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CIEK AW Y PRZYK ŁAD 
SYM ETRYI DW UBOCZNEJ OBOK 

JED N O STA JN EG O  UBARW IENIA.

Ciało znacznej większości zwierząt 
ruchomych zbudowane je s t podług sy- 
m etryi dwubocznej. Jeżeli podłużnem 
cięciem, przeprowadzonem od głowy do | 
tylnego końca, rozdzielimy ciało takiego ] 
zwierzęcia na dwie części, to  każda 
z nich będzie zwierciadlanem odbiciem 
drugiej, naw et w najdrobniejszych szcze- ! 
gółacli. Praw e skrzydło motyla lub ptaka 
odpowiada pod względem ubarwienia 
i najdelikatniejszych plamek tak  dokład- | 
nie lewemu, jakgdyby było rzeczywiście 
jego odbiciem w lustrze. W  ten sposób 
na tylnych skrzydłach motyla, zwanego 
admirałem (Yanessa A talanta) można j 
przeczytać datę 1881, ponieważ na jed- 
nem z nich znajduje się rysunek w kształ- j  

cie l i 8, a na drugiem, jak  na lustrza- 
nem odbiciu, to  samo, ale odwrócone, to i 
jest 8 i 1. Dało to  naw et powód do ■ 
upatryw ania w tych znakach tajemnicze- ' 
go napisu przepowiadającego koniec | 
św iata na rok 1881.

Sym etrya ta  rozciąga się przedewszyst- | 
kiem na narządy zewnętrzne. W ewnętrz- i

ue nie ulegają jej zwykle i bardzo często 
bywają zupełnie niesymetryczne, jak  np. 
organy trawienia, serce, a także niektóre 
inne : (u wielu wężów jedno płuco bywa 
szczątkowe albo też niema go wcale).

Ale i na organach zewnętrznych sy- 
m etrya boczna rozciąga się zawsze jedy
nie na stronę lewą i prawą; nie ujaw nia 
się zaś nigdy w stosunku górnej i dol
nej : strona grzbietow a i brzuszna nie 
m ają jednakowej budowy i różnią się 
prawie zawsze ubarwieniem.

Nieraz także można się spotkać z od
stępstwem od bocznej symetryi organów 
zewnętrznych. W yjątki te są bardzo 
ciekawe z tego powodu, że zwykle po
tw ierdzają ogólne prawidio, zwłaszcza, 
gdy uda się wykazać; w  jak i sposób 
powstał ten brak symetryi.

Najbardziej znanego przykładu takiej 
asymetryi dostarczają nam bokopływy 
czyli flondry (Pleuronectidae), u  których 
jeden bok jes t zabarwiony i posiada oba 
oczy, podczas gdy drugi jest białawy 
i ślepy. R yby te, pływając i spoczywa
jąc  na dnie, zwracają stronę zabarwioną 
do góry, spraw iają więc najzupełniej 
wrażenie, jakgdyby były, wręcz prze
ciwnie niż wszystkie inne, spłaszczone 
nie od strony prawej ku lewej, lecz od 
góry ku dołowi. Baczniejsze jednak za-
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poznanie się z ich budową wskazuje, że 
są one bocznie spłaszczone zupełnie tak  
samo, jak  wszystkie ryby, ale pływ ają 
nie na stronie brzusznej, lecz na jednym  
z boków, i dlatego w łaśnie nadano im 
nazwę bokopływów. Różnią się na to 
m iast wybitnie od innych tem, że m ają 
boki niesymetryczne, niejednakowo ubar
wione i niejednakowo zbudowane : g ło
w a jest zawsze przekręcona w jedne 
stronę i oczy znajdują się zawsze z jed 
nego boku.

W edług dawnego podania wschodniego, 
ryby te  niegdyś były sym etryczne i jed 
nakowo ubarwione z obu stron; ale pew 
nego razu Mojżesz czy M ahomet smażył 
je, i, zarumieniwszy z jednej tylko stro- 
ny, powrzucał z powrotem  do wody, 
w skutek czego jedna strona się zabarwiła, 
a  druga pozostała jasną.

N auka do pewnego stopnia zgadza 
się z tem podaniem, tw ierdząc również, 
że ryby te  były niegdyś symetryczne. 
Asym etrya w  budowie pow stała w  nich, 
jako następstw o przyzw yczajenia się do 
spoczywania i do pływ ania na jednym  
boku. Spowodowała ona z biegiem cza
su przekręcenie się głow y i przeniesienie 
się oczu na bok, zwrócony ku górze, 
a natom iast jaśniejsze ubarw ienie dru
giego boku, odpowiednio do tego, jakie 
zwykle posiadają ryby na stronie spod
niej czyli brzusznej.

Młode bokopływy i dzisiaj są najzu
pełniej symetrycznemi stworzeniam i, po
siadają z każdej strony głow y po jed- 
nem oku i pływ ają w  położeniu piono- 
wem. Ciało ich sćaje się asymetrycznem  
dopiero w  miarę dalszego rozwoju 
i przyzwyczajenia [się do spoczywania 
na jednym  boku. J e s t  przytem  rzeczą 
sporną, w  jak i sposób oko przenosi się 
z jednej strony głow y na d rugą: we
d ług jednych badaczów tw orzy ono so
bie drogę przez rozmiękczenie kości g ło
wy; w edług innych przesuwa się ze
wnętrznie, pociągając za sobą otaczające 
części głowy, k tóra w skutek tego skrę
ca się w  jednę stronę. Takie skręcenie 
głow y ku stronie zabarwionej, jak ie  w i
dzimy u dorosłych bokopływów, może 
się istotnie odbyć bez wielkich trudno-

ści, dopóki szkielet jest jeszcze mięk- 
i ki i chrząstko waty.

Do zw ierząt niesymetrycznych należą 
także ślimaki skorupowe. Zoolog duński 
Steenstrup wypowiedział pogląd, że mu
szą one pochodzić od mięczaków dwu- 
skorupowycli, u których każda skorupa 
skręciła się w odwrotnym kierunku, jak  
rogi barana; następnie jedna z tych sko 
rup uległa zanikowi i zwierzęciu pozo
stała tylko druga. W  rzeczywistości 
jednak brak symetryi u tych ślimaków 
jes t jedynie następstwem  spiralnej budo
wy ich skorupy; ślimaki nagie, a zwłasz
cza morskie ich gatunki, m ają ciało sy
metryczne.

W ostatnich czasach dwaj amerykań- 
j  scy badacze C. H. Eigenm ann i Clarence 
' Kennedy zauważyli ciekawy przykład 
| asym etryi w  ubarwieniu drobnej mor

skiej rybki z rodzaju Leptocephalus; co 
zaś godniejsze uwagi, to  to, że pomimo 
tej asym etryi rzeczywistej ciało tej rybki 
wydaje się zupełnie symetryczne w sku
tek  pewnego układu plamek ’).

Ryby te uchodziły nieraz za zupełnie 
samodzielny rodzaj, dla którego u tw o
rzono naw et drobną rodzinę Leptocepha- 

| lidae. Z czasem atoli przekonano się, 
że stanow ią one jedynie formę przejścio
wą węgorzy, są ich larw am i i przecho- 

j dzą w  nie w  miarę dalszego rozwoju. 
Nie dla wszystkich jednak g a tun 
ków dawniejszego rodzaju Leptocephalus 

| stwierdzono, w  jakie mianowicie gatun- 
I ki węgorzów rozw ijają się one.

Drobne te rybki m ają ciało nadzwy- 
j czaj silnie ściśnione z boków, mniej 
j  więcej jednakowo zwężające się ku gło- 
j  wie i ku ogonowi. Nie jest ono wcale 

ubarwione i odznacza się tak  w ielką 
i przezroczystością, że nietylko można w i

dzieć przez skórę wnętrzności, ale nawet, 
jak  tw ierdzi Bennett, czytać druk, na 
którym  się położy tak ą  rybkę.

Na ogół ryby z rodzaju Leptocepha- 
j lus nie okazują wcale braku symetryi. 

D ostrzegli ją  dwaj wspomniani wyżej 
badacze jedynie u dwu gatunków, o któ-

W ed łu g  sp raw ozdania w  P rom eteusie 
n r. 637 z r. 1901.
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rych  niewiadomo zresztą, czy należą 
do dwu odmiennych gatunków  węgorza 
czy też stanow ią tylko dwa stopnie 
w  rozwoju tego samego gatunku.

R yba ta, ochrzczona tymczasem na
zwą Leptocephalus diptychus (fig. 1) ma 
ciało przezroczyste, jak  inne larw y wę- 
gorzów, a po bokach po 7 ciemnych

F ak t ten, bez względu na to, czy ry 
ba osięga jaką  korzyść z takiego urzą
dzenia czy nie, zasługuje na zaznacze
nie, jako nadzwyczaj ciekawy przykład 
pozornie zupełnie dokładnej symetryi 
ubarwienia w  rzeczywistości niesyme
trycznego.

B. Dyakowski.

plam  wzdłuż linii środkowej; jedna pla
ma nieparzysta znajduje się na spodniej 
stronie ciała tuż przed odbytem.

W  ten sposób można sądzić, że ryba 
ta  posiada 15 plam na ciele. Baczniej
sze atoli obejrzenie przekonywa, że jest \ 
ich tylko 8, mianowicie jedna na spod
niej stronie i 7 po bokach. Z tych 7-iu 
bocznych—3 leżą po lewej stronie ciała,
4 zaś po prawej, ale są one tak  roz
mieszczone, że jedne prz}^padają w  prze
rw ach między drugiemi, co wobec nad
zwyczajnej przezroczystości ciała spra
w ia wrażenie, jakgdyby z każdej strony 
znajdowało się ich po 7. W idzieć to 
można dokładnie naw et na nieco zmę- 
tniałych okazach spirytusowych.

