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TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE 
i

MUZEUM IMIENIA CHAŁUBIŃSKIEGO 
W ZAKOPANEM.

Ile to razy słyszeliśmy, że na Zakopane 
zwrócone są oczy całego ogółu polskiego, ile 
razy czytaliśmy zdanie, że prasa nasza inte
resuje się wielce tą miejscowości. We 
wszystkich czasopismach naszych spotykamy 
rzeczywiście bardzo często drobne wiadomo- 
mości o Zakopanem, mniej lub więcej obszer
ne korespondencye, czasami nawet większe 
artykuły, rozpatrujące krytycznie przejawy 
życia zakopiańskiego. Wiadomości takie, 
wzmianki, korespondencye, feljetony i arty
kuły zjawiają się coraz częściej, lecz prze
ważnie sąto ulotne wrażenia, pod wpływem 
chwili kreślone sprawozdania, wyrazy uczuó 
estetycznych lub wyjaśnienia jakiego przej
ściowego odosobnionego faktu społecznego. 
Rzadko, bardzo rzadko jednak spotykamy 
sie z artykułami prawdziwie informacyjnemi, 
z artykułami, które, pomijając osobiste wra
żenia, uczucia i poglądy piszącego, dawałyby 
obraz objektywny a pełny tej lub innej stro
ny życia zakopiańskiego. A przecież życie 
biegnie w Zakopanem odmiennym niż gdzie

indziej torem i doniosłe posiada dla kraju 
znaczenie. W Zakopanem, skutkiem zupeł
nie odmiennych warunków przyrodniczych, 
społecznych i towarzyskich, tak wiele zro
dziło się pomysłów nowych w dziedzinach 
rozmaitych, tak wiele powstało objawów ży
ciowych, a tak mało o nich wiemy. Zako
pane np. posiada dziś piętnaście stowarzy
szeń i instytucyj społecznych, pomiędzy nie
mi są dawne i zasłużone, a pomimo to prasa 
nie zapoznaje z niemi ogółu.

Do takich właśnie iastytucyj należy To
warzystwo Tatrzańskie i Muzeum Tatrzań
skie imienia Chałubińskiego w Zakopanem. 
Ponieważ pomiędzy licznemi zadaniami 
Wszechświata leży zawiadamianie czytelni
ków z tem, co dzieje się w naszych instytu- 
cyach przyrodniczych, a Towarzystwo i Mu
zeum wymienione wiele zasług położyło i na
dal przyczynia się dla naszego przyrodo 
znawstwa, przeto umyśliłem podzielić się 
z czytelnikami pisma naszego wiadomościa
mi, jakie o tych instytucyach zebrać zdoła
łem w ciągu lata ubiegłego. Sądzę, nie bę
dzie to zbytecznem, gdyż, o ile wiem, o To
warzystwie Tatrzańskiem prasa milczy, wy
jąwszy ogłoszenia urzędowe uchwał wydzia
łu tego Towarzystwa w czasopismach kra
kowskich, a co dotyczę Muzeum, to od za
łożenia tej instytucyi, t. j. od roku 1888, do
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dnia dzisiejszego naliczyłem tylko siedem 
artykułów z niniejszym włącznie. Wszech
świat w tej sprawie zabiera głos poraź drugi.

W dniu 26 sierpnia r  b. mieszkańcy i go
ście Zakopiańscy, przyjaciele i rodzina kładli 
kamień węgielny pod pomnik Tytusa Chału
bińskiego. Na tej wzruszającej uroczysto
ści dr. Stanisław Eljasz-Uadzikowski wypo
wiedział garść słów prześlicznych, których 
cząstkę pozwolę sobie powtórzyć na tem 
miejscu:

„Pieśń, muzyka, taniec szły z nimi. Prze
chodzili tak całe Tatry wszerz i wzdłuż. 
Tam gdzieś wysoko u Czeskiego stawu roz
bijali namioty, niecili watrę i obtańcowywali 
j ą  po zbójecku dookoła. Chadzali tak lata 
całe, jak hufiec zbłąkanych rycerzy kreso
wych, niosąc w okoliczne krainy, na które 
się spuszczali ze szczytów, na Spiż, Orawę, 
Liptów—między słowaki i węgry- sławę od
wagi polskiej, wytrzymałości na trudy, myśl 
wesołą, swobodną —pizyjaźń ku ludziom.

„I szła ta drużyna bohaterów, owiana 
chwałą zwycięstw niedostępnych szczytów, 
nieprzebytych turni, szła zapatrzona w swe
go wodza rok za rokiem, tak że wyrobiła 
się trądycya wypraw i wzrastało już drugie 
pokolenie starszemu podobne.

„Niema gór na świecie, gdzieby alpinizm 
powstał w podobny sposób. Było to zupeł
nie oryginalne nasze otwieranie nieznanych 
szlaków, zapartej głębi Tatr.

„Już to samo powinno wystarczyć, aby 
wyrobić niezrównanemu wodzowi wypraw 
trwałe wspomnienie u potomności. A wódz 
to, co przyszedł zdaleka, z dołów, od W ar
szawy, i miał już imię w narodzie i ufność 
wielką, więc pociągnął za sobą naród cały”.

Chodził po Tatrach Staszic, chodził Pol 
i Goszczyński; za Zejsznera, Janoty i No
wickiego kwitnął w Tatrach ruch przyrod
niczy, lecz ustał wkrótce i dopiero Chałubiń
ski dał mu tchnienie ożywcze. Przed nim 
były to szlachetne porywy i usiłowania jed
nostek z drobną garstką zwolenników, z nim 
poszły tłumy; przed nim Tatry były udzia
łem wybranych, on otworzył je dla wszyst
kich.

Lecz zainteresowanie ogółu, spopularyzo
wanie tej pięknej krainy, to jeszcze nie

uprzystępnienie. Dla badań przyrodniczych, 
dla turystyki, dla uzdrawiania trzeba wielu 
warunków, a Zakopane w owe czasy był to 
kąt zapadły bez dróg i środków komunika- 
cyjnych, bez żadnych urządzeń kulturalnych, 
kąt bezwątpienia ciekawy, interesujący swo
ją odrębnością i pierwotnemi właściwościa
mi, lecz dla szerszych kół, rozumie się, wsku
tek tej właśnie pierwotności trudno dostęp
ny. Kulturalną właśnie działalność sku
tecznie wzięło na barki założone w owe czasy 
Towarzystwo Tatrzańskie.

Czytając niezmiernie ciekawe pamiętniki 
tego Towarzystwa, aż zdziwimy się, jak sze
roką, jak różnostronną i jak owocną była 
działalność, tego, zdawałoby się, specyalne 
zadania tylko mającego klubu alpinistyczne
go. Liczne drogi bite w samem Zakopanem 
i w jego okolicach zarówno dalszych jak 
bliższych powstawały i powstają za inicyaty- 
wą, staraniem i pomocą materyalną Towa
rzystwa. Nie było roku, aby Towarzystwo 
nie kołatało do wydziału krajowego i sejmu 
w tej sprawie, i takie doniesie fakty jak 
kolej żelazna do samego Zakopanego i p ra
wie na ukończeniu będący bity gościniec do 
Morskiego Oka jest owocem nieustających 
starań i zachodów Towarzystwa. Dziś w cią
gu doby przebywamy drogę z Warszawy do 
Zakopanego, a z Zakopanego równy gości
niec w cztery godziny pozwala nam stanąć 
w sercu Tatr—u Morskiego Oka. Dalej, 
pierwsza poczta w Zakopanem również wy
jednana została przez Towarzystwo, a pierw
sze C30 słupów telegraficznych, nietylko sta
raniem lecz nawet kosztem Towarzystwa 
zostało postawione i konserwowane w ciągu 
lat dziesięciu. Towarzystwo prócz tego 
w przeciągu tych lat dziesięciu gwarantowa
ło c. k. urzędowi poczt i telegrafów 300 zł. r. 
dochodu rocznego z Zakopanego. Staraniem 
Towarzystwa zaprowadzono w Zakopanem 
posterunek policyi, założono straż ognio
wą, utworzono komisyą klimatyczną, której 
w pierwszych chwilach Towarzystwo poma
gało nietylko moralnie lecz i materyalnemi 
subwencyami. Pierwsze ognisko życia towa
rzyskiego, gdzie goście zakopiańscy znajdo
wali gazetę i książkę, gdzie mieli miejsce 
pogawędki, rozrywki i zabawy, również pod 
dachem Towarzystwa powstało. Ogniskiem 
tem był Dworzec Tatrzański, który, niestety,
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spłonął kilka lat temu, i w roku przyszłym 
zapewne będzie odbudowany.

Lecz nie koniec jeszcze zasług społecznych 
Towarzystwa. Już w roku 1876 Towarzy
stwo zakłada szkołę snycerską, w celu stwo
rzenia przemysłu miejscowego. Szkołę tę 
utrzymuje do roku 1887, kiedy wchodzi ona 
p:id opiekę wydziału krajowego, a do dnia 
dzisiejszego licznych uczniów tej szkoły 
wspomaga stypendyami i zapomogami, nie 
przestając otaczać opieką moralną. A prócz 
tego organizacya szkól ludowych na Pod
halu, starania o gimnazyum w Nowym Tar
gu, spór o Morskie Oko i wiele wiele najróż
norodniejszych czynności, wszystko to chlub
nie z kart Pamiętnika przemawia o Towarzy
stwie, wykazując, jak czujnem było ono 
zawsze na potrzeby Podhala, jak rozumiało 
swoje posłannictwo kulturalne.

Teraz opuśćmy treść rozpoczętą na chwilę 
i rzućmy okiem na początek Towarzystwa.

