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NA LODOWCU W NORWEGII.

N atura ludzka ma tę  dziwną własność, 
że lubi szczególniej rzeczy nadzwyczaj
ne : śnieg w  lecie, grzm oty w zimie, 
czworonogi o pięciu kończynach, ptaki 
gadające i wszelkie inne, podobne tym 
osobliwości.

Nie dziwcie się więc, proszę, czytelni
cy, że i ja  za pierwszą okazyą powę
drowałem z w ielką ciekawością na lód 
wśród upału.

Spędziłem ostatniego la ta  kilka tygod
ni w  Norwegii, tej klasycznej krainie 
fiordów, ryb, lasów, gór i lodowców 
wreszcie; dwa z tych  ostatnich zwiedzi
łem i o nich też mówić tu  pragnę.

. . .  Po trzydniowej podróży dwukoło
wym wózkiem, tak  zwanym sziusem albo 
kjaerrą, ujrzeliśmy (miałem towarzysza, 
p. K. z W arszawy) het w  głębi doliny 
miejscowość Odde, gdzie mieliśmy dwie 
nocy przepędzić. Tam, w  górze zostały 
za nam i nagie szczyty górskie, jeziorka 
z przezroczystą wodą, otoczone rumowi
skiem głazów, nareszcie białe płaty 
śniegu, który w  jednem miejscu szosy 
tw orzył naw et grubą zaspę śnieżną, tu 
nelem na w ylot przebitą. Teraz nasza

droga, w ijąca się ślimakiem w niezliczo
ne skręty doliną pełną życia, pełną 
roślinności prowadzi nas nad brzegi Soer- 
fiordu; mijamy po drodze dwa pyszne 
wodospady, które, dziwnem zrządzeniem 
losu naprzeciwko siebie umieszczone, 
gw arzą ze sobą bez końca; czas jakiś 
potem jedziemy nad jeziorem Sandven, 
rzucamy okiem na powłokę śnieżną Fol- 
gefondu ') i oto stajemy przed hotelem 
w Odde, k tóry  leży nad samym Soer- 
fiordem.

Choć godzina późna, dość jeszcze 
widno jest na świecie, jak  zresztą na 
Norwegią przystało, mimo to idziemy 
spać, nie czekając „nocy“, ponieważ 
w dniu następnym wybieramy się na 
wycieczkę pieszą na Buarbrae („brae“ 
po norw. oznacza lodowiec). Buarbrae 
to nazwa jednego z lodowców, które, 
niby olbrzymie języki, zwieszają się ku 
dolinom od śniegowej czapki Folge- 
fondu.

Zanim mówić zacznę o wyprawie naszej, 
należy się słów parę lodowcom wogóle 
poświęcić. Stanowią one bardzo cieka
we zjawisko w przyrodzie, a działaniem

!) „Fond“ oznacza po norwesku przestrzeń, 
firnem, t. j. śniegiem gruboziarnistym po
krytą.
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swojem zarówno pośrednio, jak  i bezpo
średnio, w yw ołują znaczne zmiany na 
powierzchni ziemi. I  w  historyi kuli 
ziemskiej lodowce m iały bardzo ważne 
znaczenie. J a k  wiadomo, dzieje naszej 
ziemi geolog dzieli na cztery epoki; ile 
la t  trw ała  każda zosobna, jaką prze
strzeń czasu w ypełniają w szystkie cztery 
razem, to pytania, k tórych mimo usiło
w ań nie zdołano w  przybliżeniu naw et

h istoryą ziemi obejmuje, odróżniamy 
okres tak  zwany „ lo d o w y P o d c z a s  
tego zimnego okresu w arstw a lodu g ru 
bości do 1000 m pokryw ała Europę 
północną i część środkowej *) (ob. fig. 1). 
Podobny obraz dzisiaj przedstaw ia np. 
Grenlandya, której tylko zachodnie w y
brzeże nie pokryte jest miejscami lodową 
skorupą.

Nie łatw o jest nam pojąć jakie oko-

Fig. 1. E uropa w okresie lodowym.

do dzisiaj rozstrzygnąć; może setki ty 
sięcy lat, a może miliony.

Nam znane są tylko szczególne cechy 
tych epok, pod postacią różnych skał j  

i minerałów, a także roślinnych i zwie- j  

rzęcych szczątków w tej lub owej for- ! 
mie, dla każdej epoki odmiennych. N a [ 
tej samej zasadzie zaczęto każdą epokę 
dzielić na okresy. W  ten  sposób w  czw ar
torzędowej epoce, k tó ra  i wpółczesną

liczności towarzyszyły, jakie przyczyny 
w yw ołały to dziwne zjawisko; faktem 
jes t tylko, zdaje się, niezbitym, że te 
olbrzymie masy lodu, które bez m ała 
-/a Europy w zimny pancerz skuły, z da
lekiej północy, z wyżyn Skandynawii

’) Pogląd ten  wypowiedziany został po raz 
pierwszy w r. 1875 przez uczonego szwedz
kiego Forella.
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w postaci lodowców spłynęły; stąd prze
ważnie datują swoje pochodzenie te nie
zliczone kamienie, które na polach w i
dzimy, a które, gór Skandynawskich 
stanowiąc obłamki, wraz z lodowcami 
dostały się do nas.

P ragnąc rozjaśnić tajemnice okresu 
lodowego, zaczęli uczeni (Saussure, Agas- 
siz, Forbes, Tyndall, Desor, Escher, Fa- 
yre, Schimper, wyżej wspomniany Forell 
i wielu innych) badać lodowce, znajdu
jące się w  górach skandynawskich, Al
pach, w górach K aukazu i innych. Pod 
wpływem tych badań została poznana 
w  znacznej części isto ta lodow ców : 
ich powstawanie, ich własności fizycz
ne, ich mechaniczne działanie na
reszcie.

Wiadomo, że na pewnej wysokości 
nad poziomem morza naw et w okolicach 
równika opady atmosferyczne m ają zaw
sze stałą  postać, t. j. postać śniegu; w y
sokość tę  nazywam y linią śnieżną; po
wyżej więc tej linii śnieg leży stale, 
tworząc krainę „ wiecznych “ śniegów; 
im dalej od równika, a bliżej bieguna, 
tem linia śnieżna bardziej się obniża, 
dochodząc nareszcie do poziomu morza. 
Na obniżenie jednak linii śnieżnej oprócz 
szerokości geograficznej m ają wpływ 
i inne czynniki, jak  naprzykład ilość 
opadów, czego wybornym dowodem mo
gą być Himalaje, których południowa 
strona, choć bardziej od północnej na 
działanie ciepła wystawiona, wskutek 
obfitości atmosferycznych opadów pokry
ta  jest „wiecznym" śniegiem już na 
wysokości 4940 m, podczas gdy po s tro 
nie północnej linia śnieżna o 730 m 
wyżej jest wzniesiona. Jeżeliby w miej
scach „wiecznym" śniegiem pokrytych, 
śnieg nigdy nie ubywał, ale wciąż przy
bywał, to, naturalnie, poziom tych miejsc 
podwyższałby się stale, ziszczając, może 
w końcu, marzenia tw órców  wieży B a
bilońskiej; w  rzeczywistości jednak po
ziom tych śnieżnych szczytów pozostaje 
mniej więcej bez zmiany, nadm iar bo
wiem śniegu usuw any jes t dwiema dro
gami : bądź z górnych w arstw  pod po
stacią lawin, wielkich mas śniegowych, 
bądź też z w arstw  dolnych, skąd śnieg

zlodowaciały spływa ku dolinom w po
staci lodowców. Ten lub ów sposób uby
wania śniegu zależny jest głównie od 
formy powierzchni „ wiecznym “ śniegiem 
pokry te j: z powierzchni stożkowatych, 
wogóle wypukłych spadają lawiny, po
wierzchnie zaś wklęsłe, kotliny, „wiecz- 
nym “ wypełnione śniegiem, jeżeli posia
dają odpowiednie ujścia stają  się źródłem 
lodowców; śnieg gromadzący się w  ta 
kich kotlinach (powyżej linii śnieżnej 
położonych) pod wpływem kilku czynni
ków, jak  promienie słońca, ciepły po
wiew w iatru, ucisk mas śniegowych, po- 

[ nad nim leżących, podlega szeregowi 
przemian i stopniowo w lód się przeo
braża. Szczególne własności posiada lód 
taki, przedewszystkiem zaś zadziwia nas 
jego plastyczność, dzięki której party, 
uciskany masą śniegu z wierzchu spływa 
w literalnem  słowa znaczeniu ze swego 
zbiornika w  doliny, w biegu, zupełnie 
jak  rzeka, stosując się do swego łoży
ska—do kształtu  doliny: zwęża się, gdzie 
dolina węższa, dzieli się na odnogi, je 
żeli przeszkodę napotka, aby poza nią 
znów złączyć się w  całość, zlewa się 
z drugim lodowcem, inną doliną płyną
cym, w miejscu, gdzie obie doliny łączą 
się ze sobą.