K ażda taka  plam a składa się z jedne
go większego chromatoforu i kilku o ta
czających go mniejszych. W  całym zaś 
układzie i urządzeniu tych plam widać 
wyraźnie zasadę oszczędności na mate- 
ryale, wyzyskanie przezroczystości ciała, 
w skutek której siedem plamek może od
gryw ać rolę czternastu. W skazuje to 
wyraźnie ta  okoliczność, że z każdej 
strony w ytw orzyły się one w miejscach 
odpowiadających przerwom między plam
kami drugiej, co dowodzi, że rozwój ich 
pozostaje we wzajemnej zależności.

W ystępuje to szczególnie w yraźnie 
u młodszych osobników, które posiadają 
dopiero dwie przednie plamki z prawej 
strony; na przedniej zaś części lewej 
niem a ich jeszcze wcale, a mimo to w ra
żenie symetryi jest najzupełniejsze.

FIZYKO-CHEMICZNY USTRÓJ 
KOMET.

(D okończenie).

Taka jest w  najogólniejszych zarysach 
uznana dziś w nauce teorya pow staw a
nia warkoczy u komet. Tłumaczy ona 
„do pewnego stopnia" dostrzegane zja
wiska, ale, niestety, nie obala wszelkich 
możliwych zarzutów. Przedewszystkiem 
więc wobec takiej niezmiernej szybkości 
ruchu, jak ą  posiadała kom eta 1843 go 
roku, naw et warkocz, składający się 
z wciąż nowych kłębów wybuchającej 
m ateryi musiałby prawie zniknąć, zgubić 
się na orbicie w chwili przejścia przez 
perihelium; a jednak widzieliśmy, że 
wówczas właśnie doszedł on do maxi- 
mum długości i nie był wcale w ygięty 
łukowato, jakby się spodziewać należało, 
ale leżał na samej niemal linii pro
mienia.

Obok wyżej streszczonej istnieją inne 
jeszcze teorye pow staw ania warkoczy, 
które przypuszczają niem ateryalne ich 
pochodzenie. Na czele niewielu astro
nomów, którzy przyjm ują tego rodzaju 
hypotezę, stoi znany z fantastyczności 
swoich pomysłów, a skutkiem tego nad
zwyczaj popularny autor „Zamieszkało- 
ści światów “ i na wskroś poetycznej 
„Uranii11 Kam il Flammarion. „Może być 
bardzo—powiada on—że kometa, znaj-
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dując się w pewnych szczególniejszych 
warunkach, wywołuje odpowiednie tym  
warunkom drgania eteru, k tóre czynią 
na nas wrażenie św ietlnych smug jej 
warkocza". Przyznać należy, że naw et 
ze sporą dozą wyobraźni i dobrej woli 
nic podobnego wyobrazić sobie nie mo
żemy, a tembardziej uwierzyć w  realne 
prawdopodobieństwo takiej hypotezy. 
E te r samoświecący, to kom binacya do
tychczas nieznana. Musimy więc tym 
czasem poprzestać na mniej poetycznej, 
ale bardziej zrozumiałej teoryi w ybu
chowej.

Pozostaje jednak nierozwiązanem  za
gadnienie o samej naturze owej odpy
chającej, destrukcyjnej siły słońca, k tóra 
odrzuca warkocze komet precz w  stronę 
przeciw ną i wbrew zasadniczym prawom 
ciążenia. Chcąc odpowiedzieć i na to 
pytanie, w kraczam y już w  sferę dowol- } 
nych hypotez i posiadam y też ich nie 
mało. Kepler, Newton, Olbers, Bessel, 
Faye, K iaer i inni starali się zbadać 
i wytłum aczyć przyczyny, powodujące 
objawy tej siły, ale, niestety, wszystkie 
ich hypotezy nie posiadają dotychczas 
podstaw  ściśle naukowych, jakkolw iek 
istnienie samej siły zdaje się być empi
rycznie zupełnie udowodnionem. Naj- 
większem uznaniem w  nauce cieszyła się 
doniedawna teorya Bessla, zmodyfiko
w ana nieco przez Zollnera. Otóż siłę 
ową, k tó ra  powoduje pow staw anie w ar
koczy kom et i odpycha je  w  stronę 
przeciw ną słońcu, Bessel nazyw a „siłą 
biegunow ą11, nie łącząc wszelako z tą  
nazw ą żadnego ściśle określonego zna
czenia co do jej na tu ry  i własności. 
P raw o działania siły biegunowej określa 
on w sposób n astęp u jący : „Biegunowa
siła odpychająca działa w  stosunku od
w rotnym  do kw adratów  z odległości; 
wielkość jej na odległości ziemi od słoń
ca musi być dwa razy  w iększa aniżeli 
siła  c i ą ż e n i a K i e d y  kom eta zbliża się 
ku  słońcu z przestrzeni m iędzyplanetar
nych, to  przedewszystkiem dostrzegam y 
ogólne działanie jego  przem agającego 
w pływ u na całą jej masę. Cząsteczki 
jej u latn iają  się, a zarazem słońce je 
„polaryzuje". (Nie obdarzając wyraźnie

siły biegunowej własnościami elektrycz- 
| nemi, Bessel nie używa term inów : „elek

tryczność" i „ciało naelektryzowane", 
ale mówi natom iast „siła biegunow a‘c 
i „ciało polaryzuje się"). W miarę zbli
żania się komety, polaryzuje się także 
jej jądro i to w tak i sposób, że część 
jej powierzchni, zwrócona ku słońcu,, 
dąży ku niemu, część zaś przeciw legła 
u la ta  w  warkocz. A  więc w części 
pierwszej (zwróconej ku słońcu) pow sta
je  naraz'e strumień materyi, polaryzowa
nej tak  samo, jak  i całość tej połowy 
powierzchni, to jest strumień, dążący ku. 
słońcu. W krótce jednakże przestrzenie 
otaczające równoważą taką  biegunowość 
i strumień polaryzuje się wreszcie w ta 
ki sposób, że słońce odpycha go rów 
nież w kierunku warkocza.

Taka jest w krótkich zarysach teorya. 
Bessla. Przyznać należy, że budowa jej 
w ydaje się zbyt sztuczną, a przedewszyst
kiem mało zrozumiałą. Zasługa wielkie
go m atem atyka polega tylko na tem, że,. 
badając w roku 1835 kometę Halleya, 
udowodnił naukowo istnienie owej siły 
odpychającej słońca, jakkolw iek natury  
jej wytłum aczyć nie zdołał.

Zollner s tara  się teoryą Bessla nieco, 
uwyraźnić, zastępując nieznaną siłę bie
gunow ą przez działanie elektryczności 
słońca na m ateryą komety, w  której; 
w  miarę zbliżania się ku słońcu pow sta- 

| je  nader silne napięcie elektryczne. W ie
my, że każde ciało naelektryzowane od
pycha ciała inne o elektryczności jedno r- 
imiennej, w razie zaś przeciwnym przy
ciąga je  ku sobie. W  obu tych przy
padkach natężenie siły czy to  odpycha?

! jącej, czy też przyciągającej zależy n ie - 
tylko od napięcia elektryczności ciała.

| odpychającego, lub przyciągającego, 'ale;
! też i od napięcia jej w  ciałach, ulega?
I jących tym wpływom, pozostając w  sto?
| sunku prostym  do wysokości tego osta t

niego ').. To znaczy, że gdyby pew ne;

') W  celu uw yraźnien ia w ykładu  przypusz
czam y też, że jed n o  ciało je ^ t odpychającem ,. 
d ru g ie  zaś odpychanem , jakkko lw iek  w  is to 
cie rzeczy oddziaływ anie obu byw a wzajem-. 
nem .
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•ciało było naelektryzowane w wysokim 
naw et stopniu, napięcie zaś elektryczno
ści drugiego pozostawało nader nie- 
znacznem, to w  takich warunkach nie 
dostrzeglibyśmy ani przyciągania, ani 
odpychania; w zrastają  zaś one w  miarę 
w zrastania napięcia elektryczności ciała 
ostatniego. Jeżeli zatem powierzchnia 
słońca pozostaje stale naładow ana elek
trycznością, przypuśćmy dodatnią, a stru 
mienie m ateryi mglistej, ulatujące z ją 
dra komety, naładow ują się również 
elektrycznością jednoimienną, to słońce 
musi je  bezwarunkowo odpychać w  k ie
runku promienia wodzącego orbity (linii, 
łączącej w  każdej danej chwili środki 
słońca i komety) i to tem energiczniej, 
im bardziej wzrasta napięcie elektryczne 
komety, to jest w miarę zbliżania się jej 
do perihelium. Hypo.teza Zollnera jest 
wprawdzie daleko zrozumialsza, aniżeli 
poprzednia, jednakże trudno zgodzić się 
z nią zupełnie. P rzystając na jego wnio
sk i, musielibyśmy przypuścić: 1) że
wszystkie różnorodne materye, z których 
sk łada się glob słońca, rozwijają jeden 
tylko pewien rodzaj elektryczności—do
datniej albo odjemnej—i że tym  samym 
rodzajem elektryczności byw ają również 
naładow ane strumienie materyi, wybu
chające z jąd ra  komety; takie zaś przy
puszczenie posiada bardzo mało prawdo
podobieństwa. 2) Rzeczą jest również 
w ątpliw ą, czy napięcie elektryczności 
W rozproszonych do maximum m gław i
cach, jak  te, które stanow ią warkocz, j 
może dojść do takiej wysokości, ażeby | 
mogło przezwyciężyć siłę ciążenia. 3) 
Teorya Zollnera przypuszcza, że wpływ 
odpychania elektrycznego działać może | 
na niezmiernych odległościach i przytem 
w zupełnie próżnych przestrzeniach mię
dzyplanetarnych. W iemy jednak, że tak  
nie jest i że dla takich przynajmniej ob

ja w ó w  elektryczności, ja k  przyciąganie 
i odpychanie, potrzebne jest niezbędnie 
przewodnictwo ciała m ateryalnego.