W roku 1873 p. Feliks Pławicki rzucił 
projekt założenia towarzystwa czy klubu, 
któryby, wziąwszy w opiekę turystyczne 
sprawy, uprzystępnił góry, porobił ścieżki, 
pobudował schroniska, a prócz tego chronił 
przed kłusownikami od zagłady rzadkie 
zwierzęta Tatrzańskie—kozice i świstaki. 
Myśl trafiła widocznie na chwilę szczęśliwą 
i ludzi dobrej woli, bo już na rok przyszły 
widzimy Towarzystwo Tatrzańskie urzędów- 
nie zatwierdzone mające 120 członków z pre
zesem hr. Mieczysławem Reyem na czele 
i z niestrudzonym do dnia dzisiejszego sekre
tarzem p. Leopoldem Świerżem. Za cel To' 
warzystwo postawiło sobie umiejętne bada
nie Karpat, ochronę zwierząt rzadkich, 
uprzystępnienie gór dla turystów i gości, po
pieranie i rozwój ludowego przemysłu miej
scowego. Już w pierwszym roku wybudo
wano schronisko u Morskiego Oka (schroni
sko Staszica) i altany w Kościeliskach i na 
Krzyżnem, wyrobiono ścieżki do Morskie
go przez Rostokę, na Czerwony Wirch, w do
linie Waksmundzkiej, „za Bramką”, do Nie
boraka, z Kuźnic do Jaszczurówki, Oraz 
rzucono mostki w Strążyskiej, w Białem, na 
drodze do Waksmudzkiej i pod Wołoszy
nem. Jednocześnie postawiono 12 latarń, 
założono kasyno i zakrzątnięto się energicz
nie koło wj gody życia i bezpieczeństwa pu
blicznego w Zakopanem.

W roku 1876 wychodzi w świat pierwszy 
tom Pamiętnika Towarzystwa Tatrzańskie
go, w którym znajdujemy rozprawy i szkice 
Nowickiego, Wierzbickiego, Sutora, Sto
larczyka, Miildnera, Witwickiego, Kozie- 
brodzkiego, w którym czytamy obszerny 
opis początków Townrzystwa, podany dopie
ro co w streszczeniu.

Towarzystwo, jak nadmieniliśmy, w roku 
założenia miało 120 członków, liczba ta 
w roku 1884 dobiegła do 1 934, w roku 1894 
liczyło największą ilość członków, mianowi
cie 2 284, dziś spis wykazuje członków 2 041.

W swoich X X I  tomach Pamiętnika To
warzystwo ogłosiło do dziś zgórą 130 roz
praw i szkiców turystycznych. Materyał to 
bardzo bogaty i ciekawy. W szeregu tych 
rozpraw znajdujemy Dziewulskiego pomiary 
jezior tatrzańskich, studyum Wrześniowskie- 
go p. t. .Tatry i Podhale”—studyum na 
własnych spostrzeżeniach autora oparte, 
traktujące etnografią Tatr, ich geografią, 
faunę, florę, charakter skupień roślinnych 
i wiele, wiele ciekawych szczegółów przyro- 
doznawczycb. Wierzejski pisał w Pamięt
niku o faunie stawów tatrzańskich; Kocyan 
ogłosił dużą rozprawę systematyczną i bio
logiczną o ptakach, spostrzeganych po stro
nie północnej Tatr, Kleczyński—bardzo 
cenną rzecz p. t. „Melodye Zakopiańskie 
i Podbalskie”, które zbierał wraz z Chału
bińskim i Paderewskim, a sam naukowo 
i artystycznie opracował.

Nie mogę tutaj streszczać lub nawet wy
kazywać tytułów wszystkich rzeczy, jakie za
wierają tomy Pamiętnika, wogóle tylko za
znaczę, źe znajdziemy w tem wydawnictwie 
niezmiernie wiele cennego źródłowego mate
ryału przyrodniczego, geograficznego, folklo
rystycznego, etnograficznego, historycznego 
nawet. Dla turysty zaś i Tatr miłośnika 
oprócz rozpraw naukowych specyalnych P a 
miętnik zawiera sporo szkiców turystycz
nych. Jedne z nich celują zaletami arty
styczne mi opisów, inne znów prostotą i bez- 
pretensyonaluością, ale wszystkie oddają nie
zmiernie ciekawy i piękny ustrój i rodzaj 
początkowego taternictwa, wszystkie są peł
ne bardzo nieraz cennych i ciekawych rad, 
uwag i spostrzeżeń.

Słowem, w piśmiennictwie naszem przy- 
rodniczem Pamiętnik Towarzystwa Ta
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trzańskiego niepoślednie zajmuje miej
sce.

Na drukowaniu rozpraw o Tatrach nie 
kończą się prace przyrodnicze Towarzystwa 
Tatrzańskiego.

W ciągu dotychczasowego istnienia swo
jego Towarzystwo Tatrzańskie założyło 
i utrzymuje 25 stacyj meteorologicznych 
w rozmaitych miejscach Karpat. Niestru
dzony ś. p. Daniel Wierzbicki do ostatnich 
lat opracowywał zebrany przez siebie i in 
nych obserwatorów materyał meteorologicz- 
no-klimatologiczny i ogłaszał go systema
tycznie w organie Towarzystwa.

Jeduym z celów Towarzystwa jest ochro
na rzadkich zwierząt i roślin tatrzańskich. 
W  tym celu Towarzystwo własnemi środ
kami utrzymywało straż, której obowiązkiem 
było'chwytanie kłusowników, tępiących kozice 
i świstaki. Później zaś Towarzystwo wyjed
nało surowe prawa przeciw kłusownictwu 
w Tatrach. Prócz tego Towarzystwo zapo 
czątkowało prawidłowy chów koni huculskich 
oraz łososi i pstrągów; w tym celu zarybiany 
był Dunajec i inne rzeki, a także stawy 
górskie.

W celu ochrony lasów Towarzystwo wy
jednało u władz ścisłe przestrzeganie ustawy 
leśnej. Wydział Towarzystwa w ciągu sze
regu lat wysiewał nasiona limby sprowadzo
ne z Syberyi i z Insbruku, do czego założo
na została szkółka w Rostoce Czynione 
były również próby i doświadczenia nad ho
dowaniem różanecznika. Alpinaryum utrzy
mywane w gospodzie Dworca Tatrzańskiego 
zniszczone zostało przez pożar. Wreszcie 
Towarzystwo dokonywa systematycznego ba
dania jaskiń oraz rok rocznie asygnuje pe
wien fundusz na wszelkie badania przyrod
nicze w Tatrach.

W roku 1877 wybrana została komisya 
mapowa, która do dnia dzisiejszego w pracy 
nie ustaje, gromadząc materyał geograficzny 
i językowy do wydania szczegółowej mapy 
Tatr. Fundusz mapowy jest również w po
gotowiu; jednakże komisya nie uważa swych 
prac za dokonane. Nie dziwmy się temu. 
Dla poznania tej kwestyi weźmy rozprawę 
dr. Stanisława Fljasza-Radzikowskiego p. t. 
„Tatry Bielskie”, ogłoszoną w tomie X IV  
i X V  Pamiętnika Towarzystwa (rok 1893— 
1894). Począwszy od akt kapituły spiskiej

z roku 1329 autor zmuszony był używać do 
tej rozprawy około 80 dzieł i artykułów. 
Na oznaczenie jednego miejsca lud i źródła 
historyczne dostarczają autorowi po kilka
naście nazw, stanowiących najrozmaitsze wa- 
ryanty, co rozumie się wywołuje całe stro
nice roztrząsań i komentarzy krytycznych. 
Zbiega się tu język polski, słowacki, czeski, 
węgierski i niemiecki, dużo więc trzeba eru* 
dycyi, pracy i rozwagi, aby dotrzeć do pier
wotnej a słusznej nazwy. Tatry Bielskie 
stanowią grzbiet w wyprostowaniu zaledwie 
17 lcm długości mierzący, a zajęły autorowi 
lat kilka mozolnych wędrówek i poszukiwań. 
Gdy więc rozwiniemy tę samę miarę na całe 
Tatry, zrozumiemy, że nomenklatura geo
graficzna krainy tej jest sprawą wcale nie 
łatwą i w krótkości nie da się sumiennie ze
brać i ogłosić.

Warte zanotowania są wydawane przez 
Towarzystwo albumy widoków z Tatr i Pie
nin. Pierwszą seryą stanowi 66 fotografij, 
na drugą bieżącą obecnie składa się 60 
doskonałych heliograwiur, dołączanych do 
Pamiętnika jako premium dla członków. 
Widoki te będą nieocenionym materyałem 
do geografii i geologii kraju. Prócz tego 
w tekście Pamiętnika rozsiane są niezmiernie 
liczne widoki Tatrzańskie w drzeworycie lub 
litografii, prawie wyłącznie ołówka p. Wale
rego Eljasza-Radzikowskiego.

Wreszcie przedmiot nieustannej pracy, 
ważny dla każdego, kto w jakiuabądż celu 
Tatry odwiedza, to prace w górach : ścieżki, 
drogi, schroniska i organizacya przewod
nictwa. Ile jest w Tatrach ścieżek, jaka ich 
długość, tego powiedzieć nie mogę, gdyż nie
ma w tym względzie dokonanych pomiarów, 
lecz jest ich bardzo wiele. Sieć cała perci 
naturalnych i sztucznych chodników pokry
wa Tatry, a wszystkie coroku Towarzystwo 
naprawia i konserwuje, barwami oznacza, 
wytyka nowe, rozszerza, buduje, ulepsza 
i równa stare. W tym względzie Towarzy
stwo nie ustawało nigdy, a już w latach 
ostatnich działalność się coraz bardziej wzma
ga, pomimo wcale niewielkich kapitałów; cóż 
bowiem może być, gdy jest tylko około dwu 
tysięcy członków, płacących rocznie po trzy 
złote reńskie. W każdym razie oprócz 
licznych ścieżek Towarzystwo Tatrzańskie 
w chwili obecnej posiada w Tatrach 11
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schronisk i 9 altan, w Czarnohorze 2 schro
niska i 2 dworki, w Pieninach jedno schro
nisko.