N iewątpliwie jedną z głównych przy
czyn tych dziwnych napozór zjawisk 
stanowi właściwość lodu częściowego 
roztapiania się pod wpływem ciśnie
nia; naturalnie, z chwilą gdy czynnik 
ten działać przestaje, woda znowu na
tychm iast zamarza. Skutkiem tego, na
przykład, kółko druciane z ciężarem 
u spodu, zawieszone na kawałku lodu, 
wrzyna się w  lód coraz głębiej i w końcu 
na wylot przechodzi; lód jednak zostaje 
w całości, ponieważ woda, tworząca się 
pod drutem, ponad drutem natychm iast 
zamarza.

Podobnież więc pod olbrzymim cięża
rem lodowca, którego grubość może 
dochodzić do 500 m, a w  krajach pół
nocnych zdaje się i więcej, roztapia 
się dolna powierzchnia lodowca, a rów 
nież boki jego mogą roztopieniu ule
gać pod wpływem ciśnienia, które na 
lodowiec w yw ierają bądź ściany doliny,
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bądź wszelkie inne zewnętrzne przeszko
dy; rzecz prosta lodowiec oddziaływa 
w odwrotnym kierunku na  swoje łoży
sko : szlifuje je, rozciera na drobny m iał 
kamyki, pod spodem leżące, nareszcie tu  
i owdzie odrywa kaw ałki skał, „w łażące 
mu w  drogę11; obłamki te  w raz z całą 
m asą kamieni, które z w ietrzenia skał 
powstają, ciągną się rzędami przez cały 
lodowiec, tw orząc tak  zwane moreny; 
w dolnym końcu lodowca moreny łączą 
się ze sobą, i tu ta j naturaln ie ilość 
gromadzących się obłamków kamiennych 
w zrasta nieustannie; bezpośrednio obser
wow ać tego nigdy nie możemy, ponie
waż ruch lodowca jes t bardzo powolny; 
dla alpejskich, np., lodowców, szyb
kość, z k tó rą  płyną one, obliczają średnio 
na 100 m rocznie. Mówimy „średnio“, 
ponieważ lodowiec, podobnie jak  rzeka, 
płynie szybciej środkiem łożyska, niżeli 
bokami, a dalej szybkość ruchu jego 
zależna jes t od pory dnia i roku, naresz
cie z inną szybkością płynie lodowiec 
w górnej swej części, aniżeli w  dolnej; 
tego rodzaju spostrzeżenia czynione były 
między innemi i w ten sposób, że na 
powierzchni lodowca układano w w iado
mych odstępach kamienie rzędami, przy- 
c.zem kamienie każdego rzędu odmienne
go koloru olejną farbą były malowane; 
po pewnym więc czasie, gdy położenie 
i każdego rzędu i kamieni w  rzędzie 
ulegało zmianie, można było o trzy
mać z tego dane, dotyczące ruchu lo 
dowca.

Odłamy skał, na lodowcu leżące, za
leżnie od wielkości swojej m ogą wręcz 
przeciwnie działać na topnienie lodu 
pod wpływem  ciepła słonecznego: małe, 
ogrzew ane słońcem całkowicie, oddają 
swe ciepło skorupie lodowej, która, top 
niejąc, tw orzy wgłębienie na swojej po
wierzchni; na dnie w ięc takiego w głę- j 
bienia zawsze znajdujem y kamień, duże ! 
zaś, ogrzew ając się ty lko częściowo, 
zabezpieczają lód, na którym  leżą, od 
działania słońca, w skutek czego obniża 
się poziom lodu dokoła kamienia, a ten  
ostatni, podstaw ą lodową podparty, jak  
grzyb olbrzymi o dziwacznych ksz ta ł
tach  sterczy na lodowcu, dopóki swym

ciężarem nie zw ali kruchej lodowej 
podpory.

(DN>

Adam Kudelski.

DR. G. BREDIG.

CHEMIA TEMPERATUR 
KRAŃCOWYCH.

Tem peratura ma niezmiernie doniosłe 
znaczenie teoretyczne i praktyczne dla 
spraw chemicznych i fizycznych. N ie
mniej pod względem fizyologicznym od
czuwamy silnie wpływ zmian tem pera
tury. Gdy w biegu stuleci, w  których 
kształtow ała się ziemia, tem peratura 
podlegała zmianom mało znacznym, to 
w  świecie zwierzęcym i roślinnym za
chodziły zmiany wielkie. Słońce i księ
życ przedstaw iają się nam jako dwa 
św iaty zasadniczo różne pod względem 
tem peratury. Chemik zaś i fizyk w  co- 
dziennem swem doświadczeniu dostrze
gają  bezustannie, jak  rozmaicie zacho
w ują się przedmioty w  cieple i zimnie, 
nie dziwmy się zatem, że wiedza przy
rodnicza najenergiczniej zajęła się za
gadnieniem  zjaw isk termicznych i że 
nauka o cieple stała  się zasadniczą za
równo dla fizyki jak  chemii, a uczeni 
tacy  jak  Carnot, Mayer, Helmholtz, Clau- 
sius, Horstm ann, Gibbs i van’t  Hoff zbu
dowali pewny i dumny gm ach teoryi 
mechanicznej ciepła i powinowactwa 
chemicznego, tak, że naw et kw estya po
glądu ogólnego na przyrodę ściśle jest 
zw iązana z isto tą  zjaw isk termicznych.

Gdy pytam y, co się dzieje na słońcu 
i innych rozpalonych gw iazdach stałych, 
jak  w ygląda księżyc i inne zimne ciała 
niebieskie, czem była i czem będzie n a 
sza ziemia, to pytania te możemy zastą 
pić jednem  py tan iem : co się dzieje
w  tem peraturach krańcowo wysokich 
i krańcowo niskich?

Przedewszystkiem  nasuwa się kw estya 
zmierzenia tem peratury. Jedną z najści-
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ślejszych metod jest zastosowanie praw 
dotyczących gazów w termometrze ga
zowym. W  tem peraturach wyższych uży
wane są term om etry z powietrzem lub 
azotem. W  tem peraturach niższych jed
nak powietrze i jego części składowe 
nie mogą być użyte, gdyż ulegają od
stępstwu od praw  dotyczących gazów, 
a wreszcie się skraplają; to też term o
m etr napełniam y wodorem, a dla mie
rzenia najniższych tem peratur helem (jak 
uczynił Olszewski) pod słabem ciśnie
niem.

W edług Siemensa i innych do mierze
nia tem peratur użyty być może opór, 
jak i staw iają metale elektryczności, a któ
rego wielkość zmienia się prawie równo
legle z tem peraturą. Używane są rów 
nież metody kalorymetryczne, w których 
opracowaniu niemałe zasługi położył 
Berthelot; wreszcie punkt topliwości 
i wrzenia stanow ią wielkości stałe, któ
re można spożytkować w  mierzeniu tem
peratury.

Stosowane są w tym  celu znane pun
kty topliwości m etali lub ich aliażów, 
które ściśle zostały oznaczone szczegól
nie przez Halborna, W iena i Daya, gdy 
Callendar oznaczył w  tym  samym celu 
punkty wrzenia aniliny, naftalińu, ben- 
zofenonu, rtęci, siarki.

Inna znów metoda polega na oznacza
niu tem peratury danego ciała na mocy 
natężenia jego promieniowania, przez z a 
stosowanie bolometru albo fotometru. 
Tego rodzaju badaniem zajm owali się 
Langley, Yiolle, Le Cha,telier i inni. Tym 
sposobem E ossetti obliczył tem peraturę 
słońca na 9 965^, Le Chatelier na 7 600°, 
a Paschen na 5 400°.

Zachodzi teraz pytanie, jakim  sposo
bem otrzymujemy w pracowni tem pera
tury  krańcowo niskie i wysokie?

Od najdawniejszych czasów tem pera
tury  wysokie otrzymujemy zapomocą 
energii Chemicznej, której nam dostarcza 
spalenie wodoru, albo węgla, lub ich 
związków. Tak postępowali Deville, 
Troost, Hautefeuille, W. Meyer i jego 
uczniowie. Na życzenie W. Meyera, k tó
ry  chciał mierzyć gęstość pary w tem 
peraturze wysokiej, Recklinghausen zbu

dował piec, w którym  spalał grafit 
w  strumieniu tlenu. Otrzymane gorąco 
było tak  znaczne, że topniała w  niem 

[ łatw o platyna, stop jej z irydem, porce
lana. Jedna m agnezya staw iała opór.

Jako podstawę teoretyczną w ogrze
waniu podamy, że dające się otrzymać 
najwyższe podniesienie tem peratury jest 
teoretycznie w prostym stosunku do 
ciepła wydzielonego w reakcyi, a w od
wrotnym do ciepłobiorności ogrzew ane
go systemu, do którego doliczyć należy 
produkty reakcyj i domieszki zaw arte 
w  m ateryale opałowym. Dlatego też 
czysty tlen w ytw arza z węglem wyższą 
tem peraturę niż ta  sama ilość tlenu 
atmosferycznego, gdyż w ostatnim  przy
padku azot atmosferyczny, stanowiący 
balast, musi być razem ogrzany. Stąd 
korzystnem jest ogrzanie gazów na sie
bie działających. Praktycznie otrzymane 
tem peratury spalenia bywają zatem za
zwyczaj niższe od obliczanych teore
tycznie.