Wobec powyższych zarzutów, które 
obalają poniekąd teoryę Zollnera, uczo
ny-am erykański Normann podaje hypo- 

’tezę nieco odmienną. Przytaczm y ją  tu  
'w  głównych zarysach. Badania Fara-

j  daya dowodzą, że każde bez w yjątku 
ciało ulega działaniu odpowiednio silne
go magnesu. Ciała nazywamy „para
m agnetycznem u, jeżeli magnes je  przy
ciąga, i „diamagnetycznemi" jeżeli je  
odpycha. Różne materye byw ają w  róż
nym stopniu para lub diamagnetyczUe- 

| mi. Otóż powyższe własności m ateryi 
i mogą, zdaniem Normanna, wytłumaczyć 

dość dokładnie wszystkie zjawiska, do
strzegane w kometach. A mianowicie 
słońce działa na nie, jako olbrzymi ma
gnes, przytem bardzo być może, że ma- 
terya warkoczy składa się z p ierw iast
ków diamagnetycznych, które magnes 
ów odpycha. Analiza widmowa dowo
dzi, że w skład m ateryi warkoczy wcho
dzą przeważnie związki węglowodorowe 
i sód, a wiemy skądinąd, że ciała te 
posiadają własności diamagnetyczne,— 
wodór jes t diam agnetyczny w stopniu 
bardzo wysokim, węgiel zaś i sód w sto
pniu nieco mniejszym. Jeżeli więc nor- 

j malne warkocze komet składają się 
z tych właśnie pierwiastków, to słońce 
powinno je  odpychać. I  z drugiej stro
ny badania Schiaparellego przekonały 
nas, że z materyi dostrzeganych często
kroć warkoczy anormalnych (to jest 
zwróconych ku słońcu), a także z ma
teryi kometarnej, pozostającej na orbicie 
pow stają następnie rojowiska meteory
tów  i gwiazd spadających, a wiadomo 
również, że masa tych ostatnich składa 
się przeważnie z żelaza, które jest cia
łem w wysokim stopniu param agnetycz- 
nem.

Oprócz teoryj powyższych, przypusz
czających w takiej czy innej postaci 
istnienie odpychającej siły słońca o na
turze elektrycznej, lub też magnetycznej, 
istnieją inne jeszcze tłumaczące pow sta
wanie warkoczy w sposób zupełnie me
chaniczny. W  szeregu tym wymienimy 

[ teorye uczonego norweskiego H. F . 
Kiaera i szweda Svantego Arrheniusa. 
W zmiankujemy o nich wyłącznie tylko 
dla ścisłości sprawozdawczej, ponieważ 
i jedna i druga, dotychczas przynajmniej, 
oparte są na przypuszczeniach zupełnie 
luźnych, jakkolwiek odznaczają się szcze
gólniejszą prostotą i nie znajdują się
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w sprzeczności z zasadniczemi danemi 
nauki.

Otóż K iaer przypuszcza możność is t
nienia takich niezmiernych szybkości ru 
chu cząsteczkowego (molekularnego), 
wobec których prężne części gazowe 
kom et m ogą ulatyw ać w stronę przeciw 
leg łą  od słońca. Szybkości takie, zd a 
niem Kiaera, w ytw arzają się skutkiem 
pewnego ciśnienia, k tóre pow staje 
w  atmosferze komet.

Zgodnie z teoryą Schiaparellego K iaer 
uw aża ciało każdej kom ety (jądro jej) 
za olbrzymie zbiorowisko m eteorytów. 
K iedy zbiorowisko to pozostaje na znacz
nej odległości od słońca, to w  stosunko
wym  ruchu meteorytów, utrzym yw anym  
w  równowadze siłą wzajem nego ciąże
nia, panuje pewna prawidłowość, wobec 
której zetknięcia pomiędzy niemi tra fia 
ją  się dość rzadko. Jednakże w miarę 
zbliżania się ku słońcu, orbity odrębnych 
m eteorytów  ulegają nader znacznym 
zmianom pod wpływem masy olbrzym ie
go globu i zderzenia ich zachodzą coraz 
częściej. Rzecz oczywista, że w  takich 
w arunkach tem peratura w zm aga się 
gw ałtow nie i z masy m eteorytów  w y
dzielają się w  wysokim stopniu rozża
rzone gazy samoświecące, k tóre posia
dają nadzwyczaj znaczną szybkość mo
lekularną cząsteczek. Zanim to jednak 
nastąpi, na m ateryą kom ety w  okolicach 
perihelium zaczynają oddziaływać inne 
jeszcze wpływy, przedewszystkiem  zaś 
wysoka tem peratura powierzchni słonecz
nej. Pod działaniem jej pow stają rów 
nież gazy i para, ale o tem peraturze 
niższej i gęstości znacznie większej an i
żeli te, k tóre w ytw arzają się skutkiem 
gw ałtow nych zetknięć m eteorytów. E n e r
g ia prom ienista ciepła słonecznego od
działywa w  ten sposób przez cały czas 
przebiegu kom ety w granicach naszego 
układu, ale pow stające pod jej działa
niem cięższe gazy skupiają się w yłącz
nie na tej tylko części powierzchni, k tó
ra  wciąż zw raca się ku słońcu. A za
tem  w  chwili, kiedy skutkiem  zderzeń 
m eteorytów  pow staw ać zaczną znacz
niejsze masy lotnej m ateryi samoświe- 
cącej, na stronie komety, zwróconej ku

słońcu, utw orzy się już pewna, dość 
znaczna w arstw a gazów gęstszych o tem 
peraturze niższej, która, stanow iąc znacz
ny opór, zmusi tam te gazy, nietylko 
nierównie lżejsze, ale posiadające przy- 
tem ruch cząsteczkowy o ty le szybki, że 
je  w yzw ala od wpływów ciążenia, do 
u latan ia  w  stronę przeciwną. Te w ła
śnie wciąż pow tarzające się wybuchy 
w ytw arzają warkocz komety. K iaer do
wodzi matematycznie, że szybkość ruchu 
cząsteczkowego, wyzw alająca gazy od 
wpływów ciążenia, jest zupełnie możli
wą. Jako  przykład, potwierdzający po
niekąd pierwsze twierdzenie, możnaby 
przytoczyć fakt, że ani wodór, ani hel 
(gazy posiadające najszybszy ze znanych 
ruch cząsteczkowy) na ziemi w  stanie 
wolnym nie istnieją wcale *). W reszcie 
obecność cięższej powłoki gazowej na, 
stronie komety, zwróconej ku słońcu,, 
stw ierdzają dostrzeżenia Hersclila, W in- 
neckego, Schmidta i innych, którzy czę
stokroć widzieli tu  wyraźnie niemal zu
pełnie ciemną w arstw ę materyi.

Na jeszcze dowcipniejszy pomysł w padł 
Syante Arrhenius, który  tłum aczy po
w staw anie warkoczy komet ciśnieniem 
fal świetlnych na nadzwyczaj rozproszo
ną ich m ateryą. W edług teoryi elektro
m agnetycznej światła, wprowadzonej 
ostatniem i czasy do nauki, fala światła, 
przebiegając w  pewnym ośrodku, wyw o
łuje w  kierunku swego przebiegu ciśnie
nie mechaniczne. Ciśnienie to, jakkol
wiek nadzwyczaj słabe, daje się jednak 
obliczyć matematycznie. Otóż zdaniem 
Arrheniusa, kiedy taka fala, pochodząca 
od słońca, spotyka na swej drodze nad
zwyczaj rozrzedzoną m ateryą komety, 
to  ciśnienie jej przem aga siłę ciążenia 
i odrzuca cząsteczki w  kierunku promie
nia wodzącego orbity.

Przechodzim y teraz do zbadania kwe- 
sty i niemniej ciekawej : jaką  jest isto tna 
masa owych dziwacznych ciał niebie
skich, które zowiemy kometami?

') W  atm osferze ziem skiej znajdu ją się- 
je d n ak  n iew ielk ie  ilości w odoru  i helu.

(Przyp. red.).
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W tym względzie wiemy tyle tylko, i 
że m aterya ich musi być nadzwyczaj 
subtelną i lekką. Kom ety o wymiarach | 
stosunkowo bardzo znacznych, przecho
dząc w  pobliżu planet, nie wyw ierają 
jednak przez swoje ciążenie najmniejsze
go naw et dostrzedz się dającego w pły
wu nietylko na ruchy tych ostatnich, 
ale naw et i na ruchy ich satelitów. Zna- j 

na ze swych, aw anturniczych przygód 
kom eta Lexella w  latach  1769 i 1779 
przebiegała na odległości około 150 000 
mil geograficznych od Jowisza, w roku 
zaś 1770 znalazła się w  pobliżu ziemi, 
na odległości 610 000 mil. Pomimo to 
jednak ani w  ruchu satelitów  Jowisza, 
ani też w ruchach naszego księżyca nie 
dostrzeżono zmian żadnych. Głowa ko
m ety roku 1861 znalazła się na odległo
ści 110 000 mil od naszego globu i we
dług najdokładniejszego rachunku zna
nego astronoma Liara, dnia 30 czerwca 
tego roku ziemia i księżyc przemknę
ły przez całą szerokość jej warkocza.
I  w tym jednak przypadku ani ziemia 
ani księżyc nie odczuły wcale tego 
przejścia, dostrzeżono tylko w naszych 
szerokościach słabą zorzę północną. 
Zresztą przejścia tego nie przewidywano 
naprzód i obliczono je  dopiero po fakcie 
dokonanym.

