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SIŁA I ZRĘCZNOŚĆ OWADÓW.

Podziwiamy sztuki akrobatyczne i zapasy 
atletów w cyrkach, przyklaskujemy szybko 
biegaczom lub cyklistom, biorącym rekord, 
a bez najmniejszej uwagi pozostawiamy 
znacznie okazalsze i godniejsze podziwu ob
jawy siły i zręczności, jakie napotykamy 
wśród zwierząt. Dzięki potędze swego umy
słu i wynalezionym przez siebie różnym na
rzędziom, człowiek osięga zawsze przewagę 
nad zwierzętami, ale pozostawiony jedynie 
sprawności swych mięśni ustępuje on im za
zwyczaj w sile i zręczności.

Jedne ze zwierząt przewyższają go pod 
tym względem absolutnie, inne chociaż bez
względnie słabsze; okazują się jednak praw- 
dziwemi siłaczami, jeżeli weźmiemy pod uwa
gę ich rozmiary w stosunku do naszych. 
I  co ciekawsza, najbardziej godne podziwu 
objawy siły oraz zręczności znajdujemy nie 
u zwierząt najwyższych, lecz przeciwnie 
u niższych. Owady zajmują pod tym wzglę
dem nie ostatnie miejsce : grupa ta,^ciekawa 
dla wielu powodów, i tutaj zasługuje na 
uwagę.

Zapewne, biorąc rzecz bezwzględnie, mu
simy przyznać tutaj pierwszeństwo wyższym

| kręgowcom : ssącym oraz ptakom. Objawy 
siły, zręczności oraz szybkości występują 

i tutaj w najokazalszej postaci. 'Zręczność 
î  zwinność małp st/ły  się przysłowiowe. 
Żadne zwierzę nie może dorównać w sile 
słoniowi, który potrafi udźwignąć i nieść 
na grzbiecie ciężar 1000 kg) żadne nie 
zdoła, jak wieloryb, strzaskać najmocniej
szej łodzi jednem uderzeniem ogona. Ż ad
ne w szybkości ruchów nie może się mierzyć 
z ptakami, bo któreż potrafi robić po 120 km  
na godzinę, jak gołębie pocztowe, albo które 
zdoła, jak jaskółki, przebyć parę tysięcy k i
lometrów bez odpoczynku?

A jednak, jeżeli weźmiemy pod uwagę 
stotunkową wielkość różnych owadów, to 
przekonamy się, że bardzo wiele wśród nich 
przewyższa szybkością najlotniejsze ptaki, 
bardzo wiele wykonywa taką pracę i dźwiga 
takie ciężary, wobec których niczern jest 
zdumiewająca siła słonia. Ża już mówić nie 
będziemy o zadziwiających sztukach akroba
tycznych, do jakich niektóre z nich są uzdol
nione.

Jakie zwierzę może się równać np. z koni
kiem polnym, który, odbiwszy się dobrze, 
potrafi przesadzić przestrzeń 200 razy więk
szą od jego własnej długości? Jak  potężna 
jest siła mięśni jego nóg tylnych, jeżeli po- 

| zwala wykonywać takie skoki! Nie dorów
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nywa mu w żadnym razie niezgorszy gimna
styk—kangur, który w zwykłych warunkach I 
nie skacze dalej, jak na 3 m, a będąc ściga- } 
ny lub nagle przestraszony, potrafi dać susa j 
do 10 m  długości i 3 m  wysokości. Wyglą- j 
da to wspaniale, ale jeżeli przypomnimy so
bie, że wzrost przeciętny kangura przekracza 
1  m, to się okaże, źe skok tego zwierzęcia 
przewyższa najwyżej 8 razy jego długość.

Skoczek egipski (Dipus aegyptius), jedno I 
z najzręczniejszych pod tym względem zwie- j  
rząt ssących, trzymany w niewoli, bez wy- ! 
siłku przeskakuje przedmioty, mające 1 m j  
wysokości, co przeszło 5 razy przewyższa ; 
jego własną długość (17 cm). Na wolności 
atoli skacze znacznie wyżej i dalej, a porusza 
się tak szybko, że sprawia wrażenie zupełnie | 
jakgdyby nie skakał, lecz leciał z szybkością 
strzały. Najszybszy chart z trudnością mo
że go doścignąć. Można też przyjąć, że 
wielkość jego skoku przewyższa ze 20 razy 
długość ciała. Czemże to jest jednak w po
równaniu ze skokiem konika polnego!

Gdyby człowiek był obdarzony taką zdol- I 
nością do skoków, to przesadzanie najwyż- j  
szych gmachów byłoby dlań drobnostką, 
a taką np. ulicę Marszałkowską mógłby 
przebiedz w kilku susach.

Od konika polnego wyżej stoi pod tym 
względem pchła, bo chociaż największy jej 
skok moźebny również nie przewyższa wię
cej jak 200 razy długości jej ciała, ale zato 
średnio skacze ona dalej od tego polnego 
grajka.

Wykonywanie takich skoków wymaga du
żej siły mięśniowej w nogach. Pchła odzna
cza się nią wogóle w wysokim stopniu : to 
drobne zwierzątko może dźwigać olbrzymie 
stosunkowo ciężary. Pomysłowi przedsię
biorcy korzystają z tej siły i zręczności 
pcheł i przyuczają je do wożenia wózków, 
drobniutkich armatek, oraz pokazywania 
różnych sztuk, które od czasu do czasu moż
na oglądać w teatrzykach, gdzie się odbywa
ją  przedstawienia „pcheł uczonych”.

Inne owady nie dorównywają konikom 
polnym i pchłom w wielkości skoków, ale 
bardzo wiele wśród nich skacze również nie
zgorzej, jak o tem mógł przekonać się każ
dy, kto obserwował zręczne susy pcheł 
ziemnych (Haltica) albo pieników (Apropho- 
ra), owadów półpokrywych, należących do

rodziny słusznie noszącej nazwę skoczków 
(Oicadellidae).

Kownie zawołanemi gimnastykami są 
sprężyki (Elateridae), które, będąc położone 
na grzbiecie, podrzucają, się z wielką siłą na 
wysokość 10 — 12 razy większą od ich własnej 
długości, przekręcają się w powietrzu i pa
dają na nogi. Ze zwierząt kręgowych jeden 
tylko kot posiada sztukę przekręcania się 
w powietrzu, ale skoków takich jak sprężyki 
nie potrafi on wykonać w żadnym razie.

Ta zdolność podrzucania się jest nieoce
nionym darem dla sprężyków, obdarzonych 
stosunkowo bardzo krótkiemi nóżkami. Każ
dy miał możność obserwować, jak trudno 
jest powstać owadowi nawet mającemu dłu
gie łapki, jeżeli go położymy na grzbiecie : 
ile musi on wykonywać wysiłków, jak roz
paczliwie przebiera łapkami, zanim mu się 
się uda przybrać zwykłą pozycyą. Krótko- 
nogi sprężyk zupełnie nie mógłby powstać, 
gdyby nie umiał podrzucać się tak silnie 
i przewracać w powietrzu. Jestto kompen
sata za niedostateczną długość nóg, pozwa
lająca mu uniknąć licznych wrogów, którzy 
w przeciwnym razie wytępiliby go w krót
kim czasie.

Do akrobatów należy również zaliczyć 
i zwykłą muchę, która przy pomocy podu- 
szeczek na nogach umie chodzić po najgład
szych powierzchniach pionowych, jak ściany 
lub szyby, a także po poziomych, grzbietem 
na dół. Takeśmy wszyscy przywykli wi
dzieć mucby łażące w ten sposób, że nas to 
zupełnie przestało dziwić, chociaż właściwie 
jestto sztuka, którą żadne inne zwierzę nie 
może pochwalić się w tym stopniu.

Jeżeli muchy zasługują na podziw za zdol
ność chodzenia grzbietem na dół, to gąsie
nice miernie (Geometridae) dokazują jeszcze 
większej sztuki. Umieją one przytwierdzać 
się nóżkami odwłokowemi (przynóżkami) do 
gałęzi i następnie zawisnąć głową na dół, 
albo, co ciekawsza, wyprężyć się i przybrać 
pozycyą pionową lub ukośnie wzniesioną do 
góry albo jakąś dziwnie pokręconą. W  po
zycyi tej sztywnieją one i pozostają bez naj
mniejszego drgnienia całemi godzinami, 
a nawet całemi dniami. Trzeba mieć niela- 
da silne mięśnie, aby mogły one znieść takie 
naprężenie przez dłuższy czas. Jakże blado 
wyglądają wobec tego popisy cyrkowych
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akrobatów, chodzących na rękach lub zawie
szających się głową na dół na trapezie lub 
wykonywających inne tym podobne sztuki, 
których trwanie można obliczać zaledwie na 
minuty.

U nas szczególnie często można widzieć 
w tej pozycyi liszkę włochacza brzoziaka 
(Amphidasis betularia); wskutek brunatnej 
barwy i wyprężonej nieruchomo postawy 
sprawia ona najzupełniej wrażenie suchego 
pręcika lub gałązeczki. I  to właśnie nam 
tłumaczy znaczenie tego uzdolnienia. Przy
bierając kształt suchej gałązki , liszka zabez- | 
piecza się tak dobrze... że niejeden ogrodnik 
bierze ją za prawdziwy pręcik suchy i tnie 
sekatorem.

Wymienione dotychczas owady dostarczają | 
nam przykładów akrobatów lądowych; znaj
dują się jednaką oprócz tego, i takie, które J  

umieją pokazywać niezgorsze sztuki na wo
dzie. Żaden najzgrabniejszy łyżwiarz nie 
może dorównać krętakom (Gyrinus). Małe 
te chrząszczyki urządzają prawdziwe szlich- 
tady na powierzchni wody w ładne dnie sło
neczne. Całe ich roje gromadzą się w jed
nem miejscu i uwijają się tam w najrozmait
szy sposób: jeden kręci się w kółko, drugi 
zakreśla owal lub jakąś linią spiralną, te 
zbierają się w kilka razem, tamte znów prze
ciwnie rozbiegają się, a wszystkie młynkują j 
tak szybko, źe nie można by było dojrzeć 
oddzielnych owadów, gdyby ich błyszczące ! 
pokrycie nie lśniło się od słońca jak kulki 
rtęci. Uwijają się tak po powierzchni, jakby 
partya najzręczniejszych łyżwiarzy, a że po
ruszają się bardzo lekko, więc woda pod każ- j  
dym z nich stoi zupełnie nieruchomo i jedy
nie tam, gdzie ich zbierze się więcej, powsta
ją  na niej lekkie fale. Patrząc na to tań
czące po wodzie towarzystwo, możnaby są
dzić, że krętak:, zupełnie tak jak ów konik 
polny z bajki, pędzą wesoły żywot bez trosk 
i kłopotów, oddając się przez cały dzień 
tańcom i zabawie. W rzeczywistości zaś te 
ich szalone ruchy, to sposób zdobywania po
karmu, to nieustanne polowanie na mniejsze 
od nich stworzenia, a w razie potrzeby ta 
zmienność—to środek ratunkowy przed na
pastnikiem.