Nową i bardzo oryginalną metodę 
otrzym ywania wysokich tem peratur za
wdzięczamy Goldschmidtowi z Essen. 
Niezbędnej energii dostarcza tu  znaczne 
ciepło spalenia glinu, ale nie w tlenie 
gazowym, gdyż używany jest przez nie
go tlen w postaci tlenków, takich jak  
tlenek żelaza, chromu i t. p. Tlenki zo
stają naturalnie w  reakcyi tej zreduko
wane. Tym sposobem otrzymuje on 
w przeciągu kilku m inut tem peraturę 
2 000°—3 000° w zwyczajnych tyglach, 
bez pomocy ciepła zewnętrznego, albo
wiem mieszanina glinu i tlenku zapala 
się jak  fajerwerk. W skutek redukcyi 
tlenków Goldschmidt otrzymuje nadto 
znaczne ilości przetopionych a czystych 
metali, pozbawionych domieszki węgla, 
które m ają naturalnie zastosowania 
w  technice. Tlenek zaś glinu, pow stają
cy ze spalenia tego metalu, przetapia 
się wskutek wysokiej tem peratury, a na
stępnie ścina w postaci korundu, m ają
cego duże zastosowanie w  szlifierstwie, 
a często występuje tu ta j w  postaci przez 
chrom na czerwono zabarwionego rubi
nu, dawniej już sztucznie otrzymanego 
przez Fremyego.
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W  nowszych czasach coraz bardziej 
wchodzi w użycie zarówno do celów 
naukowych jak  technicznych, sposób 
ogrzew ania zapomocą elektryczności. 
Z powodu łatwości, z jak ą  można zgro
madzić na drodze elektryczności n ie
zmiernie w ielką ilość energii w  stosun
kowo małej przestrzeni M oissanowi uda
ło się otrzymać najw yższe tem peratury, 
jakie dziś dają się osięgnąć. G ranicą 
tej tem peratury jes t jedynie’ topliwość 
i rozpływanie się m ateryału, z którego 
zbudowane są piece. W  piecach tych  
otrzymujemy łuk elektryczny, k tóry swe
go niezmiernie wysokiego ciepła udziela 
najbliższemu otoczeniu zapomocą prze
w odnictw a i promieniowania. Tem pera
tu ry  takich pieców są ta k  wysokie, że 
dotychczas nie można ich było dokład
nie wymierzyć, gdyż najoporniejsze cia
ła, jak wapno, m agnezya, topnieją, a me
tale, krzemionka, naw et w ęgiel i m agne
zya parują. Oszacowano w  przybliżeniu 
tem peraturę łuku elektrycznego jedynie 
na mocy energii promieniowania; w edług 
Eossettiego tem peratura ta  wynosi przy 
biegunie odjemnym 2 500°, przy dodat
nim zaś 3 900°, Le Chatelier zaś pod
wyższa te  punkty do 3 000° i 4 100°.

Nie łatwem  zadaniem jes t także u trzy
manie na punkcie stałym  tem peratur 
dość wysokich, do czego służą regu lu ją
ce prądy elektryczne, lub otoczenie pa
ram i pochodzącemi z w rącego cynku 
i inne sposoby.

Przechodzim y teraz do kw estyi o trzy 
m ywania niskich tem peratur, k tó ra  po
dobnie jak  kw estya otrzym yw ania tem 
peratur wysokich nabrała  wielkiej do
niosłości w przemyśle.

Najbardziej znanym  i od dawnych cza
sów stosowanym sposobem osięgnięcia 
zimna są m ieszaniny oziębiające, składa
jące się z wody w stanie ciekłym lub 
stałym, z soli, niekiedy z kwasów. Ozię
bianie otrzym ane tym  sposobem nie by
w a jednak nigdy bardzo znacznem. D a
leko niższe tem peratury  osięgane być 
m ogą gdy płyny takie jak  amoniak, 
dwutlenek siarki, chlorek metylu, etylen 
ciekły, metan, pow ietrze ciekłe lub w o
dór w stanie cieczy, doprowadzam y do

wrzenia pod zmniejszonem ciśnieniem. 
P raca, k tóra dokonywa się w takim  apa
racie chłodzącym, działającym stale, po
lega teoretycznie na tem, że zapomocą 
pow tarzających się procesów odciągamy 
ciepło systemowi, który  ma uledz ochło
dzeniu, przyczem zmuszamy go do przej
ścia w  inny system, z jednoczesnem w y
konaniem pracy i wchłonięciem ciepła. 
Innym  dobrym sposobem otrzym ania 
zimna może być praca w ykonana przez 
gaz mocno ściśnięty, choćby przez po
wietrze oziębione do 6° a będące pod 
ciśnieniem 100 atmosfer, które rozpręża 
się gw ałtow nie przechodząc pod ciśnie
nie normalne i w ytw arza oziębienie do
chodzące do —200°. Metoda ta  stosowa
na była przez Cailleteta w  znanych jego 
doświadczeniach zgęszczania gazów 
trw ałych w postać mgły. Daleko sku- 
teczniejszem jeszcze okazało się zastoso
w anie zasady Jou lea  i Thomsona do 
otrzym ywania niskich tem peratur. L in
de i Hampson w ytw arzają tym  sposo
bem w przeciągu kilku m inut zimno 
sięgające —191°, w  której to tem peratu
rze powietrze przechodzi w stan ciekły. 
Zasada ta  polega na tem, aby zapomocą 
odpowiedniego urządzenia technicznego 
powietrze rozprężające się oziębić, nie 
zmuszając go do wykonania pracy ze
wnętrznej i użyć je do^oziębienia no
wych ilości powietrza zgęszczonego, 
w skutek czego tem peratura w  aparacie 
wciąż się obniża, wreszcie w  —191° po
w ietrze zaczyna się skraplać. W rzenie 
zaś skroplonego powietrza pod zmniej
szonem ciśnieniem wywołuje obniżenie 
się tem peratury jeszcze głębsze. Ja k  
w  piecach do otrzym ania tem peratur 
wysokich staram y się o ile możności od
graniczyć przestrzeń ogrzaną w celu 
uniknięcia s tra t ciepła, tak  samo w apa
racie oziębiającym staram y się izolować 
przestrzeń ochłodzoną zapomocą złych 
przewodników ciepła, aby uniknąć ogrza
nia a zatem  stra t zimna.

Nie m ały trud stanow i również u trzy
manie zimna w tem peraturze stałej. Słu
żą do tego mieszaniny wrące w niskiej 
tem peraturze, jak  np. mieszanina alko
holu i stałego bezwodnika węglowego
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wrąca w —83“; posługiwać się można 
także niektóremi punktam i krzepnięcia.

(DN)

W  skróceniu przełożyła
Z. Joteyko-Rudnicka.

O FAUNIE PRZYBRZEŻNEJ 
I PELAGrIOZNEJ.

(Odczyt wygłoszony dnia 26 stycznia b. r. na posiedzeniu 

akad. K ó łk a  Przyrodników we Lwowie).

(D okończenie).

Rozpatrzyliśm y wszystkie regiony pa
sa przybrzeżnego i przekonaliśmy się, 
że prócz form kosmopolitycznych albo 
wspólnych kilku regionom mamy formy 
charakterystyczne dla pewnych obsza
rów, których obecność zależy od ze
wnętrznych warunków życiowych. Sto
sownie do tego możemy wyróżnić na
stępujące regiony i podregiony okręgu 
wybrzeżnego :

1. Region arktyczny.
2. Region północno-atlantycki z fauną 

lokalną Bałtyku.
3. Region południowo-atlantycki.

a) Podregion wschodnio-amerykań- 
ski z fauną lokalną antylską.

b) Podregion zachodnio - afrykański 
z faunami lokalnemi gwinejską 
i śródziemnomorską.

4. Region indo-pacyfikalny.
a) Podregion indyjski z faunam i lo

kalnemi morza Czerwonego i P er
skiego.

b) Podregion oceanu Spokojnego.
c) Podregion zachodnio - amerykań

ski.
5. Region antarktyczny: z licznemi fau

nami lokalnemi, z których najważniej
sza australsko-zelandzka.

* **

W  pasie powyżej opisanym prócz 
zwierząt ściśle wybrzeżnych trafia ją  się 
i pelagiczne żyjące też na otwartem

morzu. Opisując poszczególne regiony, 
kilkakrotnie wspominałem, że np. delfiny 
i niektóre rodzaje ryb i skorupiaków 
należą właściwie do fauny pelagicznej, 
ale i przy wybrzeżu nie rzadko się tra 
fiają. Czysta jednak fauna pelagiczna 
bez domieszki okazów przybrzeżnych za
czyna się dopiero na pełnem morzu 
i rozprzestrzenia się w  w arstw ach oświe
tlonych. Obszar pelagiczny ogranicza 
tedy obecność św iatła i brak stałego 
podłoża, zaczyna się on więc tam, gdzie 
promienie słoneczne nie dochodzą do 
dna, a zatem rozciąga się nad obszarem 
głębinowym. Z wyjątkiem  braku pod
łoża stałego inne stosunki przypomi
nają pas wybrzeżny, a najważniejszą 
zasadą podziału na strefy i regiony jest 
klimat.