Jeżeli zechcemy sądzić o gęstości 
i masie m ateryi kom et ze względu na 
ich przejrzystość, to przekonamy się 
również, że, nie mówiąc już o w arko
czu, który zawsze bywa przejrzystym 
niemal bezwzględnie, naw et przez atmo
sferę samego globu dają się dostrzegać 
gwiazdy, 5-tej, 6-tej, 8-mej, a często 
kroć naw et 10-tej i 12-tej ^wielkości, bez 
najmniejszej zmiany blasku i bez zała- 
mauia promieni. W  roku 1828 glob ko
m ety o średnicy olbrzymiej 500 000 km 
pokrył gwiazdę 10-tej wielkości i pomi
mo to maluchna ta  teleskopowa gwiazd ■ 
ka pozostała równie widoczną, jak  
i w zwykłych warunkach.

Trzecia wreszcie metoda, k tóra nie 
polega ani na obliczeniu zakłóceń w ru 
chach planet i księżyców, ani też na 
pomiarach fotometrycznych, a zasadza 
się wyłącznie na badaniu układu w arstw

atmosferycznych komety, dała możność 
p. Roche obliczenia przypuszczalnej m a
sy komety Donatiego i niektórych in
nych. Zdaniem jego masa kom ety Do
natiego wynosi zaledwie ' / m ooo część 
masy ziemi, masa zaś komety Encke- 
go—V,oooo- Liczby te  jednak są prawdo
podobnie zamałe.

Doświadczenia polaryzacyjne Araga, 
dokonane w roku 1819, przekonały do
wodnie, że komety świecą nietylko świa
tłem odbitem, ale po części i swojem 
własnem. Do tegoż wniosku doprowa
dzają nas dziś liczne badania widmowe, 

j Pierwsze badanie spektrokopowe ustroju 
komet przedsięwziął w  roku 1864 astro
nom Donati i doszedł do wniosków, zu
pełnie zgodnych z wnioskami Araga.

Charakterystyczne widmo komet skła
da się zawsze z trzech smug świetlnych 
na słabszem tle widma ciągłego. Sąto 
więc, mówiąc właściwie, dwa widma, na
łożone jedno na d ru g ie : słabe widmo 
ciągłe odbitego św iatła słonecznego i w y 
raźniejsze—smugowe, które pochodzi od 
rozżarzonych i samoświecących gazów 
komety.

Zupełnie dokładnie i szczegółowo zba
dał linie widm kom etarnych znany spek- 
troskopista Vogel, k tóry w tym  celu do 

J  końca roku 1871 obserwował i otrzym ał 
liczne spektrogram y fotograficzne widm 
dziewięciu komet. Pom iary mikrome- 
tryczne wykonali następnie Young, Maun- 
der i inni. Otóż wszystkie te prace 
udowodniły, że widmo emisyjne komet 
należy do rzędu tak  zwanych widm smu
gowych, składających się z pewnej ilo
ści szerokich smug świetlnych, zupełnie 
wyraźnie zarysowanych z jednej strony 
i zanikających z drugiej (jakkolwiek, to 

| ostatnie zjawisko w widmach kometar- 
j nych nie zawsze daje się dostrzegać). 

W idma tego rodzaju dają zwykle ciała 
gazowe złożone, to jest stanowiące już 
pewne związki chemiczne.

Widmo komet składa się z trzech 
smug charakterystycznych, odpowiadają
cych długościom fali:

563,0 516,6 p.;j. i 471,9 (A[i.

Smuga środkowa (516,6 [j.|j.) świetniej-



360 WSZECHŚWIAT N r 23

sza, aniżeli dwie inne, odpowiada zupeł- j  

nie podwójnej linii b widma słonecznego 
i leży w  części widma zielonej; smuga 
pierwsza położona od tej na lewo (563,0 (x*x) 
posiada zabarwienie żółte, trzecia zaś na 
prawo (471,9 jj.u.) błękitne. Trzy te sm u
gi zdawałyby się dowodzić istnienia na 
powierzchni kom et pewnych związków 
węglowodorowych, albo też związków 
w ęgla i tlenu. Ściśle obliczona długość 
fal w  Avidmie czystego w ęglowodoru w y
nosi:

563,5 516,5 fj.fi i 473,8 [xp.,

a więc niezupełnie się zgadza z długo
ścią fali smug widma kom etarnego.

Każda z trzech zasadniczych smug w ę
glowodoru składa się właściwie z w ięk
szej ilości wąskich św ietnych linij, po- j  

łożonych nader blizko jedna obok dru
giej. Napięcie blasku tych linij w  każ
dej ze smug zmniejsza się znacznie, 
a wzajemna ich odległość w zrasta w  k ie
runku od czerwonego ku fioletowem u 
brzegowi widma. Skutkiem  tego  w wid- j  

mie czystego węglowodoru każda z nich 
posiada granice zupełnie wyraźne od stro
ny czerwonej i rozpływa się, zanikając 
stopniowo ku stronie fioletowej. W  w id
mach komet takiej wyraźnej granicy 
zwykle nie dostrzegam y i blask najw ięk
szy posiadają części środkowe smug. 
Św iatło komet bywa wogóle nader słabe; 
a więc dla otrzym ania w idm a musimy 
używać spektroskopu o szerokiej szcze
linie i jaknajwiększem  rozszczepieniu; 
w  takich zaś w arunkach trudno bywa 
dostrzedz odrębne linie naw et w  częściach 
najwyraźniejszych. Różnica pomiędzy 
.widmem kom et a widmem w ęglowodoru 
polega jeszcze na tem, że w  pierwszem ! 
nie dostrzegam y wcale linij świetlnych 
w częściach czerwonej i fioletowej, k tó
re jednakże w  widmie m etanu dają się 
widzieć dość wyraźnie. Nadmienić w praw 
dzie należy, że i w  widmie węglowodo
ru linie te  byw ają zwykle najsłabsze, 
a w  tem peraturach niższych zanikają na
w et zupełnie; z drugiej zaś strony w w id
mie kom ety W ellsa z roku 1882 go Vo- 
gel dostrzegł smugę św ietlną o długości 
fali 613 jjfj., k tóra odpowiada zupełnie

grupie linij czerwonych węglowodoru. 
Dowodzi to, że na powierzchni komety 
W ellsa gazy te były w  stanie wysokiego 
rozżarzenia.

Ostatecznie więc dziś nie możemy jesz
cze tw ierdzić zupełnie stanowczo, że 
atmosfera wszystkich bez w yjątku ko
m et składa się ze związków węgla, jak  
np. węglowodory, tlenki węgla i t. d., 
bo jakkolw iek trzy  charakterystyczne 
smugi ich widma są nader podobne do 
smug związków węglowych, jednakże 
podobieństwo to nie jest zupełnem, a czę
stokroć różnice byw ają naw et dość znacz
ne, nie ty le ze względu na samo umiej
scowienie smug, jak  na ich w ygląd ze
wnętrzny. Zresztą nie znamy wcale tych 
szczególnych własności, jakie prawdopo
dobnie posiadać musi materya, pozosta
jąca w  takim  stanie rozproszenia, jak  
m aterya komet. Bardzo być może, że 
widmo, w którem  napozór 'dostrzegam y 
podobieństwo do widma węglowodoru, 
należy istotnie do ciała zupełnie innego, 
albo też do kilku ciał nawet. Nadto 
widywano od czasu do czasu widma ko
m et uderzająco podobne do widma gwiazd 
spadających, widma zorzy północnej 
(z charakterystycznem  drganiem), iskry 
elektrycznej i t. d.

Kiedy Schiaparelli udowodnił ostatecz
nie, że rojowiska gwiazd spadających 
i tak  zwane aerolity pow stają z m ateryi 
kometarnej, wówczas stało się rzeczą 
możliwą zbadać drogą doświadczenia 
bezpośredniego pewne przynajmniej czę
ści tej materyi. Otóż Yogeł A y y k o n a ł 
cały szereg doświadczeń, porównywając 
widma komet z widmami gazów, wydo
bytych przez ogrzewanie m ateryi aero- 
litów. W  tym  celu brał on drobne ich 
okruchy, zamykał w rurkach Geislera 
i poddawał działaniu silnego prądu elek
trycznego. W  takich w arunkach gazy 
zaw arte w tej m ateryi rozszerzały się, 
napełniały rurkę, a rozżarzone działa
niem prądu dawały widm a dość w y r a ź 
ne. W razie zastosowania słabszego 
prądu w widmie takiem  dawały się do
strzegać smugi tlenku węgla i bardzo 
nieznaczne smugi węglowodoru; te o s t a t 
n ie  jednak s t a w a ł y  s ię  zupełaie w y r a ź -
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nemi kiedy użyto prąciu bardzo silnego. 
Kiedy wreszcie wprowadzono jeszcze do 
łańcucha butelkę lejdejską w celu otrzy
m ania wyładowań wybuchowych, w ów 
czas gaz zaw arty  w  szerokiej części 
rurki daw ał widmo tlenku węgla, teu 
zaś, który pozostawał w  części jej w ą
skiej — wyraźne widmo węglowodoru
0 trzech smugach świetnych w kolorach 
żółtym , zielonym i błękitnym. W smu
dze żółtej dostrzeżono potem maximum 
napięcia nie u lewego brzegu, ale w  po
bliżu środka i po stronie zwróconej ku 
granicy fioletowej. W  smudze zielonej 
maximum blasku znalazło się nieco na 
lewo od środka, w  smudze zaś błękit
n e j—prawie w samym środku. Dwie 
charakterystyczne smugi węglowodoru
w  kolorach czerwonym i fioletowym by
ły  tu  ledwie dostrzegalne. Całość spra
w iała wrażenie widma węglowodoru
w połączeniu z widmem tlenku węgla.
Na podstawie wszystkich tych danych 
Yogel wnioskuje, że i widmo emisyjne 
komet składa się również z dwu widm 
powyższych, ale że widmo węglowodo
ru  przeważa tu  nad widmem tlenku 
węgla.

