w kancelaryi Muzeum (Krakowskie Przedmieście 
nr. 66) w godzinach biurowych w dnie powszed
nie od godz. 10 ej rano do 7 wiecz., w dnie zaś' 
świąteczne od godz. 10 rano do 1 po południu.

Bilety abonamentowe, z uwagi na nowo wyda
ne rozporządzenie kontroli, sprzedawane będą 
tylko w powyżej zaznaczonym terminie, przeto 
osoby pragnąco się w nie zaopatrzyć, nie powinny 
się ociągać w ich zakupie,—po dniu 16 b. m. 
sprzedawane będą bilety już tylko na pojedyncze 
odczyty.

Do seryi tej, w której przemawiać będą prze
ważnie nowi prelegenci, Zarząd Oddziału o iczy- 
tów poczynił liczne udogoduienia dla słucha
czów : powiększono rozmiar rzucanych obrazów 
na ekran, którego powierzchnia 36 W2 bez mała 
pokrywa całą ścianj wielkiej sali muzealnej przy 
katedrze, zwiększono siłę światła lampy elek
trycznej, którą obrazy będą oświetlana, wreszcie 
obrazy te okazywane będą w świetle odbitem, 
a nie jak dawniej w przezroczu, co sprawiało, że 
traciły wiele na wyrazistości. Słowem obrazy 
scyoptykonowe dadzą się z łatwością dostrzegać 
nawet z końcowych rzędów krzeseł, bez potrzeby 
wzmacniania wzroku szkłami. Niemniej dla 
dogodności uczęszczającjch na odczyty, sprzeda
wane będą jedynie bilety numerowane, a drzwi 
sali zamykane z chwilą rozpoczęcia odczytów. 
Osoby spóźniające się same sobie będą winne, 
jeżeli nie zostaną wpuszczone na odczyt, lecz 
jestto środek konieczny wobec szelestu, zamie
szania i niepokoju, jaki sprawiają maruderzy tak 
słuchaczom jak i prelegentom. Od niewłaści
wości spóźniania się na odczyty powinna się pu 
blicznośe naszego mias'a już odzwyczaić.

Zarząd Oddziału odczytów nie skąpi więc ani 
starań, ani nakładów dla dogodności i pożytku 
słuchaczów odczytów, stą 1 liczyć też ma prawTo 
na wywzajemnienie się ze strony publiczności 
przez liczne i wczesne przybywanie na wykła
dy do sali Muzeum.

OBJAW Y ASTRONOMICZNE
W M. LISTOPADZIE.

W biegu planet, dadzą się zauważyć w b. m. 
ciekawe położenia względem różnych ciał nie
bieskich, należących do układu słonecznego. 
D. 3-go nastąpi złączenie Marsa z Uranem, u nas 
niewidzialne; Mars znajdować się będzie na pół
noc od Urana o s‘opień blizko. D 4-go przypa
da złączenie dolne Merkurego ze słońcem, 11 -go 
księżyca ze słońcem, czyli zaćmienie, 18 go We- 
nery z Jowiszem (Wenus o 2°45' na południe),
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19-go Wenery z Saturnem (Wenus o 3°12' na 
południe), nakoniec 28-go najciekawsze złączenie 
Jowisza z Saturnem, przyczem odległość między 
planetami wyniesie niespełna 1/i  s'opnia.

Z nastaniem zmroku Wenus świeci silnie nad 
widnokręgiem południowo-zachodnim na nie
znacznej wysokości; nad nią błyszczy Jowisz, 
a na lewo od Jowisza — Saturn.

Dnia 18 i 19-go Wenus przechodzić będzie 
kolejno pod Jowiszem oraz Saturnem w odległo
ści około 3°, a naa'ępnie oddalać się będzie od 
nich coraz bardziej ku wschodowi. Przez lu
netę widać początkowo 0,6, później 0.4 części 
tarczy, przyczem blask Wenery wzrasta nieu
stannie.

W pierwszych dniach listopada Jowisz świe 
cił nad Wenerą, mając po stronie lewfj Sa
turna; z dniem każdym odległość między te- 
mi dwiema największemi planetami zmniejsza 
się stopniowo, nakoniec dnia 28 go Jowisz 
przejdzie pod Saturnem, a dni następnych świe
cić będzie z lewej strony Saturna. Gdy skieru
jemy lunetę o dużem polu widzenia ku planetom 
w chwili ich złączenia, możemy je dostrzedz

jednocześnie. Złączenie podobne bywa raz na 
lat 20.

D. 11 listopada będzie widzialne obrączkowe 
zaćmienie słońca w Afryce północnej, w Europie 
(z wyjątkiem części zachodnich), w Azyi oraz 
na oceanie Indyjskim. W dniu tym słońce 
wschodzi w Warszawie o godz. 7 m. 16 rano 
zaćmione już częściowo; środek zaćmienia, które 
u nas widziane będzie jako częściowe, nasfąpi 
o godz. 7 m. 26 rano, koniec o godz. 8 m. 39 r. 
Wielkość zaćmienia wynosi w Warszawie 0,56  
średnicy słońca.

Jako obrączkowe zaćmienie będzie widzialne 
na lini', przechodzącej przez Sycylią, kanał Sue- 
ski, Arabią Ceylon  ̂ półwysep Malakkę i wyspę

Formoz§- G. Tołwiński.

SPROSTOWANIE.

W nr. 44 Wszechświata na stronie 699 w ła
mie prawym w wierszu 5 od góry zamiast 

ĝ-AJgSi^Og ma byc K^A^SigO^ .

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. 30 października do 5 listopada 1901 r.

(Ze spostrzeżeń na staćyl meteorologiczni przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw. Najn.

3°  ś . 52,8 55.2 59, T 6 ,4 8 ,6 5,4 8,9 4,5 79 SWr,N7,N2 3,4 •  dr. a. m.
3 1 c . 6 0 ,q 6 1 ,7 <>3 ,7 4,7 6,9 2 ,6 7,i 2 ,2 77 N?,NE1J,Na — %

i  p. 63,4 6 2 ,4 63,1 2 ,0 7,2 5,7 7,6 1,2 84 W3,WS,NW3 ° ,4 •  kilkakrotnie
2 S. 6 4 ,4 6 4 ,0 6 4 ,2 5,3 7,i 6 ,0 7,3 4,6 89 NW*,NE 'jSW3 °,4 9  z nocy  1 rano
3  N. 63,1 63 ,° 61,3 5,3 6 ,6 5,0 7,0 4,8 7 0 w3,w!,w3 —
4 p- 59,o 58,4 59.3 4,3 4,4 3,9 5,2 3,9 79 w3,w9,sw6 —
5  w . &I.5 6 2 ,2 61,5 2 ,0 4,7 5,2 5,5 1 ,6 74 e 3,n3,w3 0,1 9  z nocy

Średnie 61,2 5,1 79 4,3
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