Ruchliwy krętak, spędzający życie na gra
nicy między wodą a powietrzem, znajduje się 
w nieustannym strachu wobec niebezpie

czeństw grożących mu ze strony mieszkań
ców obu tych żywiołów. Z góry może go 
w każdej chwili porwać ptak owadożerny, od 
dołu czyhają nań ryby. Przed pierwszemi 
ratuje się, dając nurka w głąb wody, przed 
drugiemi może wznieść się na skrzydłach 
w powietrze; a zarówno przed jednymi jak 
i drugiemi udaje mu się nieraz umknąć przy 
pomocy szybkich młynkujących ruchów po 
powierzchni. Zwinność i zręczność w ru
chach, to nieoceniona broń w walce o byt 
dla małych stworzeń.

Nie mniej zręcznym łyżwiarzem jest nar- 
tnik (Hydrometra), owad z rzędu półpokry- 
wych (Hemiptera), który na swych długich 
a cienkich nogach szybuje po powierzchni 
wody tak zwinnie, jakgdyby miał na nich 
łyżwy, a pod niemi lód. I dla niego ta śliz
gawka jest również uganianiem się za ofia
rami, sposobem do zdobycia środków ist
nienia.

Jeżeli zdumiewa nas rączość i zwinność 
owadów, jaką możemy zauważyć przy cho
dzeniu, bieganiu lub skakaniu, to o ileż god- 
wiejszą podziwu jest szybkość, jaką niektóre 
z nich rozwijają w locie. A jaką przytem 
odznaczają się wytrzymałością! He mil np. 
robi dziennie taki motyl, przelatujący bezu- 
stanku z kwiatka na kwiatek, to wznoszący 
się w powietrze, to spuszczający się na dół.

Robiono próby obliczania dla różnych owa
dów, ile też razy uderzają one skrzydłami na 
minutę; i przekonano się, że zwyczajna mu
cha domowa przewyższa pod tym względem 
motyle, przynajmniej niektóre. Skrzydła jej 
mogą drgać 330 razy na sekundę, podczas 
gdy u bielinka kapustnika (Pieris brassicae) 
wykonywają one tylko 9 drgnień w tym sa
mym czasie. Wobec takiej szybkości lotu 
mucha mogłaby zrobić 1 km  na minutę, jak 
to wyliczył fizyolog Marey; a gdyby poru
szała się w taki sposób bez przerwy i odpo
czynku, obleciałaby kulę ziemską w niecałe 
28 dni. Człowiek jeszcze nie umie odbywać 
tak prędko tej podróży!

(DN)

B . Dyakowski.
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TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE 
i 

MUZEUM IMIENIA CHAŁUBIŃSKIEGO 
W  ZAKOPANEM.

(Dokończenie).

Tymczasem stała się rzecz urągająca 
wszelkiemu rozumnemu pojęciu: po wysta
wieniu wyżej opisanych okazów i objaśnień 
w pewnych organach prasy galicyjskiej roz
poczęły się niegodne insynuacye. To mniej
sza, prasa bowiem peryodyczna wszystkich 
narodów zawsze obfituje w indywidua ciemne 
i złośliwe. Ale dziwniejsza to, że pod wpły
wem tych głosów przygodnych a niepowoła
nych dr. Florkiewicz, prezes Towarzystwa 
Muzeum imienia Chałubińskiego, nasam- 
przód wystosował do „Czasu” krakowskiego 
nie licujące ze stanowiskiem człowieka nau
kowego pismo, a następnie, nie porozumiaw
szy się z p. Limanowskim, nie zapytawszy
0 zdanie członków Towarzystwa, samowolnie 
usunął z Muzeum fotografią Pitecantropusa
1 objaśnienia.

Europa, wiek dwudziesty, tytuł naukowy 
doktora i c z y a ta k i... Wreszcie p. Lima
nowski w ciągu lat trzech bez żadnej pomocy 
ani nawet zachęty ze strony zarządu z ca
lem poświęceniem zapełniał braki w Mu
zeum, prezes instytucyi zaś czyni tak, że 
p. Limanowskiemn pozostaje chyba cofnąć 
swe zbiory, t. j. Muzeum, dzięki gospodar
ce dr. Florkiewicza, znów pozostanie nieod- 
wiedzanym składem kilkudziesięciu wypcha
nych ptasich skórek i kilkudziesięciu za ku 
rzonych szmat niewiadomego znaczenia po
rozrzucanych bez sensu po stołach.

Czyn dr. Florkiewicza zasługuje na pu
bliczne potępienie. Sądzę, że grono pozo
stałych członków Muzeum lepiej od prezesa 
rozumie swe zadanie i stworzy warunki, 
w których cenne zbiory geologiczne będą 
mogły w Muzeum pozostać, dając p. Lima
nowskiemu pewność, że działalność jego pod
legać będzie tylko krytyce naukowej, a nie 
drakońskim rządom wstecznictwa.

Wróćmy teraz do zbiorów. Z wypisu wy
żej podanego każdy zrozumie, że pierwszą 
i najważniejszą zaletą zbioru p. Limanow
skiego jest to, że zbiory te są żywe, poucza

jące, zrozumiałe. I  publiczność i geologowie 
wiele odnoszą z pracy p. Limanowskiego 
zadowolenia i pożytku. P. Limanowski zro
bił wszystko, na co tylko pozwalały jego 
skromne środki i niezbyt, niestety, silne 
zdrowie. Bo wiedzieć należy, że 220 okazów 
przezeń zebranych, stanowiących główną 
część kolekcyi, na własnych jego barkach 
z gór do Muzeum się dostawało. Oprócz 
220 okazów p. Limanowskiego do zbioru 
geologicznego weszło 46 okazów Chałubiń
skiego i 23 różnych innych zbieraczów przy
padkowych Razem okazów 289.

Jak  widzimy zatem jestto zbiór mały, nie- 
wyczerpujący we wszystkich szczegółach geo
logii terenu, do którego się odnosi. Powtóre 
ściąga się on tylko do wąskiego pasma utwo
rów napływowych północnej strony Tatr. 
Wreszcie sąto okazy przeważnie małe, tej 
wielkości, jakie mogą być z gór przez jedne
go człowieka przyniesione. A to jest wprost 
nie do wybaczenia muzeum miejscowemu, 
ono bowiem winno składać się z okazów 
wielkich, jedynych w swoim rodzaju, okazów 
takich, jakie są niedostępne w żadnym in
nym zbiorze, w odległych miastach leżącym. 
Słowem Muzeum powinno skorzystać z wie
dzy i dobrych chęci p. Limanowskiego, do
starczyć mu warunków, które dałyby mu 
możność rozwinięcia badań na całe Tatry 
i stworzenia zbiorów geologicznych właści
wych muzeum lokalnemu, a nie odległemu 
uniwersytetowi, zbiorów złożonych z wiel
kich i pięknych okazów. Sprawa ta pilniej
szą jest, niżby się komu zdawać mogło. Na- 
samprzód zainteresowanie się Tatrami coraz 
bardziej rośnie, a zatem rośnie i potrzeba 
zbiorów należytych, są one bowiem wprost 
nieodzowne dla każdego badacza, który za
czyna prace swe w Tatrach. Następnie 
w roku 1903 odbędzie się międzynarodowy 
zjazd geologów w Wiedniu. Podczas zjazdu 
jedna z wycieczek skieruje się pod wodzą 
prof. Uhliga w Tatry. Za punkt wyjścia 
prof. Ublig wybrał Zakopane i rozumie się, 
nie mogąc członków kongresu przeprowa
dzić we wszystkie miejsca Tatr, przebiegnie 
je tylko w jednem najciekawszem miejscu 
resztę zaś wyjaśni w Muzeum. Zjadą się 
uczeni z obudwu półkul. I . . .  czyż znowu 
będziemy dawali świadectwo przed przyby
szami ze stron dalekich, że nie stać nas na
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zadowolenie najskromniejszych nawet po
trzeb kulturalnych? Czyż znowu, aby zapo
znać geologów z naszemi Tatrami, prof. Ublig 
będzie musiał zaprowadzić ich do muzeum 
w Kesmarku u węgrów?

Trzon krystaliczny tatrzański ilustrowany 
jest bardzo słabo. Muzeum posiada granity 
i łupki krystaliczne z miejsc następujących : 
Kołowy, Łomnica, Lodowy, Polski Grzebień, 
Dolina Wielka, Garłuch, Żelazne Wrota, 
Wysoka, Dolina Czeskiego, Krywań, Mięgu
szowiecki, Kozi Wirch, Zawrat, Czerwony 
Wirch, Kosista, Stara Robota, Wołowiec. 
Z każdej miejscowości jest po kilka okazów, 
ale okazy te zbierane ręką nie geologa, ani 
są charakterystyczne, ani świeże. Niema 
między niemi np. tego zasadniczego szarego 
granitu tatrzańskiego. Zebranie zatem du
żych, wyraźnych, świeżych okazów ze strefy 
granitów i łupków krystalicznych należy 
również do najpilniejszych potrzeb muzeum.

Kolekcya mineralogiczna tatrzańska, jak 
już wyżej nadmieniono, z natury samych gór 
jest niepokaźna; składa się na nią 37 okazów 
Morozewicza, 34 Chałubińskiego i 3 zbiera- 
czów przypadkowych. Znajdujemy tu mine
rały następujące: piryt, tetraedryt, chalko- 
piryt, kwarc, chalcedon, limonit, hematyt, 
malachit, azuryt, kalcyt, syderyt, granaty, 
epidot, chloryty, muskowit, biotyty, baryt.

Tyle o zbiorach geologicznych i mineralo
gicznych.

Następnie przejdźmy do zoologii.
W tej dziedzinie muzeum posiada około 

1 270 przedmiotów, licząc oddzielne egzem
plarze, ssaków, ptaków, owadów, płazów, 
gniazd, jaj i t. d. Przedmioty te rozłożone są 
w sposób następujący : w izbie lewej 4 szafy 
ptaków wypchanych, 2 szafy ssaków, jedna 
z preparatami konserwowanemi w spirytusie; 
w izbie prawej kości niedźwiedzia jaskinio
wego i kilka pudełek oszklonych, wiszących 
na ścianie, z zasuszonemi owadami. Ponie
waż nauki biologiczne nie leżą w zakresie 
wiadomości moich, przeto w opisie zbiorów, 
o których mowa obecnie, pójdę za słowami 
biegłego w tym względzie p. Bohdana Dya
kowskiego, mianowicie za cytowanym powy
żej artykułem tego autora z 27 numeru 
„Przeglądu Zakopiańskiego”.