W idma wszystkich bez wyjątku komet, 
badanych przed rokiem 1882, składały się 
wyłącznie z trzech opisanych wyżej smug 
świetlnych na mglistem tle  widma ciąg
łego. Dopiero w  komecie Wellsa, od
krytej dnia 17 m arca tego roku, dostrze
żono cały szereg dość znacznych w  tym 
względzie zboczeń i nowych objawów. 
Widmo jej było narazie zupełnie ciągłem
1 jednakowo świetlnem, charakterystycz
ne zaś trzy  smugi uw ydatniały się tylko 
w częściach globu, najbliższych jądra. 
Napięcie blasku widma w zrastało w yraź
nie w  miarę zbliżania się komety ku 
słońcu, aż naraz dnia 31 m aja Vogel do
strzegł w  niem św ietną linią żółtą, któ
ra bez najmniejszej wątpliwości odpo
w iadała podwójnej linii sodu (D) widma 
słonecznego, a w  silniejszem rozszczepie
niu stała  się naw et zupełnie wyraźna jej 
dwoistość; przytem linia mniej załamana 
była pięć razy świetniejszą, aniżeli dru
ga, co świadczyłoby poniekąd o znacznej 
gęstości pary sodu w atmosferze komety.

Yogel dostrzegł to nietylko w widmie 
samego jądra, ale i najbliższych częściach 
warkocza. Świetność jej była o tyle 
znaczna, że szeroko otwierając szczelinę 
spektroskopu można było widzieć głowę 
komety w zwykłej postaci, ale o w yraź
nie żółtem zabarwieniu. Naw et widzia
ne gołem okiem jądro jej posiadało w ów 
czas również odcień żółtawy. Natomiast 
jednak smugi węglowodoru znikły niemal 
zupełnie i fak t ten stw ierdzają zgodnie 
wszyscy obserwatorowie. Nadto, jak  to 
już mówiliśmy wyżej, Vogel dostrzegł 
w  tem widmie pewną linią świetlną, od
powiadającą długości fali 613 ;xa, poło
żoną w części czerwonej. Kiedy kometa 
zbliżyła się ku słońcu na odległość 0,06, 
wówczas żółta linia sodu w ystąpiła w  naj
wyższym blasku. W  widmie wieli i ej 
wrześniowej komety tegoż 1882 roku do
strzeżono zjawiska zupełnie analogiczne 
i świetlność żółtej linii sodu wzrastała 
tu  również w  miarę zbliżenia się komety 
ku słońcu, chociaż można było ją  do- 
strzedz aż do dnia 7 października, kiedy 
odległość komety wynosiła już 0,7. Moż- 
naby nadto przypuścić, że w obu przy
padkach istniał pewien stosunek stały 
pomiędzy/wzmaganiem się świetlnej linii 
sodu a jednoczesnem zanikaniem smug 
węglowodoru. W szystkie powyższe dane 
zdają się poniekąd stwierdzać to przeko
nanie, że światło własne komet zależy 
od pewnych nieznanych nam bliżej pro
cesów, spowodowanych w jej jądrze wy- 
buchowemi wyładowaniami elektryczno
ści. Istotnie bowiem, jeżeli do płomienia 
lampki Bunsena, który  daje wspaniałe 
widmo węglowodoru, wprowadzimy odro
binę sodu, to skutkiem tego widmo nie 
zmieni się wcale, lecz tylko zjaw i się 
w niem charakterystyczna podwójna linia 
D, smugi zaś węglowodoru pozostaną 
równie świetlne, jak  przedtem. O trzy
mamy jednak zjawisko zupełnie odmien
ne, jeżeli węglowodór będzie doprowa
dzony do stanu świetlności wybuchowe- 
mi wyładowaniami elektryczności. Jesz
cze W iedemann zauważył, że jeżeli w  rur
ce, napełnionej wodorem albo azotem, 
ogrzewamy rtęć lub też sód, poddając 
je  działaniu prądu, to widmo gazu za
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nika zupełnie, ustępując miejsca widmom 
m etali, ponieważ tylko te ostatnie po
zostają przewodnikami elektryczności. 
Otóż i w  danym razie jprzez zastosow a
nie silnych w yładow ań wybuchowych 
widmo węglowodoru, w którym  ogrze
wam y sód, zanika niemal zupełnie.

Zupełna niemal analogia opisanych 
wyżej zjawisk z temi, k tóre widzieliśmy 
w widmach obu kom et z roku 1882, da
je  nam słuszną podstaw ę do przypuszcze
nia, że własne ich św iatło zależało rów 
nież od nader silnych wybuchowych w y
ładow ań elektryczności.

L inia sodu była dostrzeżona wyłącznie 
tylko w widmach dwu kom et roku 1882. 
Okoliczność ta  stanie się zupełnie zrozu
miałą, jeżeli nadmienimy, że ze wszy- I 
stkich komet, zbadanych spektroskopicz- 
nie, tylko te dwie w  perihelium orbity J 
znalazły się nader blizko globu słonecz
nego. Prawdopodobnie więc tak ie  nad
zwyczaj blizkie sąsiedztwo olbrzymiej 
jego bryły powoduje na powierzchni ko- j  

m ety napięcie elektryczności o ty le silne, 
że sód jej u latn ia się i staje się samo- I 
świecącym. Rzecz oczywista, że induk
cyjny w pływ  słońca w zrasta w  miarę j 
zbliżania się kom ety i skutkiem  tego 
linia sodu zjaw ia się, a smugi w ęglow o
doru zanikają tylko w pobliżu perihelium.

Widmo komety z września 1882 roku 
było wogóle nader ciekawem i niezwy- 
kłem i z tego powodu zwróciło na siebie 
uw agę wielu badaczów. D nia 18 wrze
śnia zrana, a więc zaraz niem al po 
przejściu komety przez perihelium, Cope- | 
land i Lohse dostrzegli w jej widmie 
oprócz linii sodu jeszcze pięć innych 
linij świetlnych w częściach żółtej i zie
lonej. Dokładne pom iary m ikrometrycz- j 

ne udowodniły wkrótce, że linie te  od
pow iadają zupełnie najintensywniejszym  j 
liniom żelaza. Należy w ięc przypuszczać, 
że kom eta była podówczas na  takiej od
ległości od słońca, że pod wpływem w y
sokiej tem peratury i napięcia elektrycz
ności takie naw et metale, jak  żelazo 
przechodzą w stan rozżarzonego i samo- 
świecącego gazu. To tylko jes t dziw- 
nem, że w  takich w arunkach nie dostrze
gliśmy w widmie linij innych metali,

łatw iej aniżeli żelazo przechodzących 
w stan lotny, jak naprzykład wapń, m a
gnez i inne, jakkolw iek obecność ciał 
tych w m ateryi stałej kom et jest wielce 
prawdopodobna.

Na tem kończymy skromną wiązankę 
faktów  i wniosków, które nauka dziś 
posiada w  kwestyi fizyko-chemicznego 
ustroju kom et i warunków, wśród k tó
rych pow stają te gwałtow ne zmiany 
i kataklizm y, jakie dostrzegamy na ich 
powierzchni w miarę zbliżania się ku 
słońcu. Zapewne, zapas to niezbyt 

I obfity i nie systematyczny, bądź co bądź 
j jednak daje on już dziś naw et pewne 

podstaw y naukowe do tw orzenia mniej 
więcej uzasadnionych hypotez co do 
istotnej ich natury.

Paweł Trzciński.

NOTATKI Z WYCIECZKI 
DO WIGIER.

(D okończenie).

Żeby nie przedłużać dalej opisu nasze
go pobytu na jeziorze W igierskiem i co
dziennych wycieczek i obserwacyj zoolo
gicznych,—opisu, który  swoją „protoku- 
larnością“ dla czytelników Wszechświata, 
może byłby zbyt mało interesującym — 
zakończę niniejsze notatk i krótkim  prze
glądem tych naszych spostrzeżeń, które 
w ydają się dla mnie szczególniej cieka
we, bo nie w  każdem jeziorze dają się 
zanotować.

Nasamprzód parę słów o topografii 
jeziora i jego niektórych w arunkach 
fizycznych. Aczkolwiek na pierwsze la 
to naszego pobytu w W igrach zakreślili
śmy sobie badania faunistyczne w najbar
dziej północnej części jeziora, położonej 
pomiędzy W igram i i Tartakiem —z jednej 
strony, a wsią Leszczówek i Magdaleno- 
wo—z drugiej, to jednak urządziliśm y 
kilka odleglejszych wycieczek i do po
łudniowej części jeziora; docieraliśmy 
aż do okolicy wyspowej pod wsią Bryz- 
giel położonej i wogóle zewnętrznie
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obejrzeliśmy cały ten 21 w iorst kw adra
towych (5 500 morgów) zajmujący zbiór- j 
nik wody słodkiej.