Stosownie do tego możemy podzielić 
cały ten obszar na region arktyczny 
i antarktyczny przy biegunach, a pas 
podzwrotnikowy na region atlantycki 
i wielko-indyjski. Być może, że według 
prądów możnaby przeprowadzić podział 
na subregiony, dotąd jednak tego nie 
uskuteczniono.

Fauna pelagiczna składa się z przed
stawicieli najrozmaitszych grup. Obok 
olbrzymich ssawców mamy m iryady mi
kroskopowych wymoczków i skorupia
ków. Zaczynając od ssawców musimy 
przedewszystkiem wymienić wale ja
ko najbardziej charakterystyczne formy, 
które przystosowały się tak  do pełnego 
morza, że przy wybrzeżach trafia ją  się 
tylko wyjątkowo porwane prądem, co 
często śmierć ich sprowadza. Wśród 
płazów występują żółwińce w ciepłych 
oceanach, podczas gdy węże trzym ają 
się blizko wybrzeży. Z ptaków  alba
trosy, fregaty  i nawalniki należą do 
fauny pelagicznej i są z nią ściśle zwią
zane.

Gromada ryb obfituje również w  formy 
pelagiczne, przedstawicielami zaś ich 
są węgorze (a mianowicie Leptocephali- 
dae), śledzie, makrele, samogłowy (Orta- 
goriscus) i włosogony (Trichiurus); do 
nich przyłączają się liczne ryby latające 
z oceanu Indyjskiego, trzymonawy (Echi- 
neis), rekiny pelagiczne, liczne gatunki
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rodzaju Caraux z rodziny m akrelow atych, 
przynaw ki (Naucrates) i in.

Osłonice często się trafiają, bądź jako  
larwy, bądź naw et w  stanie dojrzałym. 
W ystępują mianowicie sprzągle (Salpae) 
i ognice (Pyrosoma).

Do pelagicznych form należą nieliczne 
podzwrotnikowe owady morskie z rodzi
ny H alobatidae należącej do półpokrywo- 
wych (Hemiptera) reprezentow ane przez 
dwa rodzaje H alobates (fig. 1) i Halo- 
batodes. Sąto form y podobne do na
szych nartników  (Hydrometra) i ślizgają 
się po powierzchni morza podobnie, jak  
te  po wodach bagien, trzym ając nogi 
szeroko rozkraczone.

Fig. 1. H alobates W iillerstorffi 
(wedł. Spraw. Challengera). »

Skorupiaki osięgają tu  maximum swe
go rozwoju i to  wśród w szystkich grup 
prawdę. Najliczniejsze są w idłonogi (Co- 
pepoda), m ałżoraczki (Ostracoda) i szcze- 
ponogi (Schizopoda), natom iast tak  liczne 
w  wodach słodkich w ioślarki (Cladocera) 
i ośliczki (Asellidae) w ystępują tu  zaled
wie w  kilku gatunkach.

Z pierścienic, k tóre obecnie niektórzy, 
np. Haeckel, łączą ze staw onogam i w  je 
den typ  członowców (A rticulata) żyją 
w  pełnem morzu przedstaw iciele rodzin 
Alciopidae i Tomopteridae. Z robaków  
płaskich żyją tu  szczecioszczękie (Chae- 
tognatha), a rodzaj S ag itta  i  pokrew na 
mu Spadella są, zdaje się, wyłącznie pe- 
lagiczne.

Typ mięczaków również nie zbyt obfi
cie jes t tu  reprezentowany. Żyją tu  
skrzydłonogie, pteropoda i głowonogi 
(Cephalopoda).

N atom iast wszystkie meduzy, a zwłasz
cza pławy, rurkopław y i żebropławy, są 
w yłącznie pelagiczne.

Z innych typów  żyją liczne larwy, np. 
larw y gąbek, szkarłupni, mięczaków, 
pierścienic.

W reszcie cały św iat jednokomórko
wych pierw otniaków  ma tu licznych 
przedstawicieli. Tu żyją liczne świetlan- 
k i (Noctiluca), otwornice (Foraminifera) 
i wyłącznie pelagiczne promieniczki (Ra- 
diollaria).

❖

Z form tych jedynie kręgowce i niektóre 
skorupiaki mogą pływać we wszystkich 
dowolnych kierunkach zależnie od swego 
postanowienia i woli, wszystkie inne są 
igraszką fal i w ia tru  i tw orzą t. zw. 
„plankton11. W  skład jego wchodzą 
nadto wolno pływające wodorosty, które 
są pierwszym warunkiem  życia orga
nicznego, w ytw arzając m ateryą orga
niczną.

Zresztą jednak złożenie planktonu jest 
tak  co do ilości jak  i jakości bardzo 
różne i podlega różnym wahaniom, za
leżnie od wpływów, jakie tu  działają. 
K lim at nie działa na bezwzględną ilość 
okazów, ale w yw iera wielki w pływ na 
jakość planktonu, powodując najsilniej
szy rozwój gatunków  w  okolicach tropi
kalnych. Zdaje się, że nie bez znaczenia 
są też czynniki świetlne. Co do roz
mieszczenia pionowego to  najobfitszy 
jest on na powierzchni do głębokości 
kilku metrów, zresztą jes t to zależne od 
pór roku (bo niektóre okazy w ypływ ają 
na powierzchnię w  zimie, inne w  lecie), 
a naw et pór dnia. W  zatoce trye- 
steńskiej np. najbogatszy jest plankton 
zimą, w  lecie bardzo wiele okazów za
pada głębiej w  zimniejsze w arstw y 
wody.

N adto wiele zw ierząt tylko w pewnych 
stadyach wchodzi w  skład planktonu, 
zresztą należy do fauny osiadłej. W  tym  
też czasie odbywają one nieraz dalekie
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wędrówki. Ciekawe są t. zw. wędrówki 
ontogenetyczne widłonogów (Copepoda): 
Samica składa ja ja  na powierzchni, te 
opadają ku dołowi, a wylęgłe młode 
znów wznoszą się na powierzchnię.

Zw ierzęta pelagiczne w ykazują w  swej 
budowie liczne właściwości i przystoso
wania do warunków. Zw ierzęta więk
sze, ażeby mieć swobodę ruchów i siłę 
do odbywania dalekich podróży, posia
dają silną m uskulaturę i odpowiedni 
kształt wrzecionowaty. Charakterystycz-

stają  się małe i cienkie, czego wymow
nym przykładem jes t żeglarek papierowy 
(Argonauta argo).

Do utrzym ania się na powierzchni 
albo na pewnych poziomach przyczynia 
się zwiększenie powierzchni ciała przez 
spłaszczenie, rozmaite wyrostki w kształ
cie kolców, piór i żagli, co wszystko 
ma na celu zwiększenie tarcia. Znane 
są w tym względzie owe drobne skoru
piaki pelagiczne z rozszerzonemi i roz- 
pierzonemi czułkami i odnożami. Dla 
przykładu podaję rysunek raczka Calo- 
calanus pavo (fig. 2) z widełkami (furca)

Fig. 2. Calocalanus pavo (według Kellera).

ne są przystosowania do unoszenia się 
blizko powierzchni wody. Już sama 
galaretow ata substancya wielu zwierząt 
zaw ierająca bardzo wiele wody (np. 
u usznicy Aurelia aurita  w edług Mobiu- 
sa 97,9%) jest mniej więcej równa co 
do ciężaru z wodą morską, co zapewnia 
jej łatw ość pływ ania w  dowolnych po
ziomach. Ażeby ciężar swój zmniejszyć 
posiadają zbiorniki oleju i pokłady tłusz
czu, co często trafia  się u  rurkopławów, 
szczęponogów, promieniczek i ja j niektó
rych ryb. Do tego służy pęcherz pławny 
ryb i dzwonki powietrzne rurkopławów 
kolonialnych, z tego też powodu skorupy

na kształt pawiego ogona rozpierzonemi 
i drugiego, Augaptilus filigerus (fig. 3), 
u którego wszystkie przysadki są opa
trzone licznemi szczecinkami i zwiększa
jąc przez to tarcie, utrudniają spadanie 
na dno. Zwłaszcza pierwsza para nóg 
jest przez swe skrzydłowate zakończenie 
przekształcona w prawdziwy spadochron. 
Takież samo znaczenie m ają krzemion
kowe długie ig ły  szkieletu promieni
czek.

Również pod względem ubarwienia 
zwierzęta pelagiczne są doskonale przy
stosowane do otoczenia. Baśni opowia
dają nam o cudownych pierścieniach,
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czapkach, czy płaszczach m ających włas
ność czynienia właściciela niew idzialnym  
dla oczu śmiertelników. Tu właściwość 
ta  występuje w  rzeczywistości, a osiąg
nięta jes t przez zanik barw nika i zgala- 
retow acenie całego ciała. W skutek tego 
zwierzę staje się przezroczyste jak  szkło. 
Przejrzystość ta  nie jes t zawsze i wszę
dzie jednaka, są stopniowe przejścia od 
form matowych, jak  szkło mleczne, do 
jasnych jak  najczystszy kryształ.

W szystkie typy praw ie m ają przedsta
wicieli przejrzystych, a naw et wśród 
kręgowców niektóre ryby, ja k  Helmich-

ciemno błękitnej barwy, np. pospolita 
skrzepnica (Yelella) i szklanwa (Porpita). 
Z mięczaków takiej barw y jest perlanka 
(Glaucus) i poronią (Janthina), niebieskie 
są liczne szczeponogie skorupiaki, a na
w et wyższe raki, jak  Yiribius acumi- 
natus.