Dział zoologiczny jest wcale kompletny, 
jak utrzymuje p Dyakowski, zwłaszcza

w grupie ssących i ptaków. Wśród zebra
nych okazów znajduje się dużo takich zwie
rząt, które można zobaczyć i na nizinach; 
zwłaszcza wśród ptaków, bardzo wiele jest 
gatunków, zjawiających się w Tatrach tylko 
na przelotach : gil, kormorany, mewy, kawki, 
gęsi, perkosy i inne. Zasługują na uwagę 
okazy głuszca, cietrzewia i orła skalnego. 
W  rzędzie wróblowatych i brodzących znaj
dują "się tak ciekawe okazy, jak bojownik, 
warzęcha z dziobem rozpłaszczonym i roz
szerzonym na końcu naksztalt łyżki, ibis, 
bocian czarny i inne; sąto jednak wszystko 
gatunki ukazujące się wyłącznie na przelo
tach i z tego powodu nie należą właściwie do 
fauny tatrzańskiej. Następnie w rzędzie 
wróblowatych p. Dyakowski notuje jesz
cze kilka ciekawych a nader charakterystycz
nych gatunków. Do tych należy ładny 
pomurnik barwy popielatej z czerwonemi 
piórami w skrzydłach. Jeden okaz ma skrzy
dła złożone, drugi zaś rozpostarte w tej 
pozycyi, w jakiej pomurnik pełza po skałach, 
wyszukując owadów na nich; ptak to wyłącz
nie górski. Dalej znajduje się kilka okazów 
brunatnego pluszcza z białą piersią, spotyka
nego prawie wyłącznie w górach. Przebywa 
on stale nad strumieniami, w których wyszu
kuje żywności, pluszcząc się i nurzając się 
w wodzie bezustanku. Ładny opis takiej 
kąpieli pluszcza znajduje się we „Wspomnie
niach z Zakopanego” ś. p. dr. Matlakowskie
go. Z innych ptaków górskich zasługuje na 
uwagę siwerniak, ptak spokrewniony ze sko
wronkiem, tak samo barwy popielato szarej 
z ciemnem upstrzeniem; płochacz halski czy 
wróbel skalny i zgrabny kopciuszek, zwany 
gazdą szałaśnym, dlatego źe często gnieździ 
się na szałasach pasterskich. W kolekcyi 
gniazd p. Dyakowski zwraca uwagę na bar
dzo misterne gniazda remiza i łozówki, osa
dzone w trzcinie.

Ze ssaków p. Dyakowski notuje niedźwie
dzia, wytępionego już zupełnie w nizinach 
rysia z pędzelkami włosów na końcach uszu, 
borsuka, kota dzikiego, świstaka, kozicę; 
w preparatach spirytusowych zwraca uwagę 
na salamandrę plamistą barwy czarnej, jako 
należącą do zwierząt właściwych tylko 
górom.

Tak brzmi zdanie zoologa o okazach zoo
logicznych tatrzańskich, lecz p. Dyakowski
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nie porusza strony muzealnej tej części zbio
rów, przeto ja  ją  poruszę. W dostatecznej 
mierze charakterystycznym będzie ten szcze
gół, że pomimo starań usilnych nie mogłem 
doszukać się kilku okazów, wzmiankowanych 
przez p. Dyakowskiego, dopiero kustosz, 
p. Starzel, wskazał mi je również nie odrazu. 
Nie jest to muzenm zoologiczne, lecz skład 
wypchanych zwierząt, natłoczonych w ciem
nych głębokich szafach, opatrzonych słynne 
mi ze swej zabijającej martwoty osławionemi 
nazwami podwójnemi zoologicznemi i wska
zaniem miejsca (nie zawsze), gdzie okaz 
schwytano i zabito. Zbiory te są nudne, 
bezbarwne, suche, niepouczające. Muzeum 
tatrzańskie jest przecież dla młodzieży, dla 
publiczności z zoologią nie obeznanej; więc 
cenne te i piękne nieraz okazy giną zupełnie 
i stoją napróżno, gdyż niewiadomo nic, czem 
te istoty są w przyrodzie. Dziś nawet mu
zea uniwersyteckie urządzają nie kolekcye 
lecz sceny z życia zwierząt, wydają obszerne 
katalogi, wyjaśniające ich biologią, a tu nie 
wiemy, które zwierzę jest pospolite, które 
rzadkie, które mieszka w Tatrach stale, któ
re chwilowo, które żyje w turniach, a które 
w dolinach. Jest przecież zawierająca nie
zmiernie liczne w tej mierze szczegóły roz
prawa p. Antoniego Kocyana w IX  tomie 
Pamiętnika Towarzystwa Tatrzańskiego ogło
szona (rok 1884), autor jej mieszka tak bliz- 
ko, bo w Zubercu, i udzieliłby chętnie wszel
kich wskazówek i wiadomości, gdyby tylko 
zarząd Muzeum starał się o rozwój Muzeum 
i o uczynienie zbiorów poźytecznemi.

Botanika przedstawia się jeszcze smutniej. 
Ałpinaryum nie istnieje, bo zachwaszczony 
i źle usłoneczniony ogródek maleńki przed 
Muzeum znajdujący się nie uczy nikogo i ni
czego. Właściwie są w nim tylko działki, 
napisów niema, roślin tak jakby nie było. 
Zdanie to o tyra ogródku nie jest mojem, 
wziąłem je z ust prof. Raciborskiego. Co 
dotyczę zielników, to Muzeum posiada źród
łowe zbiory Chałubińskiego i zielnik Akade
mii Umiejętności, ofiarowany przez tę insty- 
tucyą dla Muzeum. Risum teneatis! Nie 
Muzeum Tatrzańskie ofiarowało Akademii 
rośliny tatrzańskie, lecz odwrotnie! Nie 
uwierzyłbym, gdybym nie słyszał tego z ust 
jaknajwiarogodniejszych, z ust ludzi, którzy 
sami brali w tem udział. A ciż sami wy

jaśnili mi i wartość tych zielników; sąto du
plikaty, a zatem rośliny przeważnie źle ozna
czone, źle zachowane i t. p. Prócz tego do 
działu botanicznego należy 30 pni gładko 
odpiłowanych z drzew rozmaitych; na nie
których znajdujemy rozmaite pasorzyty lub 
utwory chorobowe, ale niewiele tego widać, 
gdyż pnie te leżą ściśle jeden na drugim.

Zbliżam się wreszcie do działu bardzo waż
nego, mianowicie do działu etnografii i fol
kloru.

Kiedy poraź pierwszy w życiu znalazłem 
się w Zakopanem, z niecierpliwością oczeki
wałem godziny, o której w „Przeglądzie Za
kopiańskim” wyczytałem, że w niej Muzeum 
jest otwarte. Znalem  rozprawy ś. p. dr. Ma
tlakowskiego, znałem prace Witkiewicza, 
i jadąc tam jechałem już z kultem w duszy 
dla tego pięknego stylu. Myślałem, że 
wszystko, co widziałem narysowane, znajdę 
w Muzeum, cieszyłem się, że ujrzę te tak 
ciekawe i piękne przedmioty w oryginałach, 
myślałem, źe zastanę tam grono uczniów ko
piujących i studyujących ten materyał na
szej twórczości ludowej, słowem, myślałem, 
że będzie to tak jak wszędzie na świecie. 
I . . .  zawiodłem się. Pomijam już podziw, 
gdy napis „Muzeum” zobaczyłem na ma
lutkim drewnianym  domku. Wszedłem do 
izby prawej, nie zastałem nikogo i naliczy
łem aż 40 łyżników, ale coprawda kilka 
z nich zaledwie wybitniejszych; rozbiegły się 
one tak po wszystkich ścianach, źe je wprost 
wyszukiwać trzeba, bo ich nie widać. Na- 

| stępnie spinek, tych słynnych spinek, 14 tyl
ko, znów je wyszukiwać mozolnie musiałem 
i znów zauważyłem, że rysowana i fotogra
fowano znacznie piękniejsze. Dwie półki, 
sześć listew, dwa obrazy Janosika z towa
rzyszami, trzy obrazy treści religijnej, ani 
jednego drzeworytu góralskiego, troje gęśli- 
ków, jedne basy, jedne dudy, jeden stary 
stół, jedna skrzynia malowana, kilka stoł
ków, model chałupy, kilka przedmiotów roz
maitego użytku, bardzo mało odzieży, 
wszystkiego razem według spisu około 200 
okazów, ale naliczyć zdołałem tylko około 
setki. Ubóstwo zatem panuje w tym dziale 
zarówno w treści jak w liczbie. O układzie 
zaś nie mówmy lepiej, gdyż niema go wcale : 
przedmioty te bez ładu i składu porozwie
szane po ścianach, porzucane po stołach, nie-
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osłonięte ani od wytrawiającego barwy świa
tła słonecznego, ani od kurzu, a n i... od 
amatorów własności cudzej.

Uzupełnienie tych zbiorów, to obowiązek 
zarządu Muzeum jaknajpilniejszy. Przyroda 
może czekać jaknajdłużej na badaczów, 
zbierających okazy dla Muzeum, objawy ży
cia ludzkiego przechodzą. Niezadługo może 
być już zapóźno na zbieranie folkloru pod- 
halskiego. Stare przedmioty niszczą się 
i giną, nowe nie rodzą się, bo pod tchnieniem 
szarej kultury wszecheuropejskiej cywilizacya 
pierwotna górali kurczy się, więdnie i niknie. 
Dawniej długie surowe zimy, które odgra
dzały na kilka miesięcy górali od świata, 
pozostawiały ich samych w sobie i wtedy 
rodziły się w nich artystyczne potrzeby i po
mysły. Dziś wystawy sklepowe i tandeta 
potrzeby te zadawalają, a kolej raz nazawsze 
odpędziła ciszę i pierwotność. Co jest jesz
cze, zebrać należy skrzętnie. Muzeum tym
czasem z roku na rok prawie że takie samo. 
Czasami ktoś coś daruje, ale niema ani pracy 
systematycznej, ani inicyatywy od Muzeum ! 
wychodzącej. Są już gotowe wielkie, piękne 
i nadzwyczajnej wartości zbiory, mam tu ca 
myśli zbiory p. Dembowskiej i p. Gnatow- 
skiego. Jestem więcej niż pewny, że uczucie 
obywatelskie, ożywiające p. Dembowską i p. 
Gnatowskiego napewno skłoni ich do nie
zwłocznego wystawienia swych zbiorów pry- | 
watnycb na widok publiczny, gdy pomiesz
czenia muzealne dawać będą gwarancyą 
trwałości; dziś jest to niemożliwe, bo muzeum 
jest drewniane, niema ani jednego pieca, 
i niema szaf na zbiory etnograficzne.