Tyle na teraz o Towarzystwie Tatrzań- 
skiem.

(CDN).

Z. Weyberg.

H. E. ZIEGLER.

UZASADNIENIE 
ZJAWISK PAMIĘCI I INSTYNKTU 

W TEORYI KOMÓRKOWEJ.

(Dokończenie).

Gdy widzimy często tę sarnę rzecz, gdy 
słyszymy często to samo słowo wreszcie, 
gdy to samo wrażenie powtarza się kilka 
razy, świeżo utworzone drogi się wzmacniają 
i wskutek tego przewodzenie'nerwowe odby
wa się z coraz większą łatwością To samo 
bywa następstwem wprawy: ruch skompli
kowany, wykonany poraź pierwszy z trudno
ścią bywa łatwy, jeżeli postaramy się go 
powtórzyć kilkakrotnie—drogi przewodzenia 
rozwijają się.

Łatwo przewidzieć, że drogi utworzone 
w ciągu życia moga się następnie zacierać, 
nazywamy to „zapomnieniem”. Powoli i nie
znacznie wspomnienia nikną, głównie zaś te, 
z których rzadko korzystamy. Im więcej się 
uczymy, tem więcej zapominamy; rozgałę
zienia końcowe neuropów wchodzą w oddziel
ne związki z otaczającemi komórkami, inne 
włókienka tworzą się we wnętrzu ciała ko
mórkowego i podczas tej pracy drogi istnie
jące poprzednio dążą do zaniku. Tu, jak 
i we wszystkich szczegółach budowy ciała 
ludzkiego, istnieją różnice osobiste; „dobrej 
pamięci”, zdolności nie zapominania szybkie
go odpowiadają drogi embiotyczne, zaciera
jące się powoli. Jest jeszcze i różnica mię
dzy wspomnieniami; papuga zapomina łatwo 
słów wyuczonych, ale zachowuje w pamięci 
osobę, która ją męczyła. Plastyczność ko
mórek widocznie zatem jest zmienna, zależ
nie od jednostki, a także od różnych części 
tego samego mózgu.

Możnaby jednak powiedzieć, że wszystko

to jest hypotezą zbudowaną na hypotezie 
i że ten wątły budynek runie może jutro 
wobec nowego postępu techniki lub doświad
czenia.

Autor bada krytycznie wartość tych przy
puszczeń. Najpierw zatem zastanawia się, 
czy istnieją dowody doświadczalne plastycz 
ności neuronów mózgowych? Czy stwierdzo
no doświadczalnie, źe wrażenia zmysłowe 
mają wpływ na rozwój neuronów?

Wiadomo, że w korze mózgowej dziecka 
nowonarodzonego neurony nie mają jeszcze 
ostatecznego wykończenia; przedłużenia ich 
ukazują się powoli, stopniowo i powoli też 
tworzą się rozszerzenia, które wytwarzają 
zetknięcie się komórek. Rozwój ten kończy 
się dopiero po upływie dłuższego czasu od 
urodzenia. Istnieje widoczny paralelizm 
między początkami inteligencyi a stopnio
wym rozwojem neuronów; ten punkt pierw
szy nie ulega wątpliwości, a trzeba przyjąć 
także, że czynności zmysłowo wywierają 
wpływ na neurony, na ich układ lub zakoń
czenia.

Bardzo zajmujące doświadczenia, które 
Michalina Stefanowska przeprowadziła w in
stytucie Solvaya nad rozwojem komórek 
mózgowych u nowonarodzonej myszy wyka
zują, że w chwili, gdy pewne grupy komórek 
mają już wypustki, których rozwój zdaje się 
być wykończony, w innych grupach ciała ko
mórkowe są przyciśnięte jedne do drugich 
i mają tylko nieliczne wypustki. Na po
wierzchni kory mózgowej istnieją nawet 
liczne komórki, które jeszcze nie są zróżni
cowane. Można przypuszczać, że komórki 
dobrze rozwinięte są podstawą instynktów, 
które młode zwierzę posiada od początku 
życia i że inne komórki, o późniejszym roz
woju, są przynajmniej w części „przeznaczo
ne” do rozwijania się pod wpływem wrażeń 
zmysłowych.

W rzeczywistości hypoteza podobna opie
ra się na doświadczeniu następująoem : zszy
to powieki małych nowonarodzonych piesków 
w taki sposób, żeby napewno nie dopuścić 
wrażeń wzrokowych; po upływie roku zabito 
zwierzęta i porównano wzgórki wzrokowe 
z odpowiedniemi okolicami mózgu innego psa 
normalnego, pochodzącego z tego samego 
gniazda. Znaleziono, że u zwierzęcia po
zbawionego wzroku komórki były bardziej
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skupione jedna, przy drugiej i że przedłuże
nia tych komórek były mniej rozwinięte.

Obok tych doświadczeń robionych na zwie
rzętach, trzeba umieścić rezultat obserwacyj 
czynionych nad człowiekiem : u osób, pozba
wionych wzroku wskutek choroby oczu odjdwu- 
dziestu lat, stwierdzono, że komórki ośrod
ków wzrokowych były mniejsze niż u zdro
wych osób tego samego wieku, a także, że 
odległości międzykomórkowe zmniejszyły się. 
Nie jest zatem hypotezą twierdzenie, że ist
nieje związek między kształtem komórek 
a czynnością widzenia. Badając rozwijający 
się paraliż postępowy, znaleziono, że choroba 
ta sprowadza zanik wypustek komórek móz
gowych (Azoulay i Ktippel); w miarę jak ten 
proces ogarnia większą liczbę komórek, ma
my upośledzenie zdolności umysłowych i to 
jest fakt. który w szczególności trzeba pod
kreślić : utrata pamięci, różne i dziwaczne 
nieraz, a u sparaliżowanych całkowite słab
nięcie wspomnień jest współczesne z przerwa
niem związków międzykomórkowych wskutek 
zaburzeń przedłużeń neuronów.

Wszystko, cośmy powiedzieli, stosuje się 
do komórki, uważanej jako całość, do zmian, 
które występują w jej ciele i wypustkach; ale 
czy mamy specyalne dowody plastyczności 
rozgałęzień dendrytów i neurytu? Są bar
dzo zajmujące spostrzeżenia nad tym przed
miotem, wykazujące pewne zmiany, które 
można wywołać doświadczalnie. J . Demoor 
wykazał, że przedłużenia neuronów mają wy
gląd paciorkowaty w pewnych określonych 
warunkach, np. pod wpływem morfiny, chlo- 
ralu, a nawet pod wpływem długiego draż
nienia.

P. Stefanowska, badając zmiany neuro
nów u zwierzęcia znieczulonego przy pomocy 
eteru, lub uduszonego zapomocą gazu oświe
tlającego, lub wreszcie poddanego elektryza- 
cyi półkul mózgowych, wykazała, że te różne 
przyczyny wytwarzają stan paciorkowaty 
dendrytów (fig. 5) i sprowadzają najczęściej 
znikanie wyrostków gruszkowych, które 
u zwierzęcia normalnego znajdują się w wiel
kiej liczbie na wszystkich gałęziach proto- 
plazmatycznych neuronów.

Wreszcie inne badania robił dr. Querton 
nad stanem neuronów u zwierząt zasypiają
cych w zimie, jak koszatki i świstaka; tu już 
nie można się odwoływać do wpływów bardziej

lub mniej sztucznych czynników znieczulają
cych lub pobudzeń zmiennych; idzie o po
równanie stanu normalnego snu ze stanem 
normalnego czuwania : otói neurony u zwie
rząt przesypiających zimę mają stale w obrę
bie swych wypustek wygląd paciorkowaty; 
podobne zjawisko daje się zauważyć u zwie
rząt zabitych wskutek zimna.

Inni autorowie stwierdzili analogiczne 
fakty : Azoulay i Manouelian dowiedli rów
nież, że wypustki neuronów przybierają wy
gląd paciorkowaty pod wpływem zmęczenia, 
pobudzeń zwiększonych lub wskutek działa
nia substancyj szkodliwych.

Fig. 5. Neurony substancyi komórkowej psa 
mocno uśpionego chloralem. Wygląd paciorko

waty rozgałęzień (według J Demoora).

Wszystkie obserwacye czynione nad wy
glądem paciorkowatym gałązek neuronów, 
mogą być przytoczone jako argument na ko
rzyść plastyczności tych elementów. Wszyst
kie te zjawiska zamykają się w szerszych 
ramach pobudliwości komórkowej i są tem 
ciekawsze, źe zbliżają się do analogicznych 
zjawisk opisanych u pierwotniaków—korze- 
nionóżek (Rhizopoda), których wypustki wy
kazują uderzające podobieństwo do gałęzi 
neuronów (fig. 6); to też nie można się dzi
wić, że Rabl-Riickhardt, Tanzi, Lepine, Du-
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val i inni posunęli się do porównań, które 
pozwoliły zbudować teoryą ameboidalności 
neuronów.