Oprócz tego w ystępują tu  i inne 
barwy, częstokroć jaskrawe, u  meduz 
i rurkopławów opatrzonych parzydełka
mi ochronnemi; w  tym  przypadku są one 
środkiem odstraszającym, w ołając zdała : 
„noli me tangere“.

Tu w ystępują nadto liczne objawy na-

ISlr 19

Fig. 3. A ugaptilus filigerus (według Kellera).

tys diaphana, są do tego stopnia prze
zroczyste, że można przez nie czytać. 
Ogółem barw nik zachowuje się tylko 
w oku, naw et krew  staje się praw ie 
bezbarwną.

Błędem jednakże byłoby sądzić, że j 
wszystkie zw ierzęta pelagiczne są przej- j 
rzyste. Form y żyjące na powierzchni, } 
m ają często barw ę niebieską, k tó ra  | 
wśród błękitu morza równie dobrze chro- | 
ni jak  przejrzystość. P lam y  i paski sre
brzyste spraw iają wrażenie piany mor- | 
skiej i tem lepiej chronią właściciela. 
Przytoczę kilka przykładów. Z jam o
chłonów liczne meduzy i rurkopław y są

śladownictwa, zwierzęta nietylko kształ
tem  przypom inają morszczyny, wśród 
których żyją (Phyllopteryx), lecz naw et 
ubarwieniem  naśladują białe plam y wo
dorostów, np. ryba A ntennarius marmo- 
ratus z m orza morszczynowego.

W iele zw ierząt pelagicznych wydaje 
św iatło fosforyczne. Nie jest to właści
wość tego wyłącznie okręgu, występuje 
ona i wśród fauny głębinowej i przy
brzeżnej, tu  jednak najpierw  zwrócono 
na nią uwagę, bo tu  powoduje ona 
znane zjawisko świecenia morza. Że 
niektóre zw ierzęta w ydają światło, wie
dziano już w  starożytności, a świecące
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meduzy znane już były Pliniuszowi, 
jednakże w łaściw ą fosforescencyą całych 
obszarów morskich uznano dopiero w now
szych czasach.

Morze świeci we wszystkich strefach 
i okolicach, ale najsilniej zjawisko to 
występuje w  krajach podzwrotnikowych. 
Siła i jakość św iatła zależy też i od 
miejscowości i pory roku. W czasie 
mego pobytu w Tryeście we wrześniu 
r. z. bywały noce, w  których morze 
zupełnie nie świeciło, innym razem, 
gdy wieczór był cichy i pogodny, dość 
było przeciągnąć laskę po wodzie, by 
wywołać cały snop gwiazdek, jakby 
ogon komety pędzącej po powierzchni 
morza.

Barw a św iatła przy wybrzeżach Euro
py jest zwykle niebieskawa, w innych 
morzach jes t bardziej biała z zielona-

Fig. 4. Świetliczek prosowy (Noctiluca 
miliaris).

wym odbłyskiem, często obserwowano 
też św iatło czerwonawe. Zwykle świeci 
powierzchnia morza tylko wtedy, gdy 
jest w  ru c h u : rzucony kamień, płynąca 
ryba, uderzenie wiosłem wywołuje błysz
czący snop światła, rzadziej większe 
lub mniejsze przestrzenie w ydają blade j  

światło, które to  zjawisko jest już zro- j  

zumiałe od czasu odkrycia bakteryj 
świecących.

Zjawisko to dawniej rozmaicie tłum a
czono, sprowadzając je  do procesów 
fizycznych lub chemicznych zachodzą
cych w wodzie morskiej. Teorye te 
upadły wobec prostego doświadczenia, 
że woda morska czysta nigdy nie świeci. 
F ak t ten wykazał, że przyczyną są 
zwierzęta morskie. Liczba ich wypełni
łaby długą listę, ograniczymy się do 
kilku najważniejszych przedstawicieli. 
Jednym  z najważniejszych jest wiciowiec

zbadany dokładnie przez Cienkowskiego, 
mianowicie świetliczek prosowy (Nocti
luca miliaris) (fig. 4), który podrażniony 
wydaje niebieskawe światło. Większe 
zwierzęta w ydają również światło. K el
ler porównywa je z meteorami, podczas 
gdy fosforescencyą pierwotniaków zesta
wia z łagodnem światłem planet. Wśród 

| jamochłonów mamy licznych przedsta
wicieli obdarzonych możnością świecenia, 
a często pokrewne gatunki w  różnych 
okolicach wydają rozmaitej barwy świa
tło. Duża rozkrza (Rhizostoma) z morza 
Śródziemnego zupełnie nie świeci, pod
czas gdy pokrewne jej gatunki z w y
brzeża chilijskiego wydają, w edług Gri- 
glioliego, silne światło. Również osiadłe 
lub pełzające formy w ydają niekiedy 
światło. W łasność ta  występuje u  szkar- 
łupni, mięczaków, robaków, m ają ją

Fig. 5. Ognica (Pyrosoma).

ryby głębinowe, ogółem wszystkie typy 
zwierząt. Do najświetniejszych świateł 
morskich należą jednak osłonice, wśród 
których ognice (Pyrosoma) (fig. 5) nale
żą do pospolitych zw ierząt pelagicznych 
w morzach ciepłych, a rozm aite ich 
gatunki w ydają św iatło różnych kolo
rów.

Ciekawym jest fakt, że niektóre zwie
rzęta m ogą i po śmierci wydawać 
światło. W. Marshall podaje następujący 
f a k t : D ostał on od rybaka w Leyden
rybę samogłowa (Ortagoriscus), którego 
dla celów anatomicznych pokrajał. W  no
cy zaczęły świecić nietylko części ryby, 
chociaż już były nieświeże, ale naw et 
stolnica i narzędzia, których do sekcyi 
używał.

Przyczyną tych zjawisk są, jak  to 
wykazał prof. Radziszewski, procesy 
chemiczne, w  szczególności utlenianie
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zachodzące bądź w  całem ciele zwie
rzęcia, bądź w  pojedyńczych jego  czę
ściach.

Jeszcze parę słów chcę poświęcić filo
genii zw ierząt pelagicznych. N iektórzy 
sądzą, że tu  w łaśnie pow stały zaw iązki 
życia organicznego, a opierając się na 
fakcie, że wiele zw ierząt osiadłych ma 
larw y wolno pływające, dochodzą do 
wniosku, że faunę przybrzeżną należy 
wyprowadzić z form pelagicznych. Ale 
dowód ten nie jest przekonywającym . 
Pakt, że larw y praw ie w szystkich zwie
rzą t morskich są wolne, św iadczy jedy
nie o tem, że i osiadłe form y pochodzą 
od małych, pierwotnie pływ ających oka
zów. Te zaś m ogły się równie dobrze 
rozw inąć blizko w ybrzeża i doskonale 
żyć naw et w płytkiej wodzie. Daleko 
prawdopodobniejszem jest, że pełne mo
rze powoli zaludniało się em igrantam i 
z pasu wybrzeżnego, gdzie w arunki po
w stania nowych form są bez porów nania 
korzystniejsze. N ietylko bowiem w a
runki odżywiania są tu  pomyślniejsze, 
ale nadto pełne morze okazuje wszędzie 
bardzo jednostajny charakter, a więc nie 
może w ytw arzać form, któreby w skutek 
przystosowania do otoczenia zasadniczo 
się różniły. Rzeczywiście w morzu o tw ar
łem  widzimy jedne i te  same formy 
w bardzo odległych obszarach, a dotyczę 
to  nietylko rodzajów ale i gatunków , 
że wspomnę tylko o znanym  młocie 
(Zygaea malleus) lub o olbrotniku czyli 
pottw alu  (Catodon). Najnowsze poszu
kiw ania wykazały, że fauna pelagiczna 
sięga w  głąb tylko do jak ich  100 sążni, 
„stąd — powiada W. H aake — nie należy 
też przyjmować, że głębie zostały  za
ludnione przez faunę pelagiczną; owszem 
zawdzięcza raczej ona swój św iat zwie
rzęcy tak  samo, jak  pełne morze, faunie 
przybrzeżnej “.

L. Bykowski.

KORESPONDENCYA WSZECHŚWIATA.

Szanowna Redakcyo!

W  czasach ostatnich w naszej prasie co
dziennej ukazało się kilka wzmianek o pol
skich wydawnictwach poważnych. W zmianki 
tik ie , o ile pisane przez ludzi fachowych, są 
zjawiskiem wysoce pożądanem i normalnem; 
w przeciwnym zaś razie, gdy pióro ujmują 
osoby niepowołane lub też dotykające dzie
dzin im obcych zupełnie, w ystąpienia podob
ne przybierają zazwyczaj charakter niewłaści
wych elukubracyj, graniczących w prost ze 
śmiesznością.