Co dotyczę biblioteki Muzeum Tatrzań
skiego, to posiada ona 270 tytułów, ale tak 
samo jak w działach poprzednich panuje tu 
chaotyczność i przypadkowość. Sąto głów
nie dzieła botaniczne, przeważnie traktujące 
o mchach, a zatem widoczna odrazu, źe była 
to literatura podręczna, potrzebna Chałubiń
skiemu, gdy opracowywał mchy tatrzańskie.
O bibliografię tatrzańską nie pytać nawet. 
Parę broszur, kilka gazet, które przez przy
padek do muzeum się dostały; trudno daro
wać zarządowi muzeum, że nie zebrał dotąd 
zupełnej literatury tatrzańskiej, a jeszcze 
trudniej, że niema w muzeum nawet takich 
kapitalnych i zasadniczych dzieł, jak mono
grafii Uhliga lub ostatniej pracy Matla-

J kowskiego „Zdobnictwo i sprzęt ludu na 
Podhalu”.

W podobnem świetle przedstawia się kar
tografia : w przedsionku na ścianach wisi 6 
map różnej wartości, cztery panoramy p. 
Walerego Eljasza-Radzikowskiego, 3 pano- 

| ramy stare, na środku stoi mapa plastyczna 
Wollgnera (dar Towarzystwa Tatrzańskiego) 
lecz mapy geologicznej prof. Uhliga i naj
nowszej mapy wiedeńskiego instytutu to- 

| pograticznego w ogromnej skali 1 : 25000 
j  niema.

Wreszcie kustosz Muzeum, p. Starzel, 
j  notuje ciśnienie, temperaturę i wilgotność 

(ze wskazań termometru suchego i zmoczo
nego); ma do tego dwa termometry, baro
metr, termometr do maximum i minimum 
i termometr z koszulką do zwilżania. Na
rzędzia te umieszczone są w sposób bardzo 
pierwotny.

Pracowni, choćby najskromniejszej, niema. 
Z przytoczonego więc opisu wynika, że 

Muzeum nieodzownie wymaga zajęcia się 
sobą, gdyż trudno, aby dalej tak trwało, po
zostawione własnemu losowi. Uzupełnienie 
zbiorów geologicznych, urządzenie i wysta
wienie odpowiednie okazów zwierząt i roślin, 
wreszcie utworzenie zbiorów etnograficznych 
i bibliotoki tatrzańskiej, oto zadania Towa
rzystwa Muzeum Tatrzańskiego. Konieczne 
są do tego pewne środki, lecz chociaż statut 
Towarzystwa poleca ogłaszać sprawozdania, 
urządzać na cel tej instytucyi odczyty i t. p. 
nikt nic o Muzeum nie wie, i grono członków 
z każdym rokiem szczupleje. Rozwój Mu
zeum możliwy jest, gdy znajdzie się onó pod 
dachem obszernego domu murowanego. To
warzystwo Tatrzańskie uchwaliło w roku 
bieżącym budować sobie stałą murowaną 
siedzibę w Zakopanem. Z natury rzeczy 
wypada, aby Towarzystwo Tatrzańskie, któ
rego statut mówi wyraźnie o obowiązku 
urządzania zbiorów, uchroniło przed zagładą 
zbiory istniejące i dało im warunki rozwoju. 
Gdy Muzeum stanie w murach a nie w drew
nianej chacie, znajdą się napewno tam zbiory 
osób prywatnych, łatwiej też będzie kołatać 
do ogółu i do sfer rządzących o poparcie 
materyalne. Członkowie muzeum, założyw
szy zbiory, dokonali pięknego dzieła; teraz 
niechże prowadzą dalej co zaczęli.

Kiedy już mowa o dalszej opiece nad
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zbiorami, to uważam za wJaściwe zwrócić 
uwagę zarządu Muzeum na następujące sło
wa p. Limanowskiego, [ ogłoszone w nr. 39 
„Przeglądu Zakopiańskiego”.

„...A lbo ja  mam ideę muzealną i wprowa
dzam ją  w czyn, albo nie ja. W tym ostat
nim razie usunę się, w przeciwnym jednak 
razie nie pozwolę jej obstrzygiwać nożycami, 
które kierują się chwilowym głosem malkon
tentów z boku.

„Nie pozwolę w swoich pracach i wysił
kach wypalać dziur. Stworzyłem zbiory, 
t. j. zebrałem i ustanowiłem cały szereg 
okazów, obmyśliłem ideę tego zbioru, która 
jest moją i oryginalną i chcę, by publiczność 
ją w całości miała, a nie w strzępach.

„Przykroby mi było zaprzestać dalszych 
robót w Muzeum, które zupełnie bezintere
sownie w dziale geologicznym prowadzę od 
trzech lat, a ewentualnie nawet cofnąć te 
zbiory przy dalszem kaleczeniu ich i oddać 
innej instytucyi”.

Na zakończenie słów kilka o losach M u
zeum w ostatniej dobie.

Lata ubiegłego wpłynęło do Muzeum da
rów nieco więcej niż lat poprzednich. Do 
ważnych i cennych mianowicie darów zali
czyć należy 25 fotogramów wykonanych 
i złożonych dla Muzeum przez p. Kondiato 
wieżową. Pani Kondratowiczowa sfotogra
fowała liczne budowle w osadzie Czeladź 
(gub. piotrkowska, pow. będziński) i w mia
steczkach okolicznych. Liczne szczegóły 
owych budowli ludowych z tak odległych od 
Zakopanego miejscowości wykazują zupeł
ne podobieństwo do budowli na Podhalu. 
Szczególnie niektóre odrzwia półokrągłe po
siadają tak charakterystyczne „psy” i nabi
janie kołkami, że gdyby nie podpis, widz 
śmiało mógłby sądzić, źe fotogram przedsta 
wia odrzwia zakopiańskie. Mamy więc jeden 
więcej dowód przekonywający, że to, co 
zwykliśmy nazywać stylem zakopiańskim, 
jest właściwie zabytkiem ogólno polskiej 
twórczości ludowej.

Tak więc oto los od czasu do czasu dorzu
ci coś do muzeum. Bez inieyatywy i progra
mu, bez wyraźnej myśli przewodniczej i woli 
czyjejś, któraby niem kierowała, powiększa 
się ono zwolna. Tymczasem po tamtej stro
nie Tatr sąsiedzi nasi posiadają nie jedno, 
ale kilka muzeów Tatrzańskich i do tego ta 

kich, ze tiUiiuo nawet porównywać z muzeum 
Zakopiańskiem. Dotąd okoliczności rozmaite 
nie pozwoliły mi wystudyować należycie 
zbiorów przyrodniczych na południowej stro
nie Tatr. Ale na rok przyszły, jeżeli losy 
łaskawe pozwolą, postaram się na tem miej
scu dać wiadomość szczegółową o tamtych 
muzeach, więc rozumie się i o n?sze znów 
potrącę. L pcz sądząc z pewnych faktów, 
jakie lata ubiegłego zaszły w Zakopanem, 
z weselszem sercem pisać będę na rok przy
szły o Muzeum Chałubińskiego.

Odcinek w nr. 216 „Kuryera warszaw
skiego” pobudził p. W. Szukiewicza do pod
jęcia sprawy Muzeum na wiecu gości zako
piańskich. Odczyt p. Szukiewicza napotkał 
szczere zainteresowanie się zbiorami u zebra
nej publiczności. Na wiecu uchwalono wyra
zy szczerej wdzięczności i gonjcego uznania 
dla założycieli muzeum, ale zarazem wyra
żono życzenie i prośbę, skierowaną ku człon
kom Muzeum i Towarzystwa Tatrzańskiego, 
aby zechcieli się zakrzątnąć koło zapewnienin 
zbiorom świetniejszej przyszłości. Uchwały 
to zupełnie są słuszne i naturalne, gdyż 
o ile naganne jest zaniedbanie zbiorów, o tyle 
ich założenie na uznanie zasługuje; a co do 
dalszych losów Muzeum, to któż jeżeli nie 
Towarzystwo Tatrzańskie winno dbać o nie, 
Towarzystwo, które obowiązuje do tego za
równo statut, jak dwudziestoośmioletnia hi- 
storya, w której, jak widzieliśmy w pierwszej 
części artykułu niniejszego, Towarzystwo 
położyło tyle zasług w życiu i rozwoju kultu
ralnym Zakopanego i Podhala. K to w ciągu 
lat dwudziestu ośmiu tak pięknie rozumiał 
swoje posłannictwo kulturalne, temu dziś już 
niewolno z tej drogi schodzić.

I  w tym razie oddać słuszność należy wy
działowi Towarzystwa Tatrzańskiego, że nie 
był głuchy na głos opinii publicznej. Na 
pierwszem po wiecu posiedzeniu Wydziału 
Tow. Tat. zapadła uchwała, aby niezwłocznie 
rozpocząć rokowania z założycielami M u
zeum w sprawie umieszczenia zbiorów w pro
jektowanym gmachu Towarzystwa Tatrzań
skiego. Założyciele zaś Muzeum zwrócili 
się do bawiących w Zakopanem przyrodni
ków z wezwaniem, aby ci wyrazili swe zdanie, 
co do szczegółów urządzenia projektowanych 
pomieszczeń muzealnych. Z tego wnosić 
należy, że w gronie założycieli Muzeum
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uchwały wiecowe również bez echa nie pozo
stały. Jaki jest dalszy obrót tej sprawy 
dotąd niewiadomo. Skwapliwie obiedwie 
instytucye dały ucho głosom publiczności; 
uznanie słuszne należy im się za to; oby tylko 
nie był to słomiany ogień, oby nie pozostało 
to w sferze uchwał, na cierpliwych kartach 
protokularnych uwiecznionych.

Jeżeli tak się nie stanie, to teraz do pomo
cy garstce ludzi dobrej woli stanąć winna 
publiczność. Popierając Muzeum materyal- 
nie, zapisując się na członków tej instytucyi, 
jednając nowych, ułatwimy zadanie członków 
założycieli Muzeum i wydziału Towarzystwa 
Tatrzańskiego.

Z. Weyberg.

Z H IS T O R Y I Z A P A C H Ó W . l)

Zwyczaj używania pachnideł sięga bardzo 
odległych czasów. Powstał on naj pierwej na 
wschodzie. W owej zamierzchłej przeszłości 
mieszkaniec wschodu, chcąc napawać się 
wonią róż lub narcyzów, obsypywał siedzibę 
swoję, swój namiot i swe-szaty płatkami 
tych kwiatów,

Lecz nie wszędzie i nie zawsze zakwitały 
rośliny o woni balsamicznej; to też oddawna 
już myślano o „ujarzmieniu” zapachów ete
rycznych. Ta dążność zrodziła sztukę perfu
meryjną. Nie wyprzedziły jej w czasie ani 
budowle-olbrzymy faraonów, ani ogrody wi
szące Semiramidy. Już wśród egipcyan nie
jednego wydała ona mistrza. Podczas uczt 
egipskich niewolnicy namaszczali biesiadni
ków olejkami o cudnych zapachach, nasycali 
wonią powietrze pi zez rozpylanie płynów 
aromatycznych. A jak dokładnie już podów
czas znano substancye pachnące i jak umie
jętnie użytkowano ich własności, najlepiej 
świadczą o tem zachowane po muzeach 
mumie królów egipskich przed 4 000 lat 
wkładane do grobów-piramid, oraz wonie cu
downe dziś jeszcze dobywające się z urn, 
w które składano wnętrzności zmarłego egip- 
cyanina.