U korzenionóżek wygląd paciorkowaty ni
bynóżek (Pseudopodia) jest zjawiskiem do 
brze znanem. Już Max Schultze badał je 
u Actinophrys Eicbhornii i u Miliola, Ver- 
worn zaś u bardzo wielkiej liczby pierwot
niaków. J . Demoor w doświadczeniach nad 
Actinosphaerium wy woływał wygląd paciorko
waty nibynóżek przez małe wstrząśnienia lub 
użycie ciał chemicznych szkodliwych. Tak 
samo jak u pierwotniaków wygląd paciorko-

Fig. 6. Diaplioropodon mobile Archer (według 
Archera), korzenjonóżka z rodziny Gromiideae.

waty neuronów wynika z pobudliwości pro- 
toplazmatycznej, która jest właściwą tym 
dwu rodzajom komórek, o tak różnym sposo
bie życia. Ale nie należy wytwarzać sobie 
przesadnego pojęcia o plastyczności neuro
nów. Plastyczność neuronów w ich stanie 
normalnym ma bardzo szczupłe granice. W e
dług teoryi, wyłożonej na początku, dla 
wszystkiego, czego się nauczyła jednostka, 
dla jej wspomnień i nawyknieó istnieje pod
stawa cytologiczna w związkach między ga
łęziami neuronów : skurczenie się tych ga

łęzi pociągnęłoby za sobą zniknięcie wspom
nień, a nawet utratę indywidualności umy
słowej. Trudno przypuszczać, aby podobne 
zjawisko zdarzało się często, a nawet żeby 
wogóle miało miejsce, dopóki komórka jest 
w stanie normalnym; dlatego też autor nie 
zgadza się ze zdaniem słynnego histologa 
i embryologa francuskiego, Mateus/a J}uva- 
la, że podczas snu gałązki neuronów są skur
czone. Jestto niepodobieństwem, aby na
raz, w chwili obudzenia się wszystkie rozga
łęzienia odnalazły się momentalnie w po
przednich związkach i żeby ten niezbędny 
warunek świadomości b)ł poddany tak wiel
kim zmianom. Autor sądzi, że skrócenie 
gałązek końcowych ma miejsce tylko w szcze
gólnych przypadkach, kiedy zanik wspom
nień ma rzeczywiście miejsce, jak w niektó
rych chorobach. Przeciwnie stan paciorko
waty, dający się tak często wykazać, nie- 
zawsze jest w związku ze skurczeniem; odpo
wiada on zmianie przejściowej, która, nawot 
przerywając czasowo związki fizyologiczne, 
niezawsze wytwarza osłabienie zetknięć, ist
niejących między komórkami. Naprzykład 
wygląd paciorkowaty wywołany przez etery- 
zacyą będzie tak przejściowy jak i ona sama. 
Tylko w razach nadwerężenia pamięci inoż- 
naby przypuszczać, że z wyglądem paciorko- 
watym łączy się skurcz gałązek neuronów, 
lub rozluźuienie ciągłości związków komór
kowych. Choroby mózgu dostarczyły dowo
du zależności, jaka istnieje między kurcze
niem się wypustek komórkowych z jednej 
strony, a rozluźnieniem się kojarzeń czyli u tra
tą wspomnień z drugiej strony. Mamy na
dzieję, źe nowe poszukiwania uczynią tę pró
bę jeszcze mniej wątpliwą niż jest obecnie.

Wracając znowu do skutków pobudzeń 
normalnych, przeprowadzimy jeszcze dalej 
porównanie między sposobem działania neu
ronów a czynności korzenionóżek. Między 
temi pierwotniakami spotykamy takie, któ
rych przedłużenia są bardzo liczne i bardzo 
cienkie, np. u słonecznic (Heliozoa) i u pro
mienie (Radiolaria). Normalne ruchy ich 
nibynóżek są bardzo wolne, daleko wolniejsze 
niż zwykłe ruchy ameb. Można przypusz
czać, źe normalne ruchy rozgałęzień neuro
nów odbywają się także bardzo wolno, może 
wolniej jeszcze niż u korzenionóżek; w takim 
razie kształt pęczków byłby względnie stały,
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a zmiany wytworzone pod wpływem wrażeń 
byłyby bardzo małe.

U korzenionóźek ramiona, które znalazły 
pożywienie, wzmacniają się, grubieją, trochę; 
jestto skutek normalnego pobudzenia, wytwo 
rzonego przez pożywienie. Pobudzenia nor
malne działające na neurony kory mózgowej 
są wrażeniami, to jest ruchami molekularne- 
mi, idącemi od zmysłów i przeniesionemi 
zapomocą przedłużeń nerwowych. Jeżeli jest 
jeszcze hypotezą, gdy przyjmujemy możli
wość wzmocnienia i powiększenia rozgałęzień 
neuronów, w następstwie samego faktu prze
noszenia prądu nerwowego przechodzącego 
przez nie, to trzeba przynajmniej przyznać, 
źe ona opiera się na analogii. Jeżeli podobne 
wzmocnienie miejsce, naturalnem jest, że 
za niem idzie zwiększenie się przewodnictwa 
tych gałęzi. Równocześnie prąd przechodząc 
ciało komórki wywołałby w protoplazmie, 
podlegającej wpływom, pewne zróżnicowanie, 
wytworzenie nowego włókienka lub wzmoc
nienie drogi włókienkowej już istniejącej. 
Zróżnicowania w komórce i małe zmiany 
kształtu w rozgałęzieniach byłyby skutkami 
plastyczności neuronów. Ta plastyczność 
zaś byłaby podstawą cytologiczną pamięci.

Tłum. G.

O ZŁOOIE W  PRZYRODZIE.

(Dokończenie).

Na starym lądzie, do którego włączyć na
leży i Australią, jako ciąg dalszy Indyj 
w znaczeniu geologicznem, jest również 
znaczna ilość miejsc występowania złota : 
jedne odegrały swą rolę i obecnie są wy
czerpane, inne zastąpiły ich miejsce i do
starczają ilości, dla stosunków kapitalistycz
nych znaczących. Do rzędu ostatnich nale
żą kopalnie w Transvaalu w Afryce połud
niowej i w Australii. W Afryce wydobywa
no złoto z łona ziemi jak tylko pamięć ludzka 
zasięga. Już na parę tysięcy lat przed naszą 
erą, jak świadczą pozostałości robót kopal
nianych, wydobywano złoto w górach 'N i
lu Górnego. Rozmaite napisy pozwalają 
stwierdzić, że na 1 600 przed erą chr. posługi
wano się metodą amalgamowania w kraju 
Bedja, niedaleko od Abissynii, gdzie były

bogate pokłady złotodajne. W okolicy Nilu 
Białego i Błękitnego nowożytni podróżnicy 
znajdowali rozsypiska z żył w skałach chlo- 
rytowych w granicie zalegających powstałe. 
Należy jednak przypuszczać, źe to już tylko 
resztki, pozostałe po wyeksploatowaniu złóż 
w starożytności. Jaka  tu mnogość złota hyć 
musiała, wnosić można stąd, że miano je 
w niewielkiej cenie. Tak u Herodota znaj
dujemy wzmiankę, że pewien król Etyopii 
zakuwał niewolników swoich w złote kajda- 

| ny, żelazo bowiem rzadszym było kruszcem 
od złota i droższym Drugą częścią Afryki, 
gdzie oddawna złoto dobywano, są okolica 
Senegalu i Dhroliby. Herodot powiada, że 
za slupami Heraklesa (na zachodniem więc 
wybrzeżu Afryki) mieszkało plemię, z którem 

I kartagińczyey handlowali towarami, na zło- 
[ to je wymieniając. W wiekach średnich 

ciągnęli złoto z zachodu Afryki maurowie, 
zwłaszcza od czasu, gdy wyrugowani z Hisz
panii, przenieśli swój punkt oparcia na wy
brzeża północno wschodnie Afiyki (Marok- 
ko). W nowszych czasach wywożono wiele 
złota z Timbuktu, dokąd ono napływa z roz
maitych okolic kraju. Od czasu jak ziemie 
Senegalu przeszły w posiadanie francuzów, 
a później anglików, poczyniono tu badania 
i próby eksploatacyi prawidłowej. Złoto 
okazało się w rozsypiskach, z gliny lub pias
ków się składających i zalegających już na 
powierzchni, już to głębiej. Od r. 1807 
ziemie Senegalu pozostają w ręku francuzów, 
którzy poczynili wiele usiłowań, by eksploa- 
tacyą rozkrzewić. W wielu miejscach oprócz 
rozsypisk występują i żyły kwarcowe. W kil
ku miejscach występują warstwy bazaltu 
i trachitu, podobnież dając początek rozsy- 
pi8koii). Najbogatsze okolice są : Bambuk, 
Bure. W r. 1857 w Barn huk wydobjto na 
60 000 franków. Oprócz tego są dość znacz
ne złoża złotonośne w Wangaza nad Nigrem. 
Najbogatszą w złoto częścią Afryki okazały 
się ziemie w głąb od południowo wschodniego 
wybrzeża położone, stanowiące dziś teryto- 
ryum republik Transvaalskiej i Orańskiej. 
Złoto ukazuje się tu już na samem pobrzeżu 
i oddawna było dobywane. Już w 990 r. 
przed n. Obr. ludzie Hirama, króla Tyru, wy
wieźli stąd znaczną ilość złota i nazwa Sophir, 
lubOphir, o której w opisach wypraw z czasów 
Salomona wspominano, odpowiada obecnej
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Sofala, gdzie do dziś są resztki studni muro 
wanych i inne ślady gospodarki ludzi wysoko 
w kulturze posuniętych. W wiekach średnich, 
gdy pobrzeżem zawładnęli portugalczycy, 
znajdowano złoto w wielu miejscach, ale 
w nieznacznych ilościach; pewną ilość wydo
bywano też dalej od wybrzeży, w głębi kraju. 
Dopiero podróżnik niemiecki Mauch w r. 
1867 przedostawszy się dalej nieco w głąb 
lądu na południe od Zambezi napotkał roz
sypiska w wielu miejscach i spostrzegł ślady 
dawnych robót około żył. Z początku pokła
dano na tych złożach wiele nadziei, wkrótce 
okazało się jednak, że była dość płonną. 
Od r. 1855 zaczęto znajdować złote rodzimki 
tak w Transvaalu, jak i w Orami, w kilku 
miejscach wzięto się nawet do eksploatacyi, 
zwłaszcza w Jahe około Limpopo, gdzie 
znalezioną dawną kopalnię pogłębiono na 
jakie sto stóp, jednak nie otrzymano poważ
niejszych .wyników. Dopiero poznanie zlepień
ców postawiło Afrykę południową w rzędzie 
najważniejszych producentów złota na świe
cie. Słynne zlepieńce afrykańskie, bogactwo 
Witwatersrandu, Clerksdorfu, Heidelbergu 
i innych miejscowości stanowiące, składają 
się wraz z piaskowcami kwarcowemi i w nie
których miejscach skałami wybuihowemi na 
piętro geologiczne, formacyą Kapską zwane, 
a spoczywające w zagłębieniu utworzonem 
przez sfałdowanie warstw piętra Caroo, przez 
piaskowce i łupki wyrażonego. Między ska
łami okruchowemi panują granity, gnejsy 
i inne skały krystaliczne, w północnej części 
Transvaalu i dalej na północ na powierzch
nię występujące. Skały te poprzecinane są 
przez żyły kwarcowe najrozmaitszej donio
słości. W niektórych miejscach żyły dają 
początek rozsypiskom o zwykłym typie, nie 
cieszącym się zbytnią sławą i eksploatowa
nym od dość dawna i do ostatniego czasu 
przez tubylców, w innych zlepieńcom, które 
się niepomiernem bogactwem odznaczają. 
Zlepieńce owe zalegają warstwę—w górnych 
częściach warstw złoto znajduje się w czę
ściach skały, cement spajający ziarna kwarco
we stanowiących, a odcinających się od 
ziarn w wyglądzie przez budowę skorupową. 
W częściach głębszych warstwy znajduje się 
złoto już nie bezpośrednio w masie kwarco
wej, lecz w pirycie; zatem najzupełniej od- 
powiada5zachowaniu się złota w żyłach. Ana