Myśli takie z całą siłą nastręczają się gdy 
czytamy felieton „Kuryera W arszawskiego" 
z dnia 1 maja r. b., rozpatrujący rocznik 
pierwszy miesięcznika „Książka", poświęcone
go bibliografii krytycznej. O ile autor (wy
stępujący pod stałym pseudonimem J. T. 
Hodi) w 2A swego artykułu roztrząsa nowo
czesne kierunki literackie i artystyczne z ra- 
cyi ich recenzyi w „Książce11, to  o tem nie 
mamy nic do powiedzenia, odmawiając sobie 
w tem z góry kompetencyi; chodzi nam zato 
specyalnie o część końcową artykułu, w k tó 
rej p. Hodi rzuca wogóle g ro t potępienia 
na Kraków, jako źródło modernizmu i eleu- 
teryzmu filozoficznego, a w szczególności— 
jaknajnieforfcunniej dla siebie—zwraca nieu
błagane- ostrze swej kry tyki na rozprawę 
p. W . Natansona p. t . : „Pogląd na rodzaje 
zjawisk w  materyalnym  wszechświecie11 ') 
z okazyi jej pochlebnej oceny przez p. M. 
Massoniusa, redaktora oraz współpracownika 
działu filozoficznego „Książki11.

Pan  W ładysław  Natanson, profesor wszech
nicy Jagiellońskiej i członek Akademii k ra 
kowskiej, jest autorem  znakomitego (jak po
wiada sam recenzent p. J. Hodi) „Wstępu 
do fizyki teoretycznej11 oraz wielu innych 
prac naukowych, k tóre  mu zjednały uznane 
i zasłużone miejsce w  międzynarodowem gro
nie specyalistów. Podobne stanowisko i prze
szłość naukowa nie daje naturalnie jedno
cześnie dyplomu nieomylności i nie uwalnia 
od krytyki; daje jednak miarę tego, jak  
ostrożnie i rozważnie obliczone być winny 
wszelkie zarzuty, skierowane przeciwko w y
nikom ta k  długotrwałych i uznanych studyów 
naukowych.

Prof. Natanson w  swym „Poglądzie na ro
dzaje z jaw isk . . . 11 tłumaczy, jak  wiadomo, 

| w sposób przystępny treść i istotę t. zw. 
| drugiej zasady term odynam iki oraz podaje 
| k ilka wniosków, stąd  wynikających. Jeżeliby 

więc naw et można było występować przeciw

') Odbitka z „Przeglądu Polskiego11 (gru
dzień 1900 r.); rzecz, drukowana także we 
W szechświecie (nr. 50 z r. 1900) i po nie
miecku, w lipskich „Annalen der Naturpbilo- 
sophie11 (t. 1, str. 133—148, 1902).
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ko szczegółom i sposobom tego tłumaczenia, 1 
to rzecz sama je s t a priori bez zarzutu, gdyż 
„druga zasada11 jest w naszych ludzkich sto- j  

sunliaeh podstawowym i niezaprzeczonym 
faktem nauki. Jej nie uznawać—znaczyłoby 
nie tylko burzyć mozolnie nagromadzony 
gmach wiedzy, ale i przeczyć tak codziennym 
faktom, że z dwu ciał niejednakowo ogrza
nych zawsze gorętsze traci ciepło na rzecz 
zimniejszego, lub że m otoru parowego pędzić 
nie można ciepłem pobranem  od ciał otacza
jących o najniższej tem peraturze. Bo prze
cież sama „druga zasada11, mimo całej swej 
ogólności, sprowadza się między innemi 
i wypływa z tych naprzykład pospolitych 
faktów.

P. Hodi poprostu nie uznaje drugiej zasady 
i wniosków stąd płynących, a, co lepsze, 
przypisuje te  ostatnie „pomysłowi11 prof. Na- 
tansona. „Fizykę precz odprawiwszy, pogrą- 
żyćby się wypadło w oceanie bezdennie 
dowolnych spebulacyj metafizycznych—powia
da recenzent—ażeby módz dziś utrzymywać, 
że ilość czynnej energii mechanicznej we 
wszechświecie zmniejsza się nieustannie i nieu
błaganie11. Przedewszystkiem w oryginalnej 
rozpraw ie nie je s t użyte wyrażenie „ilość 
czynnej energii mechanicznej11, ani też nie 
odniesione je s t żadne podobne uogólnienie 
do wszechświata, jako całości. Słowa te  są 
przepisane przez p. Hodiego z krytyki, za
mieszczonej w „Książce11, co się zresztą zga
dza z całym duchem repliki, budzącej najpo
ważniejsze przypuszczenie, że atakowany 
artykuł znany jest głównie z drugorzędnej 
recenzyi.

To nie przeszkadza jednak  p. Hodiemu do 
wyprowadzania coraz dalej sięgających i coraz 
trudniejszych do zrozumienia zarzutów. Tak 
np. czyż można znaleźć jakiś sens naukowy 
w zdan iu : „W niosek ten (o skutkach drugiej 
zasady) nastręczył się tu  chyba . . .  z przy
puszczenia jakiejś próżni pozawszechświato- 
wej, w której ciepło, źródło ruchu i życia 
na ziemi wypromienia (?) się bez reakcyi, 
bez wpływu na energię mechaniczną11. Dalsze 
mnożenie takich przykładów byłoby wprost 
znęcaniem się nad bezbrzeżną ignorancyą p. 
Hodiego w dziedzinie nietylko już dążeń 
dzisiejszych, ale w prost podstaw elem entar
nych ścisłej wiedzy fizycznej.

Nie sądzimy, aby powyższych słów kilka 
można było poczytywać, jako mające służyć 
ku obronie poglądów, zaw artych w rozprawie 
prof. Natansona. Poglądy uczonego, w prze
ciągu szeregu la t płodnie i sumiennie po
święcającego się badaniu jednej z najbardziej 
podstawowych gałęzi wiedzy fizycznej, są 
wyższe ponad wszelkie zarzuty niefachowych 
krytyków  i nie wym agają ogólnikowych 
obron. W  oczach każdego, komu nie obce 
są podstawy i dążenia nauk przyrodniczych, 
taki owoc wytrwałej i doniosłej pracy nau
kowej budzi nie tylko uznanie, ale zarazem 
prawdziwy i głęboki szacunek. W szelkie 
głosy niepowołanych niezdolne są tu  zawa
żyć na szali, a swą czelnością naukową mogą 
one conaj wyżej tylko oburzyć świadomych. 
Najgorszą ich stroną jest to, że rodzą zamęt

w umysłach ludzi nieobeznanych z nauką, 
z jakich w tak  przeważnej większości skła
dają się czytelnicy pism codziennych.

Wł Gorczyński.

SEKCYA CHEMICZNA.

Posiedzenie 7-me w r. b. odbyło się w dniu 
19 kwietnia.

Członków i zaproszonych gości było obec
nych na posiedzeniu 38.

Po odczytaniu i przyjęciu protokułu z po
siedzenia poprzedniego, dr. H. Majmon wy
powiedział rzecz „O świeceniu podczas kry- 
stalizacyi11, ilustrując przemówienie swe bar
dzo ciekawemi doświadczeniami.

Prelegent po krótkim  wstępie, w którym  
przytoczył zasługi położone na tem polu 
przez prof. Bandrowskiego, przeszedł do 
szczegółowego rozpatrzenia niewielu, gdyż 
zaledwie 7-iu związków, posiadających szcze
gólną własność świecenia podczas w ykrysta
lizowania z roztworów; związkami temi są : 
fluorek sodu, chlorek sodu, chlorek potasu, 
bromek potasu, bezwodnik arsenawy, siarczan 
potasowo-sodowy i azotan strontu.

Doświadczenia, jakie prelegent wykonał, 
choć niezmiernie trudne, udały się w zupeł
ności. Prelegent wzorował się na artykule 
p. Prokopeczki w Chemiku Polskim nr. 8 
t. II, gdzie zostały szczegółowo opisane spo
soby otrzymywania odpowiednich roztworów.

Za efektowne doświadczenia prelegentowi 
podziękowano oklaskami.

Ze spraw bieżących weszła na porządek 
dzienny kwestya zebrania i wprowadzenia 
u nas ujednostajnionych metod analitycznych. 
Po ożywionej dyskusyi, w której przemawia
no jak  przeciw tak  i za projektem, Sekcya 
postanowiła wybrać komisyą złożoną z pp. 
prof. Boguskiego, St. Górskiego, W. Muter- 
milcha i K. Jabłczyńskiego, i komisyi tej 
przekazała całą sprawę.

W  dalszym ciągu głos zabrał p. Br. Zna- 
towicz i mówił o życiu i działalności ks. J. 
Rogalińskiego. Obszerniejszy życiorys tego 
badacza p. W szechświat nr. 17, 1902. W  stu
letnią rocznicę jego zgonu dr. Fr. Chłapow
ski wydał broszurę, z której sprzedaży do
chód przeznaczony je s t na ufundowanie ta 
blicy pamiątkowej dla Rogalińskiego w ka
tedrze poznańskiej.

Ze spraw innych przewodniczący, p. Lep- 
pert, przedstawił projekt redakcyi Chemika 
Polskiego, aby wydać słowniczek przyrządów 
laboratoryjnych i czynności chemicznych. Do 
opracowania pomienionego zadania zaproszo
no pp. prof. Boguskiego, Heilperna i redak- 
cyą Chemika Polskiego W reszcie prezydyum 
Sekcyi zaproponowało wycieczkę do Łodzi, 
aby zapoznać się z tam tejszą Sekcyą i zwie
dzić przy sposobności kilka fabryk łódzkich.