I  u żydów oddawna znana była sztuka 
przyrządzania pachnideł. Kiedy Jakób prze-

*) Prometheua.

brany w szaty starszego brata, Ezawa, chcąc 
wyłudzić od ślepego ojca swego Izaaka pra
wo pierworodztwa, przystąpił doń i pocało
wał go, tedy „poczuł Izaak wonność szat 
jego — podaje pięcioro ksiąg Mojżesza — 
i błogosławił mu, mówiąc: oto wonność 
syna mego jest jako wonność pola, któremu 
błogosławił Pan”. Jehowa rozkazał naj
wyższemu kapłanowi Aaronowi, by ten ka
dził na ołtarzu kadzeniem z wonnych rzeczy. 
„Na każdy poranek, przygotowawszy lampy, 
kadzić będziesz, także gdy rozpalisz lampy 
między dwoma wieczorami kadzić będziesz 
kadzeniem ustawicznem przed Panem”. Moj
żeszowi zaś rozkazał, „by wziął wonnych 
rzeczy przednich : myrry co najczystszej, 
cynamonu wonnego, ziela tatarskiego, kasyi 
i oliwy z drzew oliwnych i uczynił z tego 
„robotą aptekarską” olejek pomazowania 
świętego, którym pomazany być ma namiot 
zgromadzenia, skrzynia, świadectwa i zawar
te w niej naczynia, także Aaron i synowie 
jego, by sprawować mogli urząd kapłański". 
Każdego zmarłego ze stanu „przeduiejszego” 
układano na kosztownych wonnościach i oka
dzano go dymami wonnemi. Znacznie już 
później, za czasów panowania królów żydow
skich, kiedy przepychem otaczali się nietylko 
możni, kiedy już i lud hołdować mu począł, 
wówczas używanie wonności stało się po- 
wszechnem. Skrapiano łoża cieczami aroma- 
tycznemi, namaszczano głowy i nogi olejkami 
wonnemi. W sztuce perfumeryjnej osięgnię- 
to tak wysoki stopień doskonałości, że nawet 
mądry Salomon, wielbiąc wdzięki ukochanej, 
zawołać mógł pełen zachwytu: .Zapach
maści twoich przewyższa wszelkie zioła wo
niejące, a zapach szat twoich jest jako woń 
Libanu”.

Na zachód umiejętność przyrządzania 
pachnideł przedostała się przez pośrednictwo 
wychodźców egipskich i fenickich już w poło
wie X V I wieku przed Chrystusem, a więc 
w czasie, kiedy Kekrops wtajemniczał miesz
kańców Attyki w istotę ustroju państwowe
go, a fenieyanin Kadmos obdarzył beocyj- 
czyków pismem alfabetowem. Nawet już za 
Homera praktykowano u greków nacieranie 
maściami włosów, oczu, warg i całego ciała; 
a kiedy Solon dał ateńczykom prawodaw
stwo, już jedno z praw skierowane było prze
ciw nadużywaniu pachnideł. Należało wów-
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czas do „dobrego tonu” stosowanie pewnych 
wyłącznie gatunków maści dla namaszczenia 
tych lub owych części ciała. Nad wszystkie 
inne wonie grecy przekładali zapach fiołków; j  

w częstem użyciu były również zioła balsa- i  

miczne, jak mięta, macierzanka i maje
ranek.

Nie mniejsze upodobanie do pachnideł 
okazują rzymianie; zwyczaj ten dochodzi 
u nich wkrótce do rozmiarów zbytku, wytwa- | 
rzając nowy rodzaj profesyi. Zawodowi temu j  

poświęca się mnóstwo osób; w Kapui np. 
tacy specyaliści zamieszkiwali całą dzielnicę. 
Kąpano się w perfumowanej wodzie. Legio
niści Cezara nacierali całe ciało maściami 
wonnemi. Neron rozkazał na pogrzeb swej 
żony Poppei sprowadzić tyle wonności, ile 
cała Arabia—kraina balsamu i kadzideł— 
w ciągu roku zaledwie dostarczyćby mogła.
W czasie igrzysk cyrkowych nasycano powie
trze nad otwartym amfiteatrem zapachami 
wonnemi. Pałace patrycyuszowskie napeł
niała nieustająca woń łagodna suszonego 
kwiecia. W dawnym Rzymie tyle zużywano 
w życiu prywatnem wonnych substancyj, że 
musiano w końcu nałożyć na nie podatek j 

z obawy, by dla świątyń nie zbrakło ka
dzideł.

Kiedy barbarzyńcy północy i wschodu 
zburzyli państwo rzymian, zatarłszy nieomal j 
ślady złotego Rzymu, zanikł na zachodzie 
prawie zupełnie zwyczaj używania pachni- 
d tł. Na wschodzie natomiast trwał on 
dalej. Za rozkazaniem Mahometa w „miej
scu świętych” umieszczono posągi dziewic
0 pałających ogniem źrenicach, a o ciele 
z piżma najczystszego. A kiedy sułtan Sala- 
dyn wkraczał w mury miasta grobu świętego, 
rozkazał ściany meczetu Omara obmyć naj
kosztowniejszą wodą różaną.

Ruch ożywiony pomiędzy wschodem a za
chodem wywołany przez wojny krzyżowe 
wpłynął na to, że sztuka perfumeryjna znów 
dostała się do Europy. Tu już ustalić się 
ona mogła na długo, znajdując we Francyi
1 Włoszech szczególniej pomyślne warunki 
rozwoju. Do dziś jeszcze ceniony jest bardzo 
proszek wonny wynaleziony przez włocha 
Frangipani z ziół oryentalnych; Maurycemu 
zaś Frangipani, wnukowi jego, zawdzięczamy 
odnalezienie w alkoholu własności wyciąga
nia z roślin części eterycznych. Z  chwilą

tego odkrycia sztuka perfumeryjna wkroczy
ła na drogę nieustającego rozwoju, wywołu
jąc jednocześnie u narodów zachodnich X V I 
wieku nową potrzebę życiową. Miejsca, 
w których przebywał europejczyk zachodni, 
ubranie, które nosił—wszystko to przesyco
no być musiało wonnościami. Ozdobny fla
konik z cieczą aromatyczną uważany był 
za zadatek widomy przyjaźni zawartej; nie 
rozstawał się też z nim nigdy młodzian roz
kochany, pragnący otaczać swą oblubienicę 
atmosferą woni odurzającej.

Używanie pachnideł doszło do przesady 
zwłaszcza na dworach królewskich, tak np. 
na dworze dziewicy Elżbiety angielskiej 
i Ludwika XV we Francyi. Każdego dnia 
zmieniano dla tego króla gatunki perfum.

| I Katarzyna Medycejska wielkie miała upo- 
I dobanie w sztuce perfumeryjnej; stosowała 

ją jednak w bardzo „specyalny” sposób. Jej 
pachnące liściki niejednego ukołysały do snu 
wiecznego, niejedna ręka zdrętwiała nazaw- 
sze w perfumowanej rękawiczce, którą prze
słała Katarzyna, a świece balsamiczne, co 
tak często zapalano w pałacu Medici, niejed
nemu gościowi na wieki zaćmiły blask pro
mieni słonecznych.

Zamiłowanie do pachnideł przetrwało do 
dziś dnia i niezawodnie trwać będzie tak 
długo, dopóki u narodów kultura nie zanik
nie. Perfumy o woni łagoduej zawsze odu
rzają mile i należą do całości tego, co zwiemy 
tualetą. Zwyczaj perfumowania szat wycią
gami aromatycznemi, wodami pachnącemi 
znajduje w X X  wieku nie mniejsze rozpo
wszechnienie, niż zaczasów Homera. Niektó
rzy mieszkańcy wschodu zaprawiają wonno
ściami nawet potrawy, a chińskie i indyjskie 
towary posiadają zawsze jakiś specyficzny 
zapach, który przez pewien przeciąg czasu 
charakteryzuje wyborowość towaru. Tem 
się tłumaczy, dlaczego fabrykanci liońscy, 
z zadziwiającą dokładnością naśladujący sza
le indyjskie w kolorze i deseniach, wówczas 
dopiero liczyć mogli na zbyt z powodzeniem, 
kiedy po wielu trudach udało im się nadać 
szalom charakteryzujący je słaby zapach 
paczuli.

Dążność do utrwalenia woni eterycznych 
wytworzyła specyalną gałąź, znajdującego 
się w pełnym rozkwicie przemysłu, dającą 

I tysiącom możność zdobycia pracy i chleba.



Nr 51 WSZECHŚWIAT 815

Obecnie zużytkowuje się do trzechset gatun
ków wonnych substancyj, z których przewa
żająca ilość przypada na świat roślinny, 
a tylko niektóre, jak ambra, esencya bobro
wa (castoreum), piżmo są pochodzenia zwie
rzęcego.

Roślinne substancye aromatyczne, zawarte 
przeważnie w kwiatach i owocach, w stanie 
ciekłym zowią się olejkami eterycznemi, 
w stanie zaś stałym—żywicami. Na zmysł 
powonienia zdają się one oddziaływać wtedy 
dopiero, gdy podlegać zaczynają utlenianiu, 
a więc łączeniu się z tlenem powietrza.

Ambra mająca podobieństwo do wosku, 
zawarta jest we wnętrznościach potfiSza 
(gatunku wieloryba). Uważana jest za ka
mień żółciowy lub kiszkowy; unosi się swo
bodnie na powierzchni mórz podzwrotniko
wych i jest wyławiana zapomocą sieci. Strój 
bobrowy (castoreum), jak już sama nazwa 
wskazuje, jest produkowany przez bobra. 
Piżma zaś dostarczają samce gatunku piż
mowców. Substancye wonne pochodzenia 
zwierzęcego rzadziej używają się bezpośred
nio jako pachnidła, najczęściej bywają doda
wane do innych bardziej lotnych wyciągów 
eterycznych. Umiejętnością „ujarzmiania” 
lotnych wonnych substancyj mieszkańcy za
chodu przeszli wschodnich mistrzów. Przeko
nywa o tem najwymowniej stosunek ilościowy 
wytwarzanych produktów. Podczas kiedy 
wschód produkuje nieomal wyłącznie tylko 
olejek różany, kraje zachodnie natomiast 
występują z całym szeregiem produktów 
wonnych : Anglia —z najlepszemi olejkami 
lawendowym i miętowym, Niemcy—z wodą 
kolońską, Włochy—z cennym olejkiem wyci
skanym z bergamot, a „zręczna” Francya 
wytwarza najwyborniejsze pachnidła z róż 
i pomarańczy, jaśminu i akacyi, o najdelikat
niejszej woni fiołków i tuberozy. Paryż 
i Londyn—to wszechświatowe rynki zachod
niej sztuki perfumeryjnej, a Algier, Francya 
południowa i Ry wiera—to niewyczerpane 
wiecznie kwitnące ogrody.