logia idzie dalej — w zlepieńcach również jak 
w żyłach najbogatszą w kruszec jest górna 
część skały (czapka), im głębiej, tem zło
to wydobyć z siarczków metalurgicznie trud
niej, aż następują na pewnej głębokości takie 
połączenia, z których zapomocą amalgamo- 
wania wydostać złota nie sposób i nie pozo
staje, jak uciekać się do innej metody— 
próbowano więc chlorowania i cyanowania, 
ale i tu zaledwie około 97 °/0 złota, przez 
analizę wykazanego, wydobywano. Dalej— 
im głębiej tem w drobniejszych najpierw 
ziarnkach, a później już tylko blaszkach 
złoto się spotyka. Tyle jest tu podobieństwa, 
że zlepieńce do jednego typu genetycznego, 
co i żyły zaliczać należy. Zato w sposobie 
występowania zlepieńców wśród warstw in
nych zupełnie odmienne cechy. Warstwy 
zlepieńców nigdy nie sięgają znacznej głębo
kości. W  Transvaalu (zwane Reef) ciągną 
się one z przerwami w postaci długiego 
pasoia 80 lcm wynoszącego na linii Johannes- 
burga w kierunku z zachodu na wschód, 
ale w głąb idą zaledwie na parę stóp; w części 
południowej pasma (South Reef) wynoszą 
zaledwie 3 stopy; dalej ku północy warstwa 
staje się cieńszą ale równomierniejszą (Mid- 
dle Reef) i wynosi zaledwie pół stopy, dopie
ro dalej w części zwanej Main-Reef dosięga 
40 stóp i jest w tein miejscu najbogatsza; od 
Main-Ret f znowu do 5 -  1 st. się zmniejsza. 
W innych miejscach widzimy ją w postaci 
soczewek bardzo wydłużonych i niezbyt wiel
kiej grubości. Wydajność tych warstw jest 
znaczna, jednakże w głębszych poziomach 
zmniejsza się stopniowo. Tak np. w począt
kach eksploatacyi, gdy wydobywano z warstw 
górnych, wydajność wynosiła dwa razy tyle, 
co w latach ostatnich, kiedy roboty posunięte 
zostały znacznie w yłąb. Ogółowo pro
dukcya Transvaalu w latach ostatnich przed
stawia się tak:

1887 r. . 1 087 kg.
1888 7 184 „
1889 . 11  800 ,.
1890 . 16 363 „
1891 . 22 672 „
1892 . . 37 657 ,.
1893 . 44 09t5 „
1894 . 60411 „

Z Afryką południową walczy o lepsze
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Australia. Złoto jest tu przeważnie w roz- 
sypiskach nowszych epok geologicznych 
w prowincyach Yictoria, Queensland, No
wej Walii pd. i w Nowej Zelandyi, a także 
w południowej i zachodniej częściach lądu. 
Najbogatsze pokłady złotonośne nietylko dla 
Australii, ale nawet dla całej kuli ziemskiej 
są w Mount-Morgan w Queensland. Zostały 
one odkryte w r. 1873, ale dopiero od r. 1886 
przez znaczniejsze towarzystwo eksploatowa
ne być zaczęły; do r. 1890 dostarczyły 
ogółem 23000 kg złota. Mount Morgan jest 
to niewysokie na jakie 500 stóp wznoszące 
się nad poziom równiny wzgórze, składające 
się na szczycie z kwarcu zawierającego złoto 
rodzime albo swobodnie w kwarcu albo też 
w hematycie i pirycie, a po bokach przykryte 
przez skały wybuchowe. Te ostatnie w wielu 
miejscach się ukazują, przykrywając, podo
bnie jak w Kalifornii, leżące pod niemi na 
mniejszej lub większej głębokości rozsypiska. 
Stratygrafia i sposób występowania rozsypisk 
jest zupełnie podobny do kalifornijskich. 
Tak samo dzielą się otie co do wieku na 
dawniejsze i nowsze i tak samo, jak tamte, 
przykryte są nieraz przez cały szereg warstw 
skał okruchowych późniejszego względem 
nich pochodzenia. Pod warstwami skał 
okruchowych, rozsypiska złote zawierają
cych, następują skały krystaliczne, poprzeci
nane przez żyły. Pierwsze poszukiwania 
złota w Australii datują się od r. 1861. 
Najpierw znaleziono je w pr. Victoria, która 
długi czas stanowiła punkt ciężkości Au
stralii we względzie złota. Od r. 1851 do 
1890 wydobyto tu około 12 500 kg złota. 
Dobywano złoto tak z rozsypisk, jak żył, 
zalegających przeważnie w łupkach krysta
licznych. W r. 1874 liczba żył eksploatowa
nych dochodziła do 3 400; oprósz tego znane 
są tu ż)ły dawnych griinsteinów wybuchowych 
poprzecinanych przez kwarc złotonośny 1). 
Złoża złotonośne w Australii zachodniej 
odkryte zostały w ostatnich latach (w Coul- 
gardi, Mourchison, Kimberley) i jakkolwiek 
musiano zwalczać ogromne trudności z po
wodu braku wody, już w r. 1896 wydobyto

1) W okręgu Yictoria znaleziono ogromne 
bryły złota rodzimego : Wilcome Nugget waży 
€8,26 kg. 1’recious Nugget-50,41 kg.

tu szóstą część całego złota australijskiego, 
którego ilości dla lat ostatnich tak się mają :

1886 r. . . 34 732 kg
1887 . . 36 626 „
1888 . . 37 070 „
1889 . . 47Ó29 „
1890 . . 4 i 767 „

Na lądzie starej Eurazyi znaczniejsze 
miejscowości złotonośne są w Syberyi, na 
Uralu : pomniejszych jest, ogromna ilość na 
południu Azyi, w Chinach i na lądzie Euro
py. W Syberyi jak również i na Uralu są 
tak żyły jak rozsypiska. Żyły jednak eks
ploatowane są bardzo mało i złoto, w Sy
beryi i na Uralu wydobyte, pochodzi prze
ważnie z rozsypisk. Rozsypiska syberyjskie 
ciągną się wzdłuż pasm górskich na całym 
niemal przeciągu kraju, we wschodniej części 
jednak są w złoto obfitsze. Najbogatsze 
rozsypiska są w okolicy Leny, w Nerczyń- 
skim okręgu górniczym i u źródeł Amuiu. 
W bassenie rzek Olekma i Wittim z pochy
łości gór Jabłonowych spływających, piasek 
złotonośny wydaje od 8 d,o 14 g na tonnę 

i  i złoto spotyka się na kilku poziomach. Jak  
w Klondykeu, grunt jest tu do pewnej głębo
kości zamarznięty i odmarza tylko na parę 
miesięcy w roku i to tylko z powierzchni. 
Wskutek tej okoliczności praca jest ogrom
nie utrudniona, bo jakkolwiek przez stosowa
nie metody hydraulicznej i zmarzłą powłokę 
udaje się kruszyć, jednak blaszki złota przy- 
marzle do igiełek lodu łatwo z wodą ucieka- 

| ją, by więc temu zapobiedz trzeba się 
; uciekać do działania wodą gorącą, by skałę 