W  końcu lipca odwiedził nas w  T ar
taku p. Rom uald Minkiewicz, asystent J  

przy katedrze zoologii uniw ersytetu Ka- j  

zańskiego. Pow italiśm y w nim z najwyż- [ 
szą radością nietylko przyjemnego tow a
rzysza i kolegę-zoologa, ale i zasłużonego 
już specyalistę, badacza planktonu wód 
słodkich. W  jego więc tow arzystw ie 
urządziliśmy kilka odleglejszych w ycie
czek na południową część jeziora w  celu 
zebrania planktonu z różnych miejsc. 
P rzy  tej sposobności robiliśmy w wielu 
miejscach pom iary głębokości i tem pe
ratu ry  wody. Największą głębokość 
(55 m) znaleźliśmy pomiędzy wsiami j 
Rozsochaty-Róg a Cimochowizną, na j  

wschód od wysp, otaczających półkolem 
ujście Czarnej Hańczy do jeziora. W  tem j  

samem miejscu tem peratura na powierzch
ni wynosiła 18°—20° R, na dnie zaś tyl- j 
ko 8° R.

Niezwykle zaw iłą linię brzeżną i licz- j 
ne drobne jeziorka, bądź drobnemi stru- j 
mykami przez cały rok, bądź tylko na j 
wiosnę, podczas rozlewów komuniku
jące się z jeziorem głównem, widać do- j 
kładnie z załączonej mapy. Budowa po
wierzchni wybrzeży jeziora, pagórkowa- j 
ta  ze wszystkich stron, oraz źródła są
czące się w wielu miejscach, a szczegól
niej z północnych i wschodnich brzegów 

. jeziora P iertany  (Pertany albo Perty) 
czekają cierpliwie na badacza-geologa 
i gleboznawcę.

Niezwykłe w arunki fizyczne obserwo
waliśmy w7 niektórych miejscach w po
łudniowej części jeziora, szczególniej 
koło brzegów półwyspu, gdzie niedawno 
była wieś W asilczyki (dziś przeniesiona 
w  okolice Filipowa) i na jeziorze „Bia- 
łem “, sztucznie zapomocą grobli od 
jeziora głównego oddzielonem. Ja k  tra f
nie nazwa „B iałe“ wskazuje, dno tych 
okolic jest zupełnie białe. Okoliczna 
ludność opowiada różne „historye“ o tem 
dnie, a między innemi, że leży tam  jakaś 
niezwykła biała glina, „z której powróz 
można w ykręcić“ tak  jest spoista i roz
ciągliw a (cytuję słowa proboszcza wi

gierskiego, sz. ks. Adamowicza). Udało 
się nam trochę tej domniemanej gliny 
ze znacznej głębokości wyciągnąć i prze
konać się, że jestto  ił wapienny, zawie
rający wielką ilość okruszyn muszlowych 
mięczaków. Bardzo być może, że całe 
te ogromne przestrzenie „białego d n a“ 
zostały z muszli mięczaków utworzone. 
Koło niektórych wysp w okolicy wsi 
Cimochowizną spotykaliśmy rzeczywiście 
całe mielizny, usypane z roztartych muszli 
rodzaju Dreissena, Paludina, Limnaea 
i Planorbis. W niektórych miejscach, 
przy samym brzegu możnaby takich bia
łych, z czystego węglanu wapnia zbu
dowanych, od wszelkich domieszek orga
nicznych już wolnych, a mimo to w ca
łości zachowanych muszelek kdkanaście 
korcy uzbierać.

Dziwną nam się bardzo wydała obfi
tość muszel tych w tem miejscu, gdyż 
żyjących mieszkańców wcale się tam 
nie spotyka. I  wogóle życie zwierzęce 
w obserwowanym przez nas okręgu nad
brzeżnym w tych miejscach nadzwyczaj 
się skąpo przedstawia.

Główną przyczyną takiej martwoty, 
jaką  w okolicach jeziora „B iałego11 ob
serwowaliśmy, udało się nam wkrótce— 
o ile się zdaje—wyjaśnić.

Mianowicie muł, przykrywający grubą 
w arstw ą dno, w  tych miejscach jest 
widownią niezwykle intensywnego pro
cesu gnilnego, skutkiem czego zawiera 
olbrzymią ilość gazów, przesycających 
w niesprzyjający dla życia sposób wodę. 
Lekkiego naw et poruszenia wiosłem dna 
w ystarczało na wywołanie wybuchów 
w literalnem  tego słowa znaczeniu. Z a
głębienie zaś wiosła lub nogi w muł na 
głębokość stopy lub 2 uwalniało z dna 
w przybliżeniu 2—3 litrów  gazu. Napeł
niony wodą i odwrócony do góry dnem 
słój objętości 5 litrów  w minutę miałem 
całkowicie wypełniony tym gazem. O ile 
nam próby na palenie i powonienie 
wskazówki dać mogły, gaz ten składa 
się głównie z gazu błotnego (metanu) 
z niewielką domieszką siarkowodoru. 

Tylko dłuższe dokładne, w różnych 
| porach roku przeprowadzone obserwacye 
j  mogłyby wyjaśnić należycie tak  tworze-
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nie się opisanego powyżej mułu w apien
nego, jak  i zatruw ającego (przynajmniej 
w  lipcu i sierpniu) życie zwierzętom  
wspomnianego procesu gnicia. A  spra
wa to pierwszorzędnej w agi praktycznej 
i znaczenia naukowego, gdyż w łaśnie 
w  tych  okolicach południowej części je 
ziora W igierskiego, w  pobliżu wsi Bryz- 
giel odbywa się głównie połów niepo
spolitej i tu  tylko wyłącznie żyjącej 
w naszym kraju ryby siei (Coregonus 
m araena’*. R yba ta, z kształtów  i cech 
anatomicznych przypom inająca sielawę 
(Coregonus albula), lecz znacznie ją  w iel
kością przew yższająca (dochodzi niekiedy 
do 1 m długości), korzysta tu  z takich 
samych praw  ochrony państw owej, jak  
żubr w puszczy białowieskiej. Razem 
z n ią poław ia się tu  sielaw a i stynka 
v(Osmerus eperlanus L.) w w*ielkiej ilości.

F ig . 1. K olonia w ym oczków  O phrid ium  ver- 
sa tile  w  '/a na tu ra lne j w ielkości.

Przechodząc teraz do w yliczenia oso
bliwości faunistycznych jeziora W ig ier
skiego, przez nas bezpośrednio obserwo
wanych, nasam pierw wym ienić muszę 
z pomiędzy pierw otniaków  niezwykłej 
wielkości kolonie wymoczków Ophry- 
dium yersatile. Sąto wym oczki do rzędu 
P eritricha zaliczone, zatem z pospolitym 
wirczykiem  (Yorticella) blizko spokrew
nione.

Oddzielne wydłużone w kształcie elip
sy osobniki osadzone są we wspólnej 
galaretow atej, szklistej masie, mającej 
kształt mniej więcej praw idłowej kuli. 
W ymoczki te są zielonego koloru i ca
łej kolonii nadają piękne zabarwienie; 
w  końcu lipca jednak opuszczają one 
galaretow ate kule, które skutkiem tego 
s ta ją  się w tedy bezbarwnem i i w końcu 
rozpadają się na kaw ałki bezkształtnego

śluzu. Najwięcej kolonij tych spotyka
liśmy u brzegów „Mysiej wyspy", przy
czepionych do roślin wodnych na głębo
kości 1—3 m, lub swobodnie pływ ają
cych (po oderwaniu się) w  wodzie. Nie
które egzemplarze tych kolonij docho
dziły wielkości pięści; najczęściej jed
nak były rozmiarów orzecha włoskiego 
i mniejsze (fig. 1). W  sierpniu nie spo
tykaliśm y już ich wcale.

Z jam o chłonnych Czerwińskiemu zda
rzało się parę razy w siatce plankto-

)■i.
F ig . 2. G ąbka z jez io ra  W igiersk iego , z g łę 

bokości 1 m w ydobyta. '/2 nat. w ielkości.

nicznej, której używ ał na otw artej w o
dzie, zdała od brzegów znajdować hydry 
(Hydra fusca) wolnopływające. Zwykle 
zwierzęta te  zamieszkują pas nadbrzeżny, 
przyczepione nóżką do roślin i innych 
przedmiotów, znajdujących się w  wodzie.

Z gąbek, oprócz wyżej opisanych du
żych okazów Euspongilla lacustris L., 
godne są uw agi w  wdelkiej ilości w i
dziane i zebrane przez nas w  jeziorze 
P iertany, na południowem jego wybrze
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żu, najbliższem od wsi Tartak, piękne 
okazy gąbek o charakterystycznej w y
dłużonej, najczęściej maczugowatej po- j 
staci. Nie udało się nam, niestety, okre
ślić ani rodzaju ani gatunku ich, ponie
waż system atyka gąbek słodkowodnych 
opiera się na budowie pączków (gemmu- 
lae), które można obserwować tylko 
w jesieni. Jednę tak ą  gąbkę wyobraża 
fig. 2 w  ‘/a naturalnej wielkości.