Dr. Emil Rajchert.

STAL 
MOLIBDENOWA I WOLFRAMOWA.

Od lat pięciu czy sześciu poczęto do stali do
dawać w małych ilościach inne metale, zwłaszcza 
wolfram, chrom i molibden. Dzieje się to obec
nie wogóle w dość znacznych rozmiarach,t jak 
wynika z wzrastającego wciąż zapotrzebowania 
tych rzadszych metalów. Zwłaszcza molibden 
i wolfram, które w czasach ostatnich nowego, wy
magającego większych ilości zastosowania nie 
znalazły, idą prawie całkowicie na potrzeby prze
mysłu stalowego. Jakkolwiek wszakże fabryka- 
cya tych nowych gatunków stali jest nabytkiem 
czasów najnowszych, to jednakże myśl zasadni
cza datuje od stu lat niemal. Od kilku już stu
leci znany jest w Europie t. zw. Wootz czyli 
s'al doskonała, wyrabiana w pewnych okolicach 
Indyj i używana do wyrobu noży, mieczów i szty
letów. Stal ta, podobnie jak niemniej słynna 
stal damasceńska, posiada na powierzchni 0B0b- 
liwy rysunek (damast). Gdy wszakże dobrze 
jest nam znana przyczyna tego rysunku w stali 
wschodniej i umiemy go z całą dokładnością wy
woływać, spajając ze sobą warstwy rozmaitej 
stali i wykuwując następnie taki stop, natomiast 
sposób otrzymywania „wootzu” nie jest dokład
nie znany; tutaj osobliwy rysunek powstaje już 
podczas stapiania w tyglu i polega bez wątpienia 
na zjawisku krystalizacyi. Już w końcu osiemna
stego stulecia podejmowano próby zbadania che
micznego „wootzu”. W roku 1819 Faraday 
wspólnie z Stodaitem wykryli w wootzu indyj
skim zawartość krzemu i glinu, lecz przekonali 
się wkrótce, że te domieszki nie są przyczyną 
osobliwych własności tej stali. Zajęli się przeto 
ci uczeni próbami syntetycznemi, dodając do stali 
drobne ilości innych metalów. Jakkolwiek nie 
osiągnęli oni głównego celu swych poszukiwań 
i nie wyjaśnili natury chemicznej wootzu—za- 
gidnienie to zresztą nie jest jeszcze dotychczas 
wyjaśnione -  prace te jednakże odkryły w sre
brze doskonały środek podniesienia własności 
stali; dodatek 0,5°/0 srebra wystarcza, by nadać 
stali wysoką wartość Fabrykacyą takiej stali 
zajął się przemysł w Sheffieldzie. Znane ze swej 
dobroci wyroby sheffieldzkie (brzytwy i t. p.) wy
rabiano ze stali z dodatkiem srebra i dziwić się 
należy właściwie, dlaczego doskonały ten towar 
od pewnego czasu przestał się ukazywać w han
dlu.— Z badań podjętych w Niemczech nad włas
nościami stali z dodatkami rozmaitych metalów 
najbardziej zasługują na uwagę prace Ilassen- 
fratza i Karsfena. Hns3enfrafz, o ile się zdaje, 
był pierwszym, który już w r. 1815 dodawał do 
stali chromu i wolframu. Stal od tych dodatków 
w znacznym stopniu staje się twardszą. Badania 
nad tyra przedmiotem niezmiernie są trudne, 
albowiem własności stali zależą nietylko od jej 
składu chemicznego, lecz nadto od mechaniczne
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go obrobienia, a zwłaszcza od stosowanych przy 
tem temperatur. 0  „wootzu” wiadomo, że ob
rabiać go należy nadzwyczaj starannie, gdyż 
łatwiej niż inne gatunki „spala się” t. j . traci 
caikowicie wskutek nadmiernego ogrzania swe 
cenne wJasności i wówczas gorszy jest od zw y
czajnego żelaza. Wspomniane wyżej, nowo od
kryte stale molibdenowa i wolframowa również 
bardzo łatwo się spalają, w temperaturze pomię
dzy 843 a 927° C, jak to stwierdzili pyrome- 
trycznie Taylor i White. Obadwaj ci badacze, 
podobnie jak i Boliler przekonali się wszakże, że 
gdy stal molibdenową lub wolframową ogrzejemy 
jeszcze wyżej, ponad temperaturę „spalenia", 
występują wówczas w nich nowe własności, mia
nowicie cenne dla rozmai'ych narzędzi. Lecz 
ogrzewanie powinno być doprowadzone prawie 
do tak wysokiej temperatury, że stal staje się 
zupełnie kruchą. Należy przypuszczać, że w tym 
stanie cząsteczki stałej stali rozpadają się i skła
dają w mniejsze cząsteczki stali stopionej. Tem
peratura potrzebna w tym celu wynosi 960 do 
1000 , niekiedy dochodzi prawie do 1 100°. 
Nowa stal molibdenowa i wolframowa odznacza 
się tem zwłaszcza, że ostre narzędzia z niej wy
rabiane dwa razy szybciej krają niż najlepsza 
dotychczasowa stal odlewana. Narzędzia mogą 
przytem rozżarzać się do czerwoności, nie tracąc 
na twardości ani ostrości. Te nowe postępy 
w przemyśle stalowym, w którym oddawna już 
nic donioślejszego do zaznaczenia nie było, nie
wątpliwie obudzą wynalazczość i w innych kie
runkach, a może i na nowo poruszą odwieczną 
sprawę „wootzu71.

(Prometheus). A. L.

KRONIKA NAUKOW A.

—  Średnica Merkurego, obliczona przez Bes- 
sla w r. 1832, wynosić miała 6,68" z średniej 
odległości ziemi od słońca. Liczbie tej odpowia
dała długość rzeczywista średnicy Merkurego 
4 800 Tem. Pomiary późniejsze, dokonane za
pomocą heliometru, dały średnio 6,64", a zapo
mocą mikrometru nitkowego 6 ,l i i” (Barnard). 
Campbell zapomocą wielkiego refraktora w ob 
serwatoryum Licka oznaczył tę wielkość na 
5,73",

Najnowsze badania w tym kierunku zostały 
przeprowadzone zapomocą 26-calowego refrak 
tora w Waszyngtonie przez dr. See, według któ
rego średnica Merkurego w ynosi: 5,8993" 
dh 0,0080", czyli w kilometrach 4 277,6 Tem 
±  5,8 Tem.

Na uwagę zasługuje okoliczność, że pomiary 
mikrometryczne planet Jowisza i Saturna dały 
wyniki większe aniżeli pomiary heliometryczne; 
względem Merkurego rzecz ma się odwrotnie,

gdyż wielkość średnicy, obserwowanej ua jasnej 
tarczy słonecznej, dała wyniki mniejsze przy po
siłkowaniu się mikrometrem. Prawdopodobnie 
wchodzi tu w grę grubość atmosfery planet, któ
ra zwiększa średnice Jowisza i Saturna przy 
obserwacyach nocnych, nie uwydatniając się 
przy pomiarach w czasie przejścia Merkurego 
przed tarczą słońca.

O. T.

—  Badania Elstera i Geitla nad rozprasza
niem się elektryczności w odosobnionych w a r
stwach powietrza. Przed laty kilku stwier
dził Geitel i niezależnie od niego Wilson, że 
w odosobnionej warstwie powietrznej elektrycz
ność się rozprasza oraz żeto rozproszenie wciągu 
dnia rośnie, dochodząc do pewnej, znacznie 
przewyższającej początkową, wartości granicznej. 
Otóż przyczynie tego prawidłowego zwiększania 
się wyładowującej zdolności zamkniętej warstwy 
powietrznej Elsfer i Geitel poświęcili najnowszą 
swą rozprawę, ogłoszoną w Physikalische Zeit- 
schnft (t. II, str. 560— 563). Przedewszystkiem 
zajęli się oni zbadaniem, jaki wpływ wywiera 
tu zawartość pyłu w powietrzu. Jeżeli zwiększa
nie się rozproszenia elektryczności pochodzi 
stąd, że powietrze wskutek osadzania się pyłu 
staje się czystszem, to w takim razie sztucznie 
oczyściwszy warstwę powietrzną musimy szybko 
zwiększyć chwilę nastąpienia granicznej warto
ści rozproszenia. Doświadczenie dało jednak 
w kwestyi wpływu pyłu rezultat zupełnie nega
tywny.

Autorowie zwrócili się więc do zbadania 
wpływu pary wodnej. W odosobnionej kamerze 
ustawiono obok elektroskopu jeszcze hygrometr; 
okazało się, że w wilgotności względnej 9 1 % ’ 
43°/0 i 7°/0 otrzymuje się jednakowe prawie 
rozproszenie elektryczne. Rezultat potwierdzał 
na nowo stare spostrzeżenie Warburga z r. 1872, 
że wilgotne i Buche powietrze w przestrzeni od
osobnionej zachowuje się jednakowo ze względu 
na rozproszenie elektryczności.

Gdy więc odrzucona została możliwość przypi
sania parze wodnej własności zwiększania prze 
wodzącej zdolności w zamkniętej masie powietrz
nej, autorowie przypuścili, że w takich odosob
nionych przestrzeniach istnieją ślady substancyj 
promieniotwórczych, które jonizują coraz bar
dziej powietrze i doprowadzają je w ciągu pew
nego czasu do maximum. Ze względu na ogrom
ne rozprzestrzenienie światła auerowskiego i po 
chodzących stąd pyłków ziem torowych, przy
puszczenie to zgóry rokowało pomyślne rezulta
ty. I rzeczywiście doświadczenia przeprowa
dzone w piwnicach stwierdziły to najzupełniej.

Stąd Elster i Geitel w końcu swej rozprawy 
wnioskują, że, ponieważ odosobnione warstwy 
powietrzne zachowują się tak, jakgdyby zawierały 
niewielkie ślady substancyj promieniotwórczych, 
to więc nie jest niemożebnem, że albo poznane 
dotychczas pierwiastki promieniotwórcze w po-
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staci choćby drobniutkich pyłków są wszędzie 
rozpowszechnione, albo też że promieniotwór 
czość jest własnością, która choć w nieznacznym 
stopniu charakteryzuje także i inne pierwiastki,

(Pliys. Zeits.). g.

—  Nowy postęp w dziedzinie chronometryi.
Chronometry, przygotowywane do celów nauko
wych, bywają skorygowane, t. j. wykazują bieg 
jednostajny tylko w pewnych temperaturach, 
poza któremi występują zawikłania, powodujące 
zmiany t. z. ruchu dziennego chronometru i zna 
ne pod ogólną nazwą błędów wtórnych.