nietylko skruszyć, ale i od lodu uwolnić, aby 
drobne blaszki złota zupełnie wolae były od 
domieszek przymarzłych, wpływających na 
ciężar właściwy. Konieczność ogrzewania 
wody oprócz tego, źe utrudnia samo zastoso
wanie metody, wymaga jeszcze, rzecz natu
ralna, wiele paliwa i w ten sposób, gdzie 
tylko zaczyna się eksploatacya rezsypisk, 
następuje ogromne pustoszenie lasów. Dziś 
one jeszcze są tu w niewielkiej cenie, jednak 
z czasem, gdy się otworzy komunikacya 
z szerszym światem dla tego dziewiczego 
niemal dziś kraju, wartość zysków wobec ko
nieczności zużywania znacznych ilości paliwa 
obniży się dotkliwie, co nie pozostanie bez 
wpływu i na przyszłość eksploatacyi rozsy-
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pisk, które i dziś wielkiej nadziei nie rokują. 
Ulegną one losowi rozsypisk Jeniseju i Ura
lu. W bassfmie Jeniseju były najbogatsze 
dla Syberyi środkowe) rozsypiska, które 
przez pewien czas stanowisko pierwszorzędne 
dzierżyły; dziś są w części wyczerpane, 
w części zaś porzucone, albowiem „kapitały” 
zostały zwabione przez lepsze zyski gdziein
dziej. W Syberyi zachodniej są złote rozsy
piska w okr. górn. Tobolsko-Akmolińskim— 
przeważnie na wschodniej pochyłości Uralu 
i wzdłuż Ałtaju; wydajność tu nie przekra
cza 0,4 g na tonnę piasku. Uwaga przedsię
biorców została zwrócona w czasach najnow
szych na rozsypiska nad Amurem, w których 
pokładano wielką nadzieję. Zwrócono też tu 
uwagę znaczmy i na żyły. Jednak ze spra
wozdań rodaka naszego inż. Jaczewskiego 
i innych badaczów można wnosić, że na wiel
kie powodzenie liczono napróźno. Wydoby
wanie złota w Syberyi datuje się dopiero od 
drugiej ćwierci 19 wieku i przechodziło takie 
koleje : najpierw wszczęte było na Ałtaju 
(1831 r.); w r. 1849 nad Leną, a nad Amurem 
dopiero w r. 1868; na okolice złotonośne, 
u źródeł Amuru położone, zwrócono uwagę 
dopiero około r. 1883.

Na Uralu rozsypiska znane są przeważnie 
w dolinach rzek tak na zachodniej jako teź na 
wschodniej pochyłości pasma górskiego, wię
cej jednak na tej ostatniej. Ciągną się one 
wzdłuż dolin przeważnie w środkowym ich 
biegu i nie przekraczają pojedyńczo 200— 
500 m długości i 20 — 40 m  szerokości. Spo
czywają zwykle na łupkach krystalicznych. 
Wydajność rozsypisk Uralskich wynosi do 
2,6 g złota na tonnę. Najbogatsze są w okr. 
górn. Permskim i Orenburskim. W r. 1899 
rozsypiska uralskie dostarczyły 10 488 kg 
złota.

Na lądzie europejskim dziś już nie są 
eksploatowane nigdzie złoża, któreby miały 
poważniejsze znaczenie dla rynku wszech
światowego. Był jednak czas gdy ląd Euro
py niepoślednie zajmował miejsce—to było 
za lepszych czasów eksploatacyi, na półwys
pie Pirenejskim a także w Czechach, gdzie 
żyły i rozsypiska były rozgłośne w wiekach 
średnich. W Rio-Sil i Ducrna na północ od 
Portugalii do dziś pozostały ślady basenów 
i wodociągów, które wskazują, źe tu, prawdo
podobnie jeszcze za czasów rzymskich, były

prowadzone roboty na sposób podobny do 
dziś używanego przez amerykanów—hydrau
licznego. Również odkryto ślady robót sta
rożytnych w Cerro del Sol w Grenadzie 
i wznowiono je w r. 1882. U autorów rzym
skich są wzmianki o wydobywaniu złota 
z rzek Duero, Tagu i w Asturyi, która miała 
być najbogatszą w złoto krainą na świecie; 
wydajność roczną Asturyi, Galicyi i Luzytanii 
starożytni obliczali na 20000 funtów rzym
skich. Za czasów panowania maurów skarby 
półwyspu zostały wyczerpane i tylko około 
Rio Sil, Duero i w pr. Grenada jeszcze są 
nieco eksploatowane. Terytoryum złotonoś
ne składa się z łupków krystalicznych po
przecinanych miejscami przez żyły granitu 
i żwirów, które przykrywają łupki w wielu 
miejscach, przeważnie na wyżynach, gdzie 
ostały się działaniom erozyjnym. Żwiry są 
już to sypkie, już w zlepieńce żelaziste spojo
ne, tak że niełatwo postępowaniu hydraulicz
nemu się poddają. Złoto, jak zwykle, ze- 
środkowuje się w dolnych częściach warstw 
żwirowych, jest jednakże w nieznacznych 
ilościach w łupkach, które należy uważać 
jako skałę macierzystą względem warstw 
zawierających złoto par excellence. Wydaj
ność żwirów j^st znaczna, miejscami zdu
miewająca—w Albano dosięga 150 g na 
tonnę.

Płaszczyzna Grenady zawiera znacznie 
uboższe od poprzednich rozsypiska. Powsta
ły one jako zmywy z grzbietu Sierra Newa
dy, który się składa z granitów, gnejsów, 
łupków mikowych, amfibolowych i innych 
skał krystalicznych i na wschodniej pochyło
ści przez żyły jest poprzecinany. Lupki 
mikowe zawierają miejscami złoto rozsiane 
w masie i one to dają początek bogatszym 
nieco od innych rozsypiskom doliny rz. Jenil, 
w Cerro del Sol, Alhambrze i in., składają
cym się z piasków i żwirów i wydającym 
do 0,5 g na ton% w razie eksploatacyi spo
sobem hydraulicznym.

W Czechach rozsypiska poznane zostały 
jeszcze w ósmym wieku i pierwsi przemywa- 
cze złota zbudowali miasto Pisek w najbo
gatszej miejscowości, która jeszcze w wieku 
XV berło sławy dawniejszej dzierżyła; jed
nak w tym czasie dobywanie złota zaczyna 
się ześrodkowywać około żył, których naj
większe pasmo ciągnie się w południowej
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części kraju w gnejsie, zaczynając się w okoli
cy Budziejowic, przez Winterberg aż doZdu- 
chowic nad Mołdawą. Z żył tych powstały 
rozsypiska, które pewien czas eksploatacyi 
pomyślnie podlegały, a których najbogatszą 
część stanowią okolice Pisku. Drugą 
z ważniejszych okolic złotonośnych są po- 
brzeża Sazawy, których rozkwit miał miejsce 
w l l ?  wieku zwłaszcza w okolicy miasta 
Eule. W odmiennych aniżeli w Hiszpanii 
i Czechach warunkach znajduje się złoto na 
Węgrzech i w Siedmiogrodzie. Jest ono tu 
w zależności od skał wybuchowych, które 
wyłoniły się przez pęknięcia w skorupie, 
pasmo K arpat budującej. Oprócz tego jest 
tu druga zasadnicza różnica—złoto znajduje 
się przeważnie w związku z siarczkami telluru 
i arsenu. Pod temi jak pod wielu innemi 
względami przypominają one niektóre miej
sca występowania złota w Ameryce północ
nej. Roboty około wydobywania złota 
w Siedmiogrodzie, gdzie napotyka się złoto 
tak w żyłach jak w rozsypiskach, były prowa
dzone już za czasów rzymskich. Dziś w wie-- 
lu miejscach są głębokie szachty, których po
głębienie następowało w miarę wyc/erpania 
skały żyłowej, aż dosięgło zupełnego jej 
zubożenia w złoto. Najenergiczniej prowa
dzono eksploatacyą w V6róspatak, Nagyagu, 
Abrudbanya, Zalathna, Offenbanya, położo
nych na pochyłości pasma Siedmiogrodz
kiego.

Na Węgrzech najbogatszem miejscem zło- 
tonośnem jest Schemnitz. W wiekach śred
nich żyły Schemnitzu miały nie mniejsze 
znaczenie, niżeli w wieku ubiegłym Comstock. 
Jest między nimi tyle analogii, że Comstock 
nazywają młodszą siostrzycą Scbemnitzu. 
Jednak gdy energia amerykańska zdołała już 
żyłę wyczarpać, w Schemnitz i dziś jeszcze 
trwają roboty, jakkolwiek niektóre szachty 
wskutek zubożenia skały złotodajnej porzu
cone być musiały. Już w latach 1840— 1875 
wydajność była nie tak wielka, bo zaledwie 
1 300—1750 leg złota. Przy pogłębianiu 
poziomu prowadzenia robót kopalnianych, 
tak na Węgrzech, jak w Siedmiogrodzie 
napotykano takie same trudności jak w Com- 
stoik. One też położą zapewne koniec eks
ploatacyi pierwej, aniżeli będzie dosięgnięta 
taka głębokość, na której skała żyłowa staje 
się jałową. Rozsypiska złotonośne jakkol

wiek są i podlegają w niektórych miejscach 
eksploatacyi np. w Yorospatak w Siedmio
grodzie, gdzie powstały na trachicie i po
krywają znaczną ilość (około setki) żył po
mniejszych, nie mają jednak poważniejszego 
znaczenia, jak wogóle rozsypiska ze skał 
wybuchowych powstałe. Pomniejszych roz- 
sypisk jest na całej przestrzeni sfałdowania 
lądu europejskiego mianowicie w Karpatach, 
Alpach, Pireneach znaczna ilość. Rzeki 
spływające z tych pasm górskich zmywają 
do dolin pewną ilość złota, porywając je 
w postaci blaszek i okruszyn w górnym 
swym biegu z występowań macierzystych 
kruszcu i pozostawiając wraz z piaskiem 
i grubszym iłem przy wejściu rzeki na rów
ninę lub na zakrętach i w łachach. Oprócz 
tego w wielu miejscach rzeki podobne prze- 
mywają opławy i zmywy pozostawione przez 
wody epok dawniejszych i unosząc okruchy 
skalne oczyszczają i przerabiają rozsypiska. 
Tak się dzieje w dolinie Renu i na Plateau 
Central we Francyi. Jestto zjawisko, które 
się powtarza wszędzie, gdzie orografia i hy
drografia obecna jest dalszym ciągiem da
wniejszej, w początkach tworzenia się obec
nego oblicza zarysowanej. Dlatego też 
wszystkie niemal rozsypiska bogatsze spoty
ka się w pobliżu pasm górskich w dolinach 
rzek, czy to obecnych, czy też dziś już nie 
istniejących, ale zaznaczonych przez pozo
stałe po nich doliny i łożyska z całym 
szeregiem osadów rzecznych. Długi czas 
ludzkość posiłkowała się tylko takiem złotem, 
które jej pozostawiły strumienie i rzeki 
w swych łożyskach.