Do zwierząt stale do obcych ciał przy
rośniętych i przez to przypominających 
bardzo swemi kształtam i drobne roślinki, 
należą mszywioły (Bryozoa), w  jeziorze 
W igierskiem przez różne rodzaje i ga
tunki reprezentowane. Na dolnej stronie 
liści nenufarów i Potam ogeton, na łody
gach sitowia i trzciny, wreszcie na ka
mieniach i pniacli drzew, leżących w po
bliżu brzegów w wodzie spotykaliśmy 
głównie rodzaje : rozpiórek—Plum otella 
(P. fungosa, P . 'repens i P . fructicosa) 
i Fredericella. Szczególniej olbrzymią 
ilość tych zw ierząt znajdowaliśmy w za- 
cisznem, obficie roślinnością zaciągnię- 
tem małem jeziorku, na północ od 
jeziora P iertany  położonem, nazywanem 
Królówek. Tam w przeciągu godziny 
zebraliśmy kilkaset egzemplarzy robako- 
watej, pełzającej kolonii mszywiołów, 
Cristatella mucedo (wystrzebka).

Z robaków (Yermes), oprócz pijawek 
różnych gatunków  i wirków oraz po
spolitych w planktonie w rotków  (Rota- 
toria), spotykaliśmy dość często do 
l/2 m  długości dochodzące nicienie Gor- 
dius aąuaticus (nitnik).

Z pośród mięczaków godne uw agi są 
w niezmiernej ilości spotykane przez nas 
drejseny (Dreissena polymorpha). W  nie
których miejscach, np. pod Cimochowiz- 
ną, dno jeziora na przestrzeni jakiej 
V4 w iorsty widzieliśmy literalnie jakgdyby 
zabrukowane temi drobnemi małżami, 
a na kłodach drzewa sążniowej długości 
można ich było naliczyć kilkaset egzem
plarzy. Ładne egzemplarze szczeżuj (Ano- 
donta mutabilis) i skójki (Unio pictorum) 
wyławialiśmy koło wyspy Mysiej i w K ró- 
lówku. * Tam też znajdowaliśm y drobne 
małże, ciemnego, praw ie czarnego koloru 
z rodzaju Sphaerium (Cyclas).

Z pomiędzy stawonogów oprócz po
spolitych skorupiaków (Gammarus pu- 
lex, Aselus aąuaticus i  licznych przedsta
wicieli widłonogich, Copepoda—i płennic, 
Cladocera, stanowiących główną część na
szych zbiorów planktonicznych) i paję
czaków (srebrnik, A rgyroneta aąuatica 
i liczne wodopójki, Hydrachnidae) ze
braliśmy sporo larw  dwuskrzydłych (Di- 
ptera) i prostoskrzydłych (Orthoptera), 
pluskwiaków i chrząszczy. Co do roz
powszechnienia zebranych owadów, to 
z pluskwiaków (Nepa cinereaL., R anatra  
linearis L., N otonecta glauca L.. Nau- 
coris cimicoides L.) najwięcej spotykali
śmy ich w najbardziej północnym punkcie 
jeziora W igierskiego, tam  właśnie, gdzie 
wpada doń rzeczka, odprowadzająca 
wody z P ie rtan—na przybrzeżnej łące 
zalewanej przez tę  rzeczkę, wśród traw y 
i ta taraku  (Acorus calamus). W  tej 
samej części jeziora, w okolicy Tartaku, 
a także koło wyspy Mysiej pospolite są 
piękne chrząszcze, połyskujące tęczowe- 
mi kolorami z rodzaju trzcinowców, Do- 
nacia (D. sag ittariae Fabr., D. typhae 
Burm. i D. crassipes Fabr.). Masami 
łowiliśmy je w godzinach południowych, 
na liściach nenufarów i trzciny (Phra- 
gmites communis). Niezmiernie wielką 
ilość dwu gatunków  owadów obserwo
wałem na jeziorze Piertany, mianowi
cie nartników, Hydrom etra lacustris L., 
i wioślaków, Corixa. Tak jedne jak  
i drugie spotykaliśmy koło wschodnich 
wysokich, obfitych w źródła brzegów 
P iertan  takiem i gromadami, że można 
ich było w ikrótkim czasie zapomocą 
siatki złowić tysiące. Różne gatunki 
z rodzaju Corixa a także Sigara (S. mi- 
nutissima) znane są ze swych zdolności 
muzykalnych. Mianowicie samce tych 
drobnych pluskwiaków, pocieraniem jed 
nej nogi o drugą, jak  smyczkiem po 
skrzypcach, produkują ostre, dźwięczne 
i jak  na tak  drobne owady głośne tony. 
Trzymając je  w  wielkiej ilości na sta- 
cyi w  akwaryum, przysłuchiwaliśmy się 
szczególniej wieczorami tym  oryginalnym 
koncertom „sm y c z k o w y m Jesz c ze  w ięk
szą ilość tych owadów spotykałem w r. 
1900 (w lipcu) na piaszczystych brzegach
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jeziora Lejw y—jezioro o kilka mil na 
północ od W igier położone (w pobliżu 
stacyi kolejowej Puńsk). N aw et mt pe
wnej odległości od wody można było 
wyraźnie słyszeć ostre dźwięki, przez 
chmary tych owadów wydawane. 

W reszcie niepodobna nie wspomnieć
0 wielkiej rozm aitości obserwowanych
1 zebranych przez nas larw  chróścików 
(Phryganidae), które, jak  wiadomo, z t a 
kim artyzmem budują sobie z różnych 
przedmiotów, w wodzie spotykanych,

W ogółs pod względem obfitości fauny 
(bezkręgowych) z miejsc przez nas obser
wowanych, najbogatsze w okolicach W i
gier uznać n a leży : jeziorko Królówek
i wszystkie takie miejsca, gdzie woda 
bieżąca styka się ze stojącą; zatem, oko
lice źródlane i ujścia w padających do 
jeziora rzeczek. Szczególniej pod tym 
ostatnim  wzglądem zanotować należy 
ujście Czarnej Hańczy, na południe od 
wsi Cimochowizną (Czarna Hańcza w y
chodzi z jeziora W igierskiego pod Magda-

F ig . 3. D om ki chróścików  (Phryganidaei.
*1. A nabólia laevis Z ett, 2 .3 . L im nophilus flav icorn is F ab r. 4. P h ryganea  g randis L. 
. 5. T riaenodes b ico lo r C urt. 6. L ep to ceru s  a te rrim us S teph. 7. O ecetis fulva Ranib.

8. M elanna an g u s ta ta  Curt.

• ruchome domki. Na rys. 3 podaję kilka 
najartystyczniej zbudowanych domków. 
Szczególniej piękne są domki tych chró
ścików, które do budowy dobierają sobie 
drobne muszelki mięczaków. Sztuki, ja 
ką  przy układaniu tego  m ateryału w y
kazują te  ciekawe owady, nie pow stydził
by się pierwszorzędny jubiler. Niestety, 
system atyka tych zw ierząt jes t praw ie 
wcale nieopracow ana i dlatego, tylko 
nieznaczną część zebranego m ateryału 
można ściśle określić.

lenowem i płynie w  kierunku Niemna, 
na A vschód  od W igier) położone. Tu 
właśnie, na przestrzeni kilkuset sążni 
kwadratow ych, powierzchnia jeziora za
rośnięta jes t zbitą, gęstą masą roślin 
wodnych, spotykanych tak  w  wodach 
stojących, jak  i bieżących, dno zaś przy
kryte ciemnym, praw ie czarnym mułem, 
obficie osadzonym przez literalnie „czar
ną" wodę Czarnej Hańczy. W szystko 
to  razem  wzięte zdała nadaje tej części 
jeziora w ygląd mokrej łąki. Tylko przez
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nadzwyczajne wysiłki udało się nam 
łódką na parę sążni werznąć w  ten gęsty 
roślinny kożuch, przykryw ający paru- 
sążniową głębię, i w m iniaturze przypo
m inający morze Sargassa. J a k  łudząco 
miejsce to  podobne jest do lądu stałego, 
znać stąd, że pomiędzy gęstw iną tych 
pływających zarośli znaleźć można nie
raz m artwych (szczególniej młodych) 
bocianów, siadających na tej zdradliwej 
„łące“, i znajdujących śmierć w  jej 
ukrytej topieli.

W cale nie zdarzyło się nam, pomimo 
usilnych poszukiwań, znaleźć w  jeziorze 
W igierskiem ani jednego egzemplarza 
zwyczajnego raka (Astacus fluviatilis), 
pomimo, że w  ostatnich latach kil
kakrotnie wpuszczano tu  tego skoru
piaka w znacznej ilości. A przecież 
jeszcze tak  niedawno W igry słynne 
były z obfitości dużych i tłustych raków, 
pomiędzy któremi spotykała się jedyna 
w  swoim rodzaju odmiana raków  bia
łych. Skutkiem epidemii, k tóra przed 
kilkunastu la ty  padła na raki w całej 
niemal Europie (szczególniej zachodniej 
i środkowej), m usiała i ta  niepospolita 
■odmiana doszczętnie wyginąć.

Kazimierz Kultuieć.

ROZMAITOŚCI.