Gdy poczęto przygotowywać wahadła chrono
metrów, skompensowane dla dwu temperatur, j  

prawo uchyleń ich od normalnego biegu znalazł 
słynny zegarmistrz angielski E J. Dent, a miano 
wicie, że 1) między temi dwiema temperaturami, 
dla których jest osięgnięta kompensacya, chrono 
metr się nieco śpieszy, a 2) poza temi granicami 
opóźnia się. W ten sposób bieg chronometru 
w zależności od temperatury zamiast być przed
stawiony przez prostą, jest w rzeczywistości 
krzywą o formie parabolicznej, przecinającą po
wyższą prostą w dwu punktach, odpowiadają
cych temperaturom kompensacyi.

Ten ods'ęp między wierzchołkiem krzywej pa
rabolicznej a teoretyczną linią prostą jest właśnie 
tym błędem wtórnym, o którym wyżej wspomi
naliśmy.

Nad zmniejszeniem tego odstępu i zbliżeniem 
luku parabolicznego do jego teoretycznej cięciwy 
pracowano usilnie od lat kilkunastu, jednakowoż 
bez wybitniejszych rezultatów. Niedawno znany | 
fizyk francuski Cb. Ed. Guillaume zaproponował 
użycie na wahadła cylindryczne stopu stali z ni
klem, który według jego obliczeń powinien dawać 
doskonałe rezultaty, usuwając prawie zupełnie błąd 
wtórny chronometru. I rzeczywiście skonstruo
wane według Guillauma przez Nardina wahadło 
wskazywało bieg nadzwyczaj stały, a krzywa 
uchylała się tylko nader nieznacznie od osi tem
peratur. Znaleziono, że błąd wtórny, który dla 
starych wahadeł, wynosił np. V ,9, spadł odrazu 
do 0",3 przez zastosowanie wahadła systemu 
Guillaumea.

K onstrukcyam i według nowej metody zajął się 
też znany Bzwajcarski fabrykant chronometrów 
Paweł Ditisbeim i udało mu się jeszcze bardziej 
zmniejszyć już i tak nieznaczny błąd wtórny 
w chronometrze Nardina. W całej tej kwestyi 
uderzająco wysłępuje zupełna zgodność teore
tycznych rachunków i przewidywań Guillauma 
z temi prokfycznemi danemi, które otrzymali do
świadczalnie konsfruk to rzy  chronometrów.

T-

—  Szkła jenajskie. Na ostatniej ' wysta
wie powszechnej paryskiej w 1900 roku zwra
cały powszechną uwagę olbrzymie postępy w dzie
dzinie fabrykacyi soczewek i szkieł wogóle dla

celów naukowych, jakie poczyniły Niemcy 
w ostatnich dziesięcioleciach wieku ubiegłego. Po
stępy te są tego rodzaju, że gdy dawniej Francya 
i Anglia mogły rywalizować z Niemcami w tym 
względzie, to dziś niemieckie szkła i wyroby op
tyczne są prawie bez konkurencyi. Ciekawem 
jest poznać przyczyny tego wzrostu, który służyć 
może za jedno z najwymowniejszych świadectw 
tego, jak olbrzymio i trwale rozwija się przemysł, 
oparty na ścisłej, naukowej podstawie.

W r. 1876 na wystawie przyrządów nauko
wych w Londynie, znany fizyk prof. Ernest Abbe 
wygłosił referat o całym szeregu teoretycznych 
i technicznych trudności, jakie napotykają się 
w konstrukcyi przyrządów optycznych; w pierw
szym rzędzie występuje tu brak odpowiednich 
szkieł optycznych,'zwłaszcza takich, któreby obok 
danego współczynnika załamania posiadały teore
tycznie pożądany przebieg dyspersyi.

Ogromne środki, których wymagała fabrykacya 
szkieł optycznych i zupełny, przynajmniej po
czątkowo, brak widoków powodzenia, nie mogły 
wpłynąć zachęcająco na utworzenie takiego przed
sięwzięcia Dopiero w r. 1881, tenże Abbe, po
łączywszy się z chemikiem dr. Schottem, otwo- 

j  rzyli laboratoryum w Jenie, na co otrzymali spo- 
| rą subwencyą od parlamentu. Po upływie lat 
| pięciu byli już w posiadaniu przeszło 100 szkieł 

i wydali w 1886 r. katalog, który rozpoczynały 
te godne uwagi słowa: „Nasze przedsięwzięcie 

! przemysłowe opiera się na poszukiwaniach nauko- 
j  wych co do związków, jakie istnieją między wła

snościami optycznemi stopów amorficznych a ich 
składem chemicznym11.

Gdy Abbe i Schott rozpoczynali swą pracę, 
w skład szkieł optycznych wchodziło tylko 6 
pierwiastków chemicznych. Zakres ten rozsze
rzono przez kombinacje jeszcze 28 innych pier
wiastków, z których wpływ każdego na war
tość współczynnika załamania i bieg dyspersyi 
został szczegółowo wyznaczony. Znaleziono np., 
że dodanie boru wpływa na zmniejszenie fioleto
wej części widma, nie działając na część czerwo
ną; fluor, sód i potas mają przeciwne w tym 
względzie własności.

Nowe te pierwiastki dodawano do stopów 
w ilości nieznacznej, rzadko dochodzącej do l ° /0.

W zwykłej achromatyczuej parze soczewek, 
złożonej z dawnego krownu i flintu, rozproszenie 
barwne usunięto jest tylko dla dwu barw; całko
wite dyspersye są wprawdzie dla obu soczewek 
jednakowe, lecz rozkład ich dla barw pośrednich 
jest różny. We flincie dyBperaya w fioletowej 
części widma jest silniejsza, a w czerwonej słab
sza, niż w krownie; stąd pochodzi, że łącząc 
promienie dla dwu barw w widmie, nie możemy 
połączyć wskutek różnorodnego przebiegu dy
spersyi barw pośrednich; powstawało więc w da
nych achromatycznycli parach soczewek t. zw. 
widmo wtórne, którego obecność do ostatnich 
czasów czyniła wprost, niemożliwym postęp 
mikroskopów. Dodając do flintu bor, Abbe zbli-
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żył charakter jego rozproszenia do analogicz
nego przebiegu w krownie; stąd łatwo już było 
teoretycznie przewidzieć i wyliczyć warunki łą
czenia trzech barw w widmie, co prowadziło 
do konstrukcyj w daleko wyższym stopniu achro- 
matycznych. Zwyczajna para soczewek w mikro
skopie może być skorygowana tylko dla średniej 
barwy i to dla promieni centralnych. Abbe 
wykazał, że soczewki ze szkieł z zawartością 
boru, fosforu, skombinowane z soczewką ze szpa
tu Surowego, pozwalają usunąć aberacyą dla dwu 
barw. Takim układom szkieł dano nazwę 
apocbromatów. Trudniej było usunąć widmo 
wtórne w objektywach mikroskopów, które często 
złożone są z kombinacyj kilkunastu soczewek, 
Osiągnięto to jednak stosując układy szkieł z za
wartością fluoru, sodu i potasu.

Prócz mikroskopii, fabrykacya szkieł optycz
nych ma ważne znaczenie w fotografii, termo- 
metryi i w innych dziedzinach pokrewnych. Za
stosowania szkieł jenajskich są obecnie bardzo 
wielostronne; zestawiono je w dziele wydauem 
w roku zeszłym p. t. „Jenaer Glas”.

Przedsięwzięcie Abbego i Schotfa, które przez 
lat kilkanaście mogło się utrzymywać tylko dzię
ki subwencyom parlamentu niemieckiego i zaiu 
teresowanych fabryk przyrządów optycznych, 
cieszy się obecnie ogromnym finansowym wyni
kiem. Olbrzymia większość dzisiejszych objek
tywów fotograficznych i lunet, wreszcie mikro 
skopy posiadają szkło jenajskie. Dalej otrzyma
ne przez Schotta szkło z nadzwyczajnie małym 
współczynnikiem rozszerzalności, znalazło wnet 
zastosowanie wszędzie, gdzie zachodzi szybka 
zmiana temperatur, powodująca często pękanie 
szkieł. Ostatnio w palnikach Auera zastosowano 
cylindry ze szkła jenajskiego, którego zapotrze
bowanie i rozpowszechnienie rośnie w ten sposób 
w olbrzymiem tempie.

9-

—  Czy zw ierzę ta  niższe doznają „uczucia  
bólu”?. Takie pytanie zadał sobie W. Nor
man ze szkoły doświadczalnej Loeba (Am. 
Jour. of phys. 1900) i zaczerpnął przykła
dów niemal ze wszystkich grup niższych. Zba
dano więc pod tym względem przedstawicieli 
płazieńców, obleńców, pierścienic, rozgwiazd, 
liliowców, krocionogów, owadów, a nawet ryb. 
Ogólny wniosek brzm i: większość zwierząt niż- 
zych aż do ryb włącznie, nie odpowiada na 
zewnętrzne uszkodzenia reakcyami, któreby moż
na było uważać jako wyraz bólu. Najcharakte- 
rystyczniejszym, znanym zresztą skądinąd przy
kładem, jest zachowanie się przeciętej dżdżow
nicy : tylna jej część kurczy się i .wije, podczas 
gdy przednia oddala się wykonywając ruchy 
normalne. Ciekawem niezmiernie jest małe rea
gowanie ryb na ciężkie operacye, jak np. otwo
rzenie czaszki, zniszczenie błędnika i t. p.

Wszystkie przykłady podane przez Normana 
nie rozstrzygają pytania : słabość, a nawet nie-

! dostrzegalność reakcyi nie wyklucza jeszcze 
„czucia świadomego”, w danym przypadku „uczu
cia bólu”. Przytem metoda nie jest zbyt prze
konywającą Same pojęcia (w tej krótkiej no- 

| tatce zaopatrzone umyślnie w cudzysłowy) wy- 
| magałyby w stosunku do zwierząt niższych 

gruntownej dyskusyi 1). Skądinąd spotyka 
autora kilka niezbyt fortunnych zarzutów w for
mie przykładów ze stanów patologicznych zwie
rząt wyższych. Ktoś sięgnął aż do . . .  historyi 
i przytacza znany z dziejów inkwizycyi „sen” 
czarownic, t. j. czasowe znieczulenie na najsroż- 
sze tortury.

W .B .

—  Wylęgani? sztuczne jaj kajmana. P. A.
M. Reese podaje w American Naturalist sprawo- 

| zdanie z doświadczeń swych nad wylęganiem 
[ sztucznem jaj kajmana (Alligator lucius), prowa- 
| dzonych w trakcie badań nad rozwojem zarodko

wym tych płazów. Wiadomo, że na półwyspie 
Florydy kajmany składają swe jaja — zazwyczaj 
w ilości 30 sztuk— w pewnym rodzaju gniazd, 

j  zbudowanych z ziemi, gałęzi i liści, na brzegach 
| strumieni i bagnisk, zwykle przez zwierzęta te 

zamieszkiwanych. Po złożeniu jaj, kajmany 
przykrywają je starannie różnemi szczą‘kami 
roślinnemi, i pozostawiają działaniu promieni 
słonecznych, które dostarczają im ciepła niezbęd
nego do rozwoju i wyklucia się. Gdy nadchodzi 
chwila ostatecznego wyjścia młodych ze skorup, 
wówczas wydają one szczególniejszy odgłos, 
a matka przybiega i odgarnia przykrywające 
jajka warstwy, aby młode nie udusiły się.