Ich doliny były szlakiem, po którjm docie
rano do występowań kruszcu, które zwykle 
też niedaleko się znajdowały od bogatszych 
swych lozsypisk. Długi czas złoto z rozsy- 
pisk stanowiło eałe 100%  wydobywanego 
kruszcu. Już w czasach, gdy znano wartość 
żył i posiadano metody ich eksploatacyi,. 
rozsypiska stanowiły jeszcze osnowę, i w mia
rę wyczerpywania się ich zmieniał się dopiero 
stosunek, jak o tem świadczy tabliczka 
porównawcza od r. 1848, odkąd żyły właści
wie dopiero eksploatowane być zaczęły.

1848—1875 r. 1876 r. 1890 r.

Złoto żyłowe 12,02% 34,76% 55,8
„ z rozsypisk 87,78% 65,28% 44,2
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Od najdawniejszych tedy lat korzystano 
z pracy żywiołów, które nad ogromnemi 
ilościami kruszcu przeprowadziły operacyą 
kruszenia, przemywania i nagromadzania. 
Człowiek przychodziłby w nieznacznej części 
tylko dopełnić pracy, którą obecnie nad 
złotem żyłowem w całości wykonać musi. 
Jeżeli pominiemy starożytność i wieki śred
nie, co do których nie da się obliczyć ilości 
wydartego ziemi kruszcu, rzecz się przedsta
wia ta k :

Od r. 1561 wydobyto na całej powierzchni 
ziemskiej :

Z a przeciąg czasu

od r. 1561 do 1580 . . 6 980 hg
1581 — 1600 . . 7 350 n

„ 1601 — 1620' . . 8 430 r>
V 1621 — 1640 . . 8 430 r>
n 1641 — 1660 . . 8 800 V

1661 — 1680 . . 8 800 n
w 16bl — 1700 . . 9100 n
n 1701 — 1720 . . 12  020
r) 1721 — 1740 . . 19 020 n
r 1741 — 1760 . . 24 610 n
n 1761 — 1780 . . 20 705 n
V 1781 — 1800 . . 17 790 71

Lata 1761— 1780 stają się przełomowerni
dla produkcyi wszechświatowej, jestto bo
wiem okres największego rozkwitu produkcyi 
w Brazylii; potem następuje upadek, nie po
zostający bez wpływu na cyfry produkcyi 
powszechnej. W wieku dziewiętnastym taki 
okres stanowią lata 1849—1853, odpowiada
jące najświetniejszym czasom eksploatacyi 
w Kalifornii, jak to widać z dalszego ciągu 
tablicy. W okresie tym rok jeden przynosi 
więcej niżeli dziesięciolecie pierwej :

1801 - 1810 r. . . 17 778 kg
1810 — 1820 . . . 11 445 V)
1820 — 1830 . . . 14 216 ł)
1831 — 1810 . . . 30 289 »
1841 — 1850 . . . 54 759 n
1849 . • . . 40 000 n
18)0 . . 65 000 n
1851 . 100 000 D

1852 . 190 000 n

1853 . 200 000 n

da powoli powszechna ilość wydobytego 
kruszcu i tak aż do trzeciej ćwierci wieku.

1856—1860 r. 
1861— 1865 
1866 -1870 
1871 -1875 
1875—1880

206 100 hg rocznie 
198 200 .
192 000 . „
170 700 . „
154 778 .

W tym czasie zaczyna się krzątanie około 
zlepieńców Afryki południowej, wynikiem 
czego jest znaczne zwiększenie się cyfry do
pływu złota w latach 1889 i następnych :

1882 r. . 161 492 kg
1883 . . 145 272 „
1884 . . 146 108 „
1886 . . 156 421
1887 . . 158 317 .,
1888 . . 166 255 „
1889 . . 181 416 „
1890 . . 203 036 „
1891 . . 209 804 „

Na oddzielne terytorya przypadają nastę
pujące ilości:

1891 1892 1893
St. Zjedn. 49 917 kg 49 654 kg 34 100 kg
Australia 47 245 „ 51 398 „ 53 698 „
Afryka 23 687 „ 34 461 „ 44 096 „
Rossya 36 356 „ 37 325 „ 37 325 „
Chiny 10 009 „ 12 678 „ 12 678 „
Indye 3 754 „ 4 993 „ 5 738 „
Kolumbia 5 224 „ 5 224 „ 4 353 „
Chili 2 162 „ 2 162 „ 2 162 „
Meksyk 1 505 „ 1 699 „ 1964 „
Inne kraje 29 945 « 18 539 17 892 „

Ze zmniejszeniem się wydajności rozsypisk 
Kalifornii i wyczerpaniem ich wreszcie, upa

Ogólem 209 804 hg 220 133 kg 234 006 kg

Za cały przeciąg czasu od początku wydo
bywania kruszcu z łona ziemi wydobyto ja 
kie 20 milionów kilogramów; jestto bardzo 
drobna część tego, co zawiera skorupa ziem
ska w częściach dostępnych dla człowieka, 
ale granicę położyła sama przyroda. Jak 
kolwiek złoto jest wszędzie niemal, gdzie 
tylko występują skały pierwotne, a oprócz 
tego—w skałach okruchowych niemal wszyst
kich epok geologicznych napotkać je można... 
ale w bardzo drobnych ilościach, setne i ty
siączne części %  stanowiących. W większych 
ilościach występuje tylko tam, gdzie warunki 
złożyły się na gromadzenie go z nikłych ilo
ści i na zachowanie tych nagromadzeń.
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Pierwotne dla powierzchni źródła złota sąto 
skały krystaliczne dawne, należące do płyt 
krystalicznych i nowsze wybuchowe. Kru
szec jest tu w drobnych ilościach, jakby przy
padkowo zamieszany. Te drobne ilości w ska
łach, które nie zawierają związków siarko
wych, dają się spostrzegać wykrystalizowane 
w ziemiach i kryształach krzemianów, albo 
też pozostają jako nieznana i niewyodrębnio- 
ne domieszki. Przyroda je zbiera i gro
madzi.

Głównym działaczem jest tu woda za- 
skórna. Nasycona związkami siarkowemi 
z łatwością rozpuszcza ona i wyciąga te 
drobne ilości złota, a gdy trafi na szczelinę 
lub rozpadlinę w skale, wyparowując strąca 
złoto wraz ż siarczkami. Strąca się też złoto 
z roztworów i po drodze: jeżeli roztwór 
zawierający w sobie złoto trafia na związki 
siaikowe, następuje wymiana—złoto w ze
tknięciu z siarczkami wykrystalizowuje się, 
a do roztworu natomiast przechodzi część 
związków siarkowych. W taki sposób wody 
zaskórne wymywają złoto w jednem miejscu, 
przenoszą i porzucają w innem; coraz uowe 
ilości roztworów przynoszą ze sobą nowe 
dawki kruszcu i tak oto ten ostatni się 
gromadzi. W taki mniej więcej sposób po
wstały krystaliczne wyosobnienia złota w ży
łach i skałach. W ostatnich zjawisko tylko 
zachodziło w większych rozmiarach. Teraz 
dalszy etap. Gdy skała lub żyła występuje 
na powierzchnię w jakikolwiek sposób, górę 
brać zaczyna nowy czynnik—wietrzenie. 
Skala zawierająca kruszec zaczyna powoli 
podlegać dezagregacyi, złoto uwalnia się od 
swej powłoki skalnej i gdy ta czy przejdzie 
do roztworów, czy zmylą zostanie w postaci 
iłu, pozostawiając tylko swój szkielet żwi
rowy lub piaskowy, złoto zostaje panem 
pozycyi, albowiem już wstanie krystalicznym 
i na powierzchni, gdzie wody są mało nasy
cone ciałami rozpuszczającemi, kruszec ten 
nietylko nie łatwo podlega przemianom che
micznym, ale przeciwnie uformowane już 
kryształki rosną dalej kosztem drobnych 
ilości kruszcu, przynoszonych przez wody 
cyrkulujące. Przebieg tych przemian ma 
swój wyraz w tych postaciach znajdowania 
złota, jakie rozpatrzyliśmy wyżej. Dla każ
dej niemal żyły daje się nieopodal wskazać 
skałę, z której kruszec wysączył się z roztwo