Na zakończenie p. Rozpendowski zwrócił 
się do prof. Boguskiego z propozycyą poka
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zania Sekcyi urządzenia pracow ni chemicznej 
w gmachu politechniki warszawskiej. Prof. 
Boguski przyrzekł poprzeć ten  projekt.

Na tem  posiedzenie ukończone zostało.

KRONIKA NAUKOWA.

— Komety w r. 1902. W edług wyliczeń'Schul- 
hofa w r. b. są oczekiwane dwie k o m e ty : 
jedna Swifta z r. 1895 I I  w  końcu paździer
nika, druga Tem pla w grudniu. Obiedwie 
świecić będą słabem światłem, tak, że praw 
dopodobnie pierwsza z nich nie będzie w i
dzialną; Schulhof twierdzi, że kom eta Swifta 
je s t identyczna ze słynną kom etą Lexella 
z r. 1770.

G. T.

— Nowa gwiazda w Woźnicy była znów ob
serwowana d. 21 i 22 października r. z. przez 
prof. Bernarda zapomocą 40-calowego refrak- 
to ra obserwatoryum  Yerkesa; gwiazda była 
18 wielkości i przedstaw iała tarczę nieco za
mgloną.

G. T.

—  Gwiazdy zmienne. Między gwiazdami zmien- 
nemi o długim okresie i znacznej różnicy 
w sile światła między maximum a minimum 
znajduje się wiele takich, k tórych wielkość 
spada poniżej 12 klasy, a naw et znajdują się 
gwiazdy znikające zupełnie w czasie m ini
mum swego blasku naw et dla oka uzbrojo
nego w najlepsze szkła. K ilka ciekawych 
szczegółów dają spostrzeżenia J. A. Park- 
hursta w obserwatoryum  Yerkesa. W  kw ie
tn iu  1900 r. gwiazda R U  H erkulesa, a w paź
dzierniku Y Androm edy posiadały blask 14 
wielkości; R Niedźwiadka dnia 8-go lipca 
była poniżej 15 wielkości, a RV H erkulesa 
we wrześniu tegoż roku posiadała blask 16 
wielkości.

S Łabędzia, świecąc najsłabiej, była ledwie 
dostrzeżona przez 40-calowy teleskop Y erke
sa, a V Delfina od lipca do października 
1900 r. była niewidzialną. Zmienna w Ce- 
feuszu, której współrzędne są a — 21h 3m38,5 s , 
8 =  . - i ^ ^ ^ O " ,  była niewidzialną przez po
wyższy teleskop od 29 maja do 16 paździer
nika 1900 r.; po odfotografow aniu okolicy 
nieba, w której powinna znajdować się gwiaz
da zmienna, znaleziono ją  na kliszy po 2-go- 
dzinnej ekspozycyi, przyczem wielkość jej 
była o pół klasy niższą aniżeli wynosi g ran i
ca widzialności gwiazd przy pomocy 40-calo
wego refraktora.

G. T.

— Pomiary ciśnienia osmotycznego. Gdy roz
tw ór zwykłej soli lub cukru zetkniem y z wodą, 
sól lub cukier przechodzi z roztw oru do wo
dy dopóki się nie zrównoważy stopień nasy-

i  cenią w  obudwu cieczach. Cząsteczki ciała 
rozpuszczonego rozchodzą się z roztw oru po 
rozpuszczalniku nowym pod wpływem siły 
zwanej ciśnieniem osmotycznem Uwidocznić 

{ istnienie ciśnienia osmotycznego je s t dość 
J  łatwo, trudniej daleko zmierzyć wielkość 

ciśnienia. Od czasu poznania tego zjawiska 
ciągle dokładano starań, by wypracować 
metodę możliwie najściślejszego oznaczania 
ciśnień znaczniejszych. Pfeffer, botanik n ie
miecki, dopiął w r. 1877 możności bezpośred
niego oznaczania ciśnienia osmotycznego, ale 
nie udało mu się przekroczyć granicy powy
żej roztw oru 60% cukru trzcinowego w tem 
peraturze zwykłej. Van’t  Hoff dowiódł dla 
roztw orów  słabych, że ciśnienie osmotyczne 
podlega tu  praw u dla gazów, lecz nie poko
nał trudności występujących w przypadku 
pomiarów ciśnień znaczniejszych. Morse z U ni
w ersytetu  Johna Hopkinsa podobno miał 
opracować nową metodę, k tóra  daje wspa
niałe wyniki. Zamiast poddawać roztw ór 

j  i czysty rozpuszczalnik dyfundowaniu przez 
błonkę przenikliwą, jak  to  czyniono dotych
czas, Morse powoduje dyfuzyą zapomocą 
prądu elektrycznego. Roztwór żelazocyanku 
potasu z odpowiedniem naczyniem zanurza 
w roztworze siarczanu miedzi, do roztworów 
wprowadza elektrody i puszcza prąd z roz
tw oru zewnętrznego do wewnętrznego. Jon  
miedzi naładowany dodatnio pociągnięty przez 
prąd przechodzi przez ściankę i przenika do 

I roztw oru wewnętrznego i odwrotnie jon  od- 
jem ny żelazocyanku przenika do roztw oru 
zewnętrznego; te  dwa jony przez zetknięcie 
strącają się i tw orzą osad, który stawia da
leko większy opór ciśnieniu, aniżeli osad 
otrzymywany metodą Pfeffera. Morse miał 
dojść podobno do oznaczania ciśnień osmo- 
tycznych sięgających 23 atmosfer.

(R. Sc.). S.

— Światło słoneczne i enzymy. W pływ  tem 
peratury  na działanie enzymów bywał wielo
krotnie przedmiotem badania; o wpływie 
św iatła mamy zaledwie pojedyńcze spostrze
żenia, k tóre  wszakże prawie jednomyślnie 
przypisują tem u czynnikowi działanie szkod
liwe. Szereg badań dokładniejszych podjął 
p Emmerling, starając się zwłaszcza wyłą
czyć tu  zakłócające działanie pow ietrza oraz 
mikrobów. Używano najlepszych przetworów 
handlowych, z których przyrządzano roztwo- 
ry  l°/0-we; przechowywano je zawsze w na
czyniach szczelnie napełnionych i zabezpie
czano od rozkładu bakteryjnego przez doda
nie l “/0 toluolu. Część cieczy badano natych
m iast po przyrządzeniu, drugą przechowywa
no w ciemności, trzecią pozostawiano przez 
5 dni pod wpływem rozproszonego światła 
słonecznego, czwartą wreszcie równie długo 
wystawiano na działanie bezpośredniego świa
tła  słonecznego. Badano w  ten sposób in- 
w ertynę, maltazę drożdżową, laktazę, emulsy- 
nę, amylazę (diastazę), podpuszczkę, pepsynę 
i trypsynę. Ogólny wynik tych badań w ska
zuje wogóle nieznaczny wpływ światła; dla 
inw ertyny, emulsyny, diastazy i laktazy p ra 
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wie żadnego działania szkodliwego wykryć 
nie było można. W  niewielu tylko przypad
kach występowało mniejsze lub większe upo
śledzenie specyficznego działania enzymu, 
mianowicie dla podpuszczki i maltazy droż- 
dżowej. Co do enzymów peptonizujących 
pepsyny i trypsyny, rezultaty były zmienne; 
w niektórych doświadczeniach światło okazy
wało działanie szkodliwe, w innych pozosta
wało bez wpływu.—Kilka tymczasowych do
świadczeń wykonanych z toksynami wskazu
je, że te  ciała znacznie są wrażliwsze na 
światło niż enzymy.
(Ber. d. deut. chem. Ges., Naturw . Runds.).

A. L .

— Amygdalina, jak  wiadomo, pod wpływem 
emulsyny rozszczepia się na glukozę, olejek 
gorzkich migdałów i kwas pruski. Otóż p. 
Emmerling starał się z tych produktów  roz
kładu znów syntetycznie zbudować amygda- 
linę. Gdy mu się wszakże próba ta  nie po
wiodła, zwrócił się do innej reakcyi amygda- 
liny, mianowicie do jej rozkładu pod wpły
wem maltazy drożdżowej na cukier i gluko- 
zyd nitrylowy kwasu migdałowego. Istotnie, 
działając maltazą na stężony roztw ór tego 
glukozydu i cukru, udało mu się otrzymać 
małe ilości amygdaliny i dowieść w ten  spo
sób, że maltaza drożdżowa nadaje się do 
sprowadzania syntez. Roztw ór 30 g gluko
zydu wymienionego i 18,5 g czystej glukozy 
w 50 cm3 roztw oru maltazy drożdżowej prze
chowywano przez 3 miesiące w rurach zato
pionych w tem peraturze 35°, następnie zago
towano, poddano fermentacyi z drożdżami 
wolnemi od maltazy i niezmieniony glukozyd 
wytrawiono acetonem. Pozostałość składała 
się z czystej amygdaliny.

(Ber. d. deut. ch. Ges.).
A. L.