Tak się dzieje w przyrodzie. P. Reese przy
stąpił do sztucznego wylęgania kajmanów, stara- 

; jąc się dać im warunki możliwie najbardziej do 
normalnych zbliżone.

Jaja, zebrane w Georgii, zostały przesłane do 
Baltimore w opakowaniu z liści wilgotnych i zie
mi, wziętej z gniazd samych, a po przybyciu na 

i  miejsce ułożone starannie w kuble o szerokim 
I otworze i przykryte lekko ułożoną warstwą 

ziem-i. Zapomocą dwu termometrów kontrolowa
no temperaturę tego przyrządu wylęgowego, któ- 

! ry, po przykryciu go grubem suknem, był wysta
wiany na działanie promieni słonecznych we 
dnie, w nocy zaś chowany do małego ciepłego 

j pokoiku. Czas był gorący i temperatura wahała 
się zaledwie pomiędzy 40° n 32° C, Pomimo to 
wszystkie zarodki wkrótce zamarły, niewiadomo, 
czy z powodu zbyt podniesionej temperatury, czy 
też z braku powietrza. Ten ostatni czynnik wy
dał się p. Reeseowi szczególnie ważnym, i z dru
gą porcyą jaj kajmana nasz badacz postąpił ina
czej. Wsadził je mianowicie, wraz z nieznaczną 
ilością wilgotnej ziemi, do wylęgacza o tempera
turze stałej =  37° C. Tym razem rozwój pla-

*) Porównaj chociażby odczyt Flataua „Czucie
i ruch”. Wszechświat 1901, nr. 23 i 24.
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zów poszedł trybem normalnym. Po upływie 
dni piętnastu z wnętrza jej dał się słyszeć krzyk 
charakterystyczny młodych kajmanów, gotujących 
się do przebicia skorupy, krzyk słyszany na 
odległości przeszło 12 m. Podczas wykluwania 
się młode okazywały chęć do gryzienia wszelkich 
przedmiotów otaczających, lecz wkrótce się uspo
koiły. Hodowla kajmanów jest bardzo łatwa ; 
w małej wanience z wodą, karmione wprost 
mięsem surowenij rosną one szybko i zdrowo. 
Natychmiast po wykluciu się małe kajmany są 
długie na 20 cm, w porównaniu zaś z tą ich 
wielkością same jaja są dość małe: dochodzą za
ledwie do 10 cm długości. J. T.

—  Rozwój Peripatopsis Blainvillei, tego cie
kawego chilijskiego przedstawiciela pazurnic 
(Onychophora), słynnych jako najniżej uorgani- 
zowane stawonogi tchawkodyszne, zbadał nie
dawno p. E. L. Bouvier. Okazuje się, że gatu 
nek ten nie może być zaliczony do rodzaju 
pratchawców (Peripatus), do którego należą 
wszystkie inne pazurnice amerykańskie, ani też 
do australijskiego rodzaju Peripatoides, lecz wy
kazuje nadzwyczaj dużo cech zbliżonych do 
wschodnio-afry kańskich Peripatopsis.

Z badań nad układem rozrodczym, oraz nad 
historyą rozwoju tej ciekawej postaci zwierzęcej 
okazuje się, że stanowi ona ogniwo przejściowe 
pomiędzy pazurnicami amerykańskiemi a wschod
nio afrykańskiemi. Naogół cechy rozwojowe 
wgromadzie pazurnic są nader różne. Ciekawy 
niezmiernie fakt istnienia u tych stawonogów 
łożyska (placenta) p. Bouvier uważa, wbrew 
zdaniu wielu innych zoologów, za objaw pierwot
ny, nie zaś za wynik długiego rozwoju rodowego 
tych postaci, rozwoju, podczas którego wielkość 
jaj i zawartość w nich żółtka odżywczego miała 
ulegać zmniejszeniu. Kładzie on nacisk na obec
ność najdokładniej wyrażonych błon zarodko
wych u pratchawców amerykańskich, o najbar
dziej pierwotnej organizacyi, a więc prawdopo
dobnie najbardziej zbliżonych do pierwotnych 
przodków pazurnic. Przypuszcza on, że pazur- 
nice przedstawiają gałąź pierścienic— sutoszcze- 
tów (Annelides Polychaeta), posiadających jajka 
wielkości mikroskopowej. Pierścienice te przy
stosowując się do życia lądowego nie mogły już 
znosić swych jaj do wody, i wynikiem tego s*ało 
się powstanie żyworodności. Następnie zaś daje 
się zauważyć u nich postęp w kierunku jajo- 
rodności, właściwej ogółowi stawonogów lądo
wych.

(C. R.) J. T.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  Podręcznik chemii organicznej prof. A. 
Bernthsena w przekładzie polskim, dokonanym 
przez B. Hryniewieckiego, T. Rotarskiego, H.

Miączyuskiego, W. Ciechońskiego i K. Jędry- 
chowskiego, wydany staraniem i pod redakcyą 
Br. Znatowicza z zapomogi Kasy im. Mianow
skiego, wyszedł z druku i jest do nabycia w księ
garniach. Książka obejmuje VIII—j-563 -J-XXIX 
stronic bardzo ścisłego druku w formacie wielkiej 
ósemki i przedstawia niezmiernie szczegółowy 
inwentarz wiedzy chemicznej w dziedzinie związ
ków węglowych, którego wskazania są doprowa
dzone aż do roku bieżącego z nadzwyczaj 
częstem powoływaniem się na źródła naukowe 
pierwszej ręki. Literatura polska nie posiadała 
dotychczas równie obszernego podręcznika che
mii organicznej, a dodać należy— inne działy 
chemii również oczekują jeszcze na podobne 
książki. Zanotować wypada, że cena książki 
jest obliczona możliwie najniżej i wynosi tylko 
rb. 2 kop. 25.

ROZMAITOŚCI.

—  Nowa ekspedycya w okolice bieguna po
łudniowego, przedsięwzięta przez uczonycli nie
mieckich, wyrusza w r. b i trwać będzie do r. 
1903. W różnych punktach drogi będą dokony
wane na okręcie spostrzeżenia meteorologiczne 
zarówno w dolnych, jak i w górnych warstwach 
atmosfery. Do współudziału w pracy są powoła
ne obserwatorya, leżące na półkuli południowej, 
począwszy od 30° szerokości południowej. Jed
nocześnie mają być dokonywane według zgóry 
nakreślonego planu pomiary magnetyczne na 
całej kuli ziemskiej, od lutego 1902 r. do lutego 
1903 r. dwa razy na miesiąc; celem tych pomia
rów jest oznaczenie zmian magnetycznych, za
chodzących na powierzchni ziemi.

O. T.

—  Telegraf bez drutu na szczyt góry Zug
Próby połączenia przy pomocy telegrafu bez 
drutu stacyi meteorologicznej na szczycie Zugu 
z leżącą u stóp góry stacyą pocztową Eibsee 
(różnica poziomów 2 000 m) nie doprowadziły 
w roku przeszłym do zadawalającego rezultatu 
Pomimo to dyrekcya poczt i telegrafów bawar
skich powierzyła we wrześniu r. b. wykouanie 
nowych prób towarzystwu Allgemeine Elektrici- 
tats Geselschaft, które też mimo licznych trudno
ści zadanie rozwiązało. Na stacyi meteorolo
gicznej, leżącej na 3 0 0 0  m  nad poziomem morza 
i z wielkim uakładem zbudowanej przed dwuma 
laty przez Niemiecko-Austryackie Towarzystwo 
Alpejskie, przez zimę stale zamieszkuje meteoro
log. Ponieważ szczyt góry jest wtedy zupełnie 
niedostępny, przeto trzeba było naprowadzić po
łączenie, aby badacz, odcięty od świata, mógł 
udzielać swych spostrzeżeń i w razie wypadku 
zawezwać pomocy. W tym celu była przepro
wadzona linia telefoniczna, ale pod wpływem
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wiatru, niepogody i ostrych zrębów skalnych 
działanie jej było zawsze niepewne. Zdawało się 
więc, że liczyć można tylko na telegraf bez 
drutu, pomimo dotychczasowych na tem polu 
niepowodzeń. Tak np. przed dwuma laty nie 
udało się zaprowadzenie telegrafu, łączącego 
szczyt Mont Blanc z doliną. Wadliwe działanie 
tego rodzaju instalacyj górskich przypisać należy 
przedewszystkiem własnościom odbijającym skał. 
Proste i odbite od skał promienie spotykają się 
w przestrzeni, wywołując, jak w razie promienio
wania światła, lub dla fal głosowych, zjawisko 
interferencyi t. j. zanik promieni w pewnych 
punktach. Z tem zjawiskiem liczono się w pró
bach na szczycie Zugu i zgóry wybrano taką 
długość fal, że odbijanie od skał działa nietylko 
nieszkodliwie, lecz nawet dodatnio. Drugą trud
nością był brak stacyi elektrycznej, zarówno na 
szczycie Zugu, jak i w Eibsee tak, że trzeba się 
było posługiwać suchemi elementami galwanicz- 
nemi, które dostarczają energii elektrycznej, 
oczywiście w bardzo małej ilości.

Pomimo to, wskutek doskonałego urządzenia, 
połowa zaledwie energii potrzebnej do zasilania 
malej lampki żarowej wystarczyła do otrzymania 
na obu stacyach wyraźnych znaków telegraficz
nych.

Niemało trudności przyczyniło również założe
nie na szczycie Zugu drutu, służącego do wysyła
nia i odbierania fal. Użycie siatki drucianej jak 
w dawniejszych próbach, było zgóry niemożliwe 
z powodu burz, panujących na tej wysokości. 
Zamiast siatki drucianej użyto linki stalowej. 
Ponieważ ustawienie masztu również było nie
możliwe, przeto linkę umocowano wprost na ska
łach. Opierając się na pomyślnych, jak dotych
czas wynikach prób, zarząd telegrafów ma zamiar 
w roku przyszłym przeprowadzić telegraf bez 
drutu aż do Partenkirchen, t. j. na odległość trzy 
razy większą.

W. w.

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. 11 do 17 grudnia 1901 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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Średnie 42,1 —1,2 89 23,7

T R E Ś  ć . Siła i zręczność owadów, przez B. Dyakowskiego. —  Towarzystwo Tatrzańskie i muzeum 
imienia Chałubińskiego w Zakopanem, przez Z. Weyberga (dokończenie). — Z historyi zapachów, 
przez dr. F. Rajchorta. —  Stal molibdenowa i wolframowa, przez A. L. —  Kronika naukowa. — 

Wiadomości bieżące. —  Rozmaitości. —  Buletyn meteorologiczny.
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