— Wynalazek Marconiego. „E lectrical W orld  
and E ng ineer" podaje następujące szczegóły 
z umowy, zawarcej m iędzy rządem  kanady j
skim  a tow arzystw em , u tw orzonem  dla zu 
ży tkow ania w ynalazków  M arconiego. T ow a
rzystw o zobow iązuje się na b rzegach  A nglii 
i  Nowej Szkocyi w ybudow ać i całkow icie 
urządzić dw ie stacye dla te leg rafow an ia  bez 
d ru tu , m ające służyć do w ym iany w iadom ości 
handlow ych m iędzy E u ro p ą  a K anadą. Na 
koszty budow y stacy i kanadyjskiej rząd  tam 
tejszy  ofiarow uje zasiłek  w  ilości 80000 d o 
larów . O płata te leg raficzna m iędzy E u ro p ą  
a  A m eryką ma być o 60% niższa od p o b ie ra 
nej obecnie za te leg rafow an ie  p rzy  pom ocy 
kabli podm orskich. R ządow e i dziennikarsk ie 
te legram y będą przesyłane za zniżoną opłatą, 
a m ianowicie po 5 cen tów  od słowa. W ogóle 
op ła ta  te leg raficzna na te j lin ii n ie  pow inna 
być wyższa niż op ła ta  za p rzesłan ie podob
nych w iadom ości z A nglii do jak ie jko lw iek  
s ta cy i zbudow anej w  przyszłości na lśrzegach

A m eryki północnej, lecz na te ry to ryum  nie 
kana iyjskiem . D o budow y stacyi w  Nowej 
Szkocyi tow arzystw o powinno, w  g ran icach  
możliwości, zastosow ać kanadyjsk ie m aszyny, 
m ite ry a ly  i siły robocze. T ow arzystw u p o 
zostaw ia się p raw o o tw ierania linij te leg ra 
ficznych system u M arconiego rów nież i m ię
dzy A nglią a S tanam i Zjednoczonem i.

w. w.

—  Wrażliwość komarów na dźwięki. S ir H iram
S. Maxim opow iada w  „N a tu re“ o swojein 
spostrzeżeniu nad  zachow aniem  się kom arów  

j  w obec jednej z lamp elek trycznych  w  N o
wym Y orku, k tó ra  w czasie św iecenia w yda
w ała pew ien dźwięk. W ieczorem  zarów no 
sama lam pa ja k  i sąsiednie przedm ioty  były  
pok ry te  m nóstw em  drobniu tk ich  kom arów , 
k tóre w idocznie przyciągało nie św iatło, lecz 
dźw ięk lampy, ponieważ w śród otaczających 

[ j ą  ow adów  były w yłącznie samczyki, chociaż 
w te j m iejscowości są one na ogół rzadsze od 
samic, ta k  że na 200 sam iczek p rzypada za
ledwie jeden  samczyk. „Skoro ty lko  w ieczo
rem  pozapalano lam py—pow iada sir H . Ma- 
xim—sam czyki leciały w prost ku  dźwięczącej 
z ustaw ionem i rożkam i, jakgdyby  one w ła- 

j  ściw ie spełniały u nich czynność narządów  
| słuchu. Zdaw ało mi się, że rożk i ich d rgały  
[ unisono z lampą, ja k  rów nież że to n  je j od

pow iadał ściśle tonow i, ja k i w ydają brzęczące 
j  samiczki, tak , że sam czyki brały  najw idocz

niej dźw ięk lam py za głos sam iczek i d la te 
go tak  ciążyły k u  n ie j“. P rzypuszczenie to  
wydaje się tem  praw dopodobniejsze, że i ka- 

j m erton, nastro jony  na ten  sam ton, przycią- 
| gał rów nież sam czyki kom arów  z odległości 

7 m i że leciały one ku niem u tak  sam o 
z prosto  w ystaw ionem i rożkam i.

NEKROLOGIA.

Ś. p. Feliks Nawrocki zm arł w W arszawce 
I 2-go b. m. P rzez la t d ług i szereg  zm arły 

w ykładał fizyolog ą w b. Szkole G łównej 
a następn ie  w uniw ersytecie. Był uczonj'm  
staw y europejskiej, b iegłym  i pom ysłowym  
eksperym entatorem , starannym  kierow nikiem  
pracow ni. L ite ra tu rę  pow szechną naukow ą 
wzbogacił w ielom a cennem i przyczynkam i. 
Żył la t 64.

OBJAWY ASTRONOMICZNE 
W  M. CZER W C U .

Z w yjątk iem  M arsa i N ep tuna w szystk ie 
p lanety  pozostałe będą w  b. m. w idoczne, 
chociaż nie o jednym  czasie. M erkury, k tó 
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rego  w  drugiej połow ie m aja m ożna było 
wynaleźć w zględnie ła tw o , będzie w idzialny  
ty lko  w  pierw szych dniach czerw ca, g d y  za
chodzi we dw ie godziny po słońcu; w  poło
w ie b. m. M erkury zachodzi p raw ie  je d n o 
cześnie ze słońcem , a  w  dniu  23-im zn a jd o 
w ać się będzie w  złączeniu dolnem , t. j. 
m iędzy ziem ią a słońcem . W  tym że dniu 
N ep tun  będzie w  złączeniu ze słońcem , a w za
jemna odległość m iędzy tem i p lan e tam i w y 
n iesie 3°.

W enus w schodzi m iędzy godz. 1— 2 po 
północy i może być w idziana p rzed  w scho
dem słońca blizko przez dw ie godziny . S k u t
kiem  oddalania się od ziem i pozo rna  średn ica 
p lanety  m aleje bezustann ie (w końcu lis to 
pada nas tąp i złączenie górne ze słońcem  i. 
W  dniu 4-tym  czerw ca odległość W en ery  
od ziem i rów nać się będzie średniej od leg ło
ści ziemi od słońca.

Jow isz w schodzi w  początkach  czerw ca 
o północy, następn ie  coraz w cześniej; m ożna 
go z ła tw ością  w ynaleźć po północy nad 
w idnokręgiem  południow o-w schodnim , gdyż 
św ieci ja k o  gw iazda 1-ej w ielkości w  gw iaz
dozbiorze K oziorożca. Z praw ej s tro n y  zna j
duje się S a tu rn  o charak terystycznej barw ie 
b ladoniebieskiej. Z pow odu znacznych zbo

czeń południow ych (— 16 i — 20 ) obiedw ie 
p lan e ty  są w idzialne nizko nad  poziomem.

W  dniu 11-ym czerw ca U ran  znajdow ać 
się będzie w przeciw staw ien iu  ze słońcem, 
a poniew aż świeci ja k o  gw iazdka 6 w ielko
ści, może być w ynaleziony przy  pom ocy n ie
w ielkiej lunety , naw et dobrej lo rnetk i. S zu
kać go należy w  blizkości Ophiuchi.

P lan e to id a  V esta, k tórej p rzeciw staw ienie 
ze słońcem przypada w  lipcu r. b., świeci 
rów nież ja k o  gw iazda 6 wielkości; w  połowie- 
czerw ca przechodzi nieco na po łudnie od Sa
tu rn a  i m oże być z pom ocą m apy n ieba o d 
różniona od gw iazd tta łych .

D ługość dnia w zrasta  w W arszaw ie od 
16 godz. 23 min. (dnia 1-go) do 16 godz„ 
45 min. (d. 22 go), poczem  stopniow o dzień 
sta je  się coraz k ró tszy  i w  dniu  30 czćrw ca 
w yniesie 16 godz. 42 min.

S łońce znajdow ać sję będzie na zw ro tn iku  
R aka  d. 22-go o godz. 10 r , co oznacza po
czątek  la ta; do początku  jesien i up łynie 93 
dni 14 godz.

O dm iany księżyca: Nów  6-go o godz. 7
m. 35 r., p ierw sza k w ad ra  12-go o godz. 1 
m. 18 po północy, pełn ia 21-go o g. 3 m. 41 
r., o sta tn ia  kw adra 28-go o godz. 11 m. 16 
w ieczorem . G. Tołwiński.

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. 28 m aja do 3 czerwca 1902 r.

(Ze spostrzezeń na s ta c y i m eteorologicznej p rzy  M uzeum P rzem ysłu  i R o ln ictw a  w W arszaw ie).
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7 r- 1 P. 9 w. 7 r. I p. 9 w. N ajw . Najn.

28 Ś. 51,4 51,2 50,9 1 4 ,0 19,7 17,3 20,6 12,0 60 sw7,w:t,s4 —
29 C. 51,6 5i.4 52,2 19,0 24,0 19,9 25,4 13,0 52 sw°,sw10,s5 —
30 r. 54.° 53.4 53,« 20,1 24,8 19,8 25,5 14,5 49 S -,S °,S E 3 —
31 s. 54.7 53,« 53,7 19,4 25,4 20,6 25,8 *4,4 47 S E ',S E 7, SE 3 —

I  N. 52,b 52,2 51,2 19,7 25,5 22,0 26,7 14,7 49 SE °,SE4,S l --
2 P. 52,4 52,2 53,3 21,8 27,4 21,0 3°,7 16,5 48 s w 2,s w 3,n e -* --
3 w. 5t>,° 5fe,° 56,4 14,4 18,0 15,8 21,5 13,4 77 NE ’,E l,E 3

Ś r e d n ie  53,1 20,2 55

TR E ŚĆ . C iekaw y p rzek ład  sym etry i dw ubocznej obok jed n o sta jn eg o  ubarw ienia, przez
B. D yakow skiego. — Fizyko-chem iczny ustró j kom et, przez P. T rzcińskiego (dokończenie). —  
N o ta tk i z w ycieczki do W ig ier, przez K. K ulw iecia (dokończenie1. — K ron ika naukow a. — 

N ekrologia. — O bjaw y astronom iczne. —  B uletyn  m eteorologiczny.

W y d a w c a  W . W R Ó B L E W S K I .  R e d a k to r  B R . Z N A T O W I C Z .

,II,Ojh O reno J fe ii3 y p o io . B a p u i;m a .muh 1902 ro .ia . Druk W arsz. Tow. Akc. Artystyczno-W ydawniczego.