—  Jeziora słone w Siedmiogrodzie posiadają 
szczególne cechy : tem peratura i słoność wo
dy następują po sobie w  tak i sposób, że na 
spodzie wodozbioru spoczywa woda słona 
chłodna, nad nią je s t w arstw a wody słonej 
ciepłej, a zwierzchu znajduje się znowu 
chłodna w arstw a wody ale pozbawionej soli. 
Tak np. w jeziorze Medoc na powierzchni 
woda ma tem peraturę 21° C i jest słodka, 
na głębokości 1,3 m  już ciężar właściwy wo
dy je s t 1,17, a tem peratura 56° C, w miarę 
wzrastania głębokości tem peratura wody ob
niża się do 19° C, gdy ciężar właściwy wzra
sta do 1,19. Najwyższa część warstwy ciepłej, 
k tóra  je s t najcieplejszą w całym wodozbiorze, 
dosięga tem peratury 71° C. W zimie tem pe
ratura  spada i minimum, przypadające na 
maj, wynosi 26° C.

(R. Sc.). J. S.

— Człowiek Neanderthalski. G. Schwalbe po 
wielu gruntownych badaniach czaszki z Nean- 
derthalu dochodzi do wniosku, że należy ona 
raczej do okazów rasy bardziej zbliżonej do

małp antropomorficznych, aniżeli do człowie
ka. Jestto  zatem jakby poparcie zdania 
Kinga i Copea, którzy uznali czaszkę z Nean- 
derthalu za typową dla pewnej określonej 
rasy. Rasa Neanderthalska nie należy do 
człowieka paleolitycznego lub czwartorzędo
wego, ale raczej jest zbliżoną do dawniejszej, 
jak  ze Spy lub Naulette. Homo neandertha- 
lensis może tedy stanowić rasę niższą, która 
przetrwała pewien czas obok nowszej Homo 
sapiens z pleistocenu.

(R. Sc.). E . M.

ROZMAITOŚCI.

— Otrzymujemy następującą notatkę z Sa- 
r e p ty : „D. 22 ubiegłego miesiąca patrzyłem
na zaćmienie księżyca. O godzinie 9 m. 40— 
30, gdy księżyc był całkowicie zaćmiony, od
wróciłem się aby popatrzeć na resztę nieba 
i w gwiazdozbiorze Kassyopei między 7 a 7] 
zauważyłem przedtem niewidzialną gwiazdę 
3—4 wielkości (a =  01' 30m — 0h 40m, 5 — 58°), 
której na żadnej z moich k art z gwiazdami 
do 6-ej wielkości odnaleźć nie mogłem. Tu 
nie może być subjektywnej omyłki, bo poka
zywałem gwiazdę i kilku znajomym14.

S. Chojecki.

—  Sztuczne wywołanie deszczu zapomocą elek
tryczności jak  podaje Scientific American 
zostało podjęte z powodzeniem w Fukushima 
w Japonii. Co do szczegółów niema wia
domości bliższych. Doświadczenie tak  jest 
op isane: „Manipulacye zostały rozpoczęte 
około 11 wieczorem; zmiany atmosferyczne 
w niczem się nie zdradzały aż do dziewiątej 
zrana, kiedy zaczęto spostrzegać tworzenie 
się obłoków na wzgórzu, na którem się do
świadczenia odbywały. Niebawem zaczął pa
dać uporczywy deszcz. O jedenastej ulewa 
się powtórzyła, wreszcie nastąpiła trzecia, 
czwarta i około 9‘/s wieczorem piąta. Po
wierzchnia zroszona przez te  deszcze rozcią
gała się na wiele kilometrów". Ciekawe te 
doświadczenia mają być niezadługo powtó
rzone.

(R. Sc.). F. A.

OBJAWY ASTRONOMICZNE 
W  M. MAJU.

W  ciągu maja będą widoczne 4 p lan e ty : 
Merkury, W enus, Jowisz i Saturn. Merkury, 
którego wyszukanie na niebie bez pomocy 
lunety je s t rzeczą nadzwyczaj trudną, w koń
cu maja będzie mógł być dostrzeżonym, na 
co składają s i ę : znaczne zboczenie północne,



804 W s z e c h ś w i a t N r 19

dochodzące do -f25°22', oraz największe wy
dłużenie wschodnie, wynoszące w  dniu 28 
b. m. 23°3'. W  połowie m aja M erkury za
chodzi po zachodzie słońca blizko we dwie 
godziny, a przyjąwszy pod uwagę, że w  tym 
czasie zmierzch trw a u nas blisko 50 minut, 
otrzymamy dla obserwowania rzadko w idzial
nej planety 70 minut. Należy jej szukać pp 
godz. 8 w. nad w idnokręgiem  północno-za
chodnim; przez lunetę da się z łatw ością od
różnić od gwiazd stałych po wąskim sierpie. 
D. 5-go Merkury znajduje się w  punkcie 
przysłonecznym, 8 -go w złączeniu z księżycem, 
a 28-go w największem wydłużeniu wschod- 
niem.

W enus, widoczna jako ju trzenka nad w id
nokręgiem południowo-wschodnim, wciąż od
dala się od ziemi; przez lunetę widać więcej 
niż połowę oświetlonej tarczy, a obserwacya 
trw ać może przeszło godzinę, gdyż od chwili 
wschodu W enerjr (między godz. 2—3 po pół
nocy) do wschodu słońca, k tóry  w końcu 
maja ma miejsce na kilka m inut przed godz. 
4 r. Dnia 28-go W enus znajdować się będzie 
w punkcie odsłonecznym.

Jowisz i Saturn  wschodzą po północy; 
pierwszy znajduje się z praw ej strony W ene-

ry, wszakże znacznie niżej, z powoda swego 
zboczenia południowego (—16°). W  w arun
kach mniej sprzyjających znajduje się Saturn, 
którego znaczne zboczenie południowe (—20’) 
u trudnia wyszukanie na niebie. Dnia 7-go 
Jowisz jest w kw adraturze ze słońcem, 28-go 
po północy w złączeniu z księżycem.

Uran świeci jako  gwiazdka 6 ej wielkości 
w gwiazdozbiorze Wężowmka.

Odmiany księżyca: nów d. 7-go o godz. 12 
m. 9 po północy, pierwsza kwadra d. 14 go
0 godz. 3 m. 4 pp., pełnia d. 22-go o godz. 
12 m. 10 p p , ostatnia kw adra 30-go o godz.
1 m. 24 pp.

W  czasie nowiu, d. 7 maja, będzie widzial
ne na półkuli południowej nieba częściowe 
zaćmienie słońca, którego największa faza 
wynosi 4/s średnicy słońca. Pas widzialności 
zaćmienia przechodzi przez Nową Zelandyą 
i część oceanu Spokojnego pomiędzy A ustra
lią a Ameryką południową. Początek zaćmie
nia nastąpi według czasu warszawskiego
0 godz. 10 m. 7 wieczorem, koniec o godz.
1 m. 50 po północy.

Długość dnia w zrasta w W arszawie od 14 
godz. 50 m. do 16 godz. 21 m.

G. Tołwiński.

B U L B T Y N  M E T E O R O L O G I C Z N Y

za tydzień od d. 30 kw ietnia do 6 m aja 1902 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu 1 Rolnictwa w Warszawie).
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7 r. 1 p. 9 w. 7 r- 1 p. 9 w. N ajw . Najn.

30 Ś. 47»° 46,3 45,1 2,6 6,5 7,1 8,9 i , ° 60 N ^ N E ^ SW 3 _
I  C. 42,6 40,6 38,6 10,8 I2 >7 10,2 13,3 3,1 44 S W ’,S W IJ, S ’ -- /  w  południe
2  P. 37,8 4°,.S 42,° 7,° 9,5 6,2 xo,8 6,2 69 S W I!|SW5,S W ' °,7 /  zrana; •  kikakr.; a
3  s . 43,7 45,6 45 ,o 5,i 9,3 8,4 11,0 4,5 76 sw ^ sw .sw -1 2,3 «  w c ią g u  dnia kilkakr.
4 N. 44,0 44,6 45,i 9,7 8,7 7,9 n ,9 6,7 84 s w 3,sw 3,sw 3 3,3 •  kilkakrotnie
5 p- 46,7 46,7 46,2 9,4 11,0 9,9 11,6 5,4 74 sw ^ w ^ sw 1 0,2 0  kilkakrotnie; a  a. m.
6 w. 46,2 47,3 48,1 8,0 9,7 8,9 I2 >5 6,8 0 5 N W J,W ',S W ’ [krótko

Ś red n ie  44,3 8,5 67 6,6

T R E Ś ć. Na lodowcu w Norwegii, przez A. Kudelskiego. — Dr. G. Bredig. Chemia tem pe
ra tu r krańcowych, przełożyła Z. Joteyko-Rudnicka. — O faunie przybrzeżnej i pelagicznej. 
Odczyt; przez L. Bykowskiego (dokończenie). — Korespondencya W szechświata. — Sekcya 

chemiczna. — K ronika naukowa — Rozmaitości. — Buletyn meteorologiczny.

W y d a w c a  W . W R Ó B L E W S K I . Redaktor BR. ZNATOWICZ.

,11,03 bo u e 110 IF.eti3ypoio. Bapm aua 24 anp-fcjiH 1902 roja. D ruk W arsz. Tow . Akc. A rtystyczno-W y (ławniczego.