rami; skała taka albo zawiera sama przez 
się znaczniejsze ilości złota, które się przedo
stały z warstw górnych, dziś zmytych, znie
sionych, spłókanych dokądindziej, a wyłowio
ne przez związki siarkowe w skale zawarte; 
jeżeli zaś znaczniejszych ilości pochodzenia 
wtórnego nie zawiera, posiada drobne ilości 
niekiedy ujawniające się w postaci kryształ
ków lub ziarnek w innych osobnikach ska- 
łotwórczych wykrystalizowanych, albo też 
rozsiane i rozpuszczone w minerałach skało- 
twórczych, tak że tylko analiza chemiczna 
wykazać je może. Dla każdego rozsypiska 
da się wykazać czy to żyły, czy skały, które 
posłużyły za materyał do tworzenia tego 
zbiorowiska okruszyn i rodzimków złotych. 
Gały zatem proces tworzenia się większych 
zbiorowisk złota jest oparty na łatwości, 
z jaką się ono redukuje ze związków i na 
odporności względem wstępowania w połą
czenia. Teraz pytanie—dlaczego złoto jest 
w tak małej ilości na powierzchni i w skoru
pie ziemskiej? Związki sodowe, potasowe, 
żelazne budują całą skorupę ziemską i jak 
również wapniowe, magnezowe i innych lżej
szych kruszców są aż nazbyt pospolite, złoto 
zaś podobnie jak rtęć i inne ciężkie kruszce 
nie wchodzi wcale do związków budujących 
oblicze ziemi i tylko w bardzo małych 
ilościach jakby przypadkowo jest w nich 
zaprószone. Czy to miałoby znaczyć, że 
jest go wogóle bardzo mało w kuli naszej, 
czy też może należy przypuszczać, że jego wyo
sobnienia znaczniejsze, dotąd jeszcze poznane 
nie zostały. Ta kwestyą ma ogromne zna
czenie dla przyszłości przemysłu złotego, 
albowiem przy tak znacznem napięciu eks
ploatacyi obecnych występowań kruszcu na 
długo ich nie wystarczy. Nadzieja odkrycia 
nowych rozsypisk nie jest wprawdzie bezpod
stawna, ale z przykłaiu innych można wno
sić, że również długo nie posłużą. Eksploa
tacya żył ma granicę postawioną przez 
wysoką temperaturę głębin, a zresztą żyły 
w głębi uboże;ą i tracą zupełnie wartość. 
Skały macierzyste nie zawierają znaczniej
szych ilości złota i jakkolwiek niekiedy same 
przez się są eksploatowane i tu bogatsze są 
tyiko z powierzchni (t. zw. czapka) a głębiej 
ubożeją. Wszystkie więc dziś znane rodzaje 
występowań złota nie rokują długiej przy
szłości dla przemysłu. Możliwość więc
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znaczniejszych wyosobnieó złota pierwotnego 
charakteru w samej skorupie ziemskiej po
myślnie rozwiązywałaby sprawę. Jednak ci, 
co się tą  kwestyą więcej zajmowali, jak 
Suess, znany geolog wiedeński, sformułowali 
rzecz tak. Na mocy obliczeń astronomicz
nych ciężar właściwy kuli ziemskiej wypada 
5,56, skały budujące ziemską powłokę mają 
2,26—3,05, zatem nie ulega wątpliwości, że 
jądro kuli ziemskiej składa się z materyi 
cięższej znacznie niż powierzchnia, a ponie
waż ciśnienie nie może tak znacznie na 
ciężar właściwy wpływać, należy przypusz
czać, że kruszce ciężkie ześrodkowały się 
w głębi kuli, a na powierzchni mamy do 
czynienia tylko z drobnemi resztkami, które 
w postaci lotnych związków zamieszały się 
wśród związków lżejszych i w nich ugrzęzły. 
Analiza spektralna stwierdza, źe podobnież 
rzadkiemi są metale ciężkie na powierzchni 
słońca. Doświadczenia czynione nad' two
rzeniem się skał krystalicznych również wy
kazały, że kruszce i związki cięższe osiadają 
zwykle, gdy bliżej ku powierzchni jest magma 
lżejsza Jestto zatem poniekąd stwierdze
niem myśli o sposobie powstawania pla
net wyrażonej przez Emanuela Kanta—że 
w środku się gromadzi materya cięższa, 
a lżejsza bliżej ku powierzchni się zbliża. 
Niema co zatem spodziewać się znaczniej
szych wyosobnień pierwotnych złota w skoru
pie ziemskiej i ludzkość musi przemyśliwać 
nad wyłowieniem tych drobnych ilostek, któ
re się błąkają bliżej powierzchni. Tak się 
też dzieje, a amerykańska pomysłowość 
w tem przoduje. Odnaleziono nowe źródło, 
ogromną część powierzchni ziemskiej na 
znaczną nieraz głębokość pokrywające, a wię
cej nawet od powłoki skalnej dostępne—mia
nowicie wodę morską. O tem, że woda 
morska zawiera drobne ilości złota wiedziano 
oddawna, bo gdzieżby analiza chemiczna nie 
dotarła. Munster w wodzie morskiej, wziętej 
około brzegów półwyspu Skandynawskiego, 
znalazł około 5 mg złota na tonnę. ZonsUd' 
towi udawało się wydobywać znacznie więcej, 
bo 64 mg. Pomijano jednak tak drobne 
ilości i dopiero przedsiębiorczość amerykań
ska postanowiła je wyzyskać, a zażywszy 
odpowiedniej metody dowiodła, że nie jest 
to utopia. W Nord-Subbeck utworzyła się 
kompania, która wydobywa 65 mg złota

z tonny wody zapomocą stałego prądu 
elektrycznego. Użyte są do tego dynamo 
maszyny—każda maszyna jest w stanie wy
dobyć złota dziennie za 6 fr. 25 cent., 
a kompania zamierzała z czasem puścić 
w ruch około 20 000 maszyn. Dziś metoda 
jeszcze jest niedoskonałą i wszystkiego złota 
wydobyć się nie udaje, należy jednak przy
puszczać, źe odpowiednie ulepszenia nie da
dzą na się długo czekać w tym kraju cudów 
techniki i rzecz nie zatrzyma się na jednem 
towarzystwie eksploatacyi oceanów. W te
dy zapotrzebowaniu złota będzie można 
nastarczyć czas długi, albowiem w toni 
morskiej spoczywa go niejeden miliard kilo
gramów. Jeden tylko ocean Spokojny, jeżeli 
go obliczymy na 400 milionów mil sześć, 
wody co odpowiada wadze 1 837 030 172 000 
tonn i skromnie przypuścimy, że tonna za
wiera tylko 5 mg kruszcu, może dostarczyć 
10 160 480 000 leg czystego złota. Ale prze
cie nie jeden jest octan, a w zatokach 
morskich, jak tego dowodzą dla niektórych 
i rozbiory chemiczne, zawiera się złota znacz
nie więcej, zwłaszcza w takich, gdzie zlewają 
swe wody rzeki, które część swej drogi prze
były po złożach złotonośnych jak Jukon, 
San-Sacramento, Amazonka i wiele rzek 
mniejszych i większych. Wydarły one nie
jeden tysiąc kilogramów kruszcu szlachetne
go lądowi i pogrzebały w toni morskiej. Za
daniem człowieka będzie wydrzeć żywiołom 
te wykradzione skarby. Przestworza wód 
są wielkie, i zazdrośnie kryją skarby swe 
w głębinach, ale tem lepiej—-bogatsze będzie 
żniwo, gdy się zmierzy z tym ogromem wiel
kość geniuszu ludzkiego.

Józe f  Sio ma.

SEKOYA PRZYRODNICZA
TOWARZYSTWA OGRODNICZEGO WARSZAWSKIEGO.

Posiedzenie 4 odbyło się dnia 10 październi
ka r. b. w lokalu Stacyi Oceny nasion przy Mu
zeum Przemysłu i Rolnictwa o godz. 8 ej wie
czorem.

1. Protokuł posiedzenia poprzedniego został 
odczytany i przyięty.

2. P. Jan Lewiński wypowiedział referat p. fc. 
„Utwory jurskie północnego zbocza górś-toKrzy- 
skich”. Wykład swój p. Lewiński ilustrował ma
pami i okazami skamieniałości, zebranych w opi
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sywanych okolicach gór Ś to Krzyskich podczas 
awych badań, prowadzonych w Jecie r. 1901.

3. Dr. Matylda Goldflusówna referowała swo- 
ję rozprawę p. t. „O przyswajaniu cblorofilowem 
poprzez korek” i demonstrowała qdpowieduie 
rysunki i preparaty.

Na tem posiedzenie zostało ukończone.

ROZMAITOŚCI.

—  Niemiecka w yprawa podbiegunowa. N ie
miecka wyprawa naukowa do południowego bie
guna, zorganizowana pod kierownictwem znanego 
geografa Eryka Drygalskiego, postanowiła urzą
dzić na lądzie stałym w możliwej blizkości 
bieguna główną stacyą; oprócz tego na wyspie 
Kergelen będzie urządzona stacya pomocnicza, 
zaopatrzona również w całą seryą przyrządów 
meteorologicznych i magnetycznych. Ostatnia ta 
stacya ma funkcyonować tylko przez rok jeden; 
prowadzenie w niej spostrzeżeń meteorologicz

nych powierzono dr. Luyken, a pomiarami ma- 
gnetycznemi zajmować się będzie dr. Warth- 
mann.

Na koszty urządzenia i utrzymania tej stacyi 
udzielił znacznej subwencyi parlament niemiecki.

T-
—  Złoto  Z Alaski. Podług informacyj, pocho

dzących z Waszyngtonu, ilość złota wydobytego 
na Alasce w roku bieżącym jest dość znacznie 
mniejszą, aniżeli w roku poprzednim. W czerw
cu i w lipcu r. 1900 wydobyto tam złota na 
5 645 770 i 31 725 325 franków, a w tychże mie 
siącach r. b.— zaledwie 4 833 195 i 16 721 665 
franków. Przyczyna takiego obniżenia się pro
dukcyi nie jest wiadoma.

(La Naturę). J. T.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

WP. F. Rog. W Petersburgu. Prosimy uprzej
mie o porozumienie się listowne z Redakcyą.

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. 27 listopada do 3 grudnia 1901 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu 1 Rolnictwa w Warszawie).
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Średnie 44,8 0,3 90 25,3

T R E Ś Ć .  Towarzystwo Tatrzańskie i muzeum imienia Chałubińskiego w Zakopanem, przez Z. Wey- 
berga. —  H. E. Ziegler. Uzasadnienie zjawisk pamięci i instynktu w teoryi komórkowej, tłum. G. 
(dokończenie). — O złocie w przyrodzie, przez J. Siomę (dokończenie). —  Sekcya przyrodnicza. —

Buletyn meteorologiczny.
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A m nojeiici n«» iT Poit B ip u u g  2 2  HO«6p« 1901 rosi. Druk W arsz. Tow. Akc. A rtystyczno-W ydawniczego.




