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CIĘŻKOŚĆ I CIĘŻAR.

Ziemia jest jakgdyby konglomeratem 
z powietrza, wody, rozm aitych płynów, 
kamieni, oraz m nóstwa organizmów. 
Przyczynę, niepozw alającą ciałom ziem
skim oddalać się w  przestrzeń i tym 
sposobem utrzym ującą ziemię w  całości, 
nazywamy ciężkością, przyczynę zaś, 
utrzym ującą w  pewnym związku w szyst
kie ciała przestrzenne (niebieskie), nie 
tw orzącą z nich wszakże jednej bryły, 
nazywamy ciążeniem. Rzeki więc, po
toki, strumienie, ciekąc, przebyw ają pew 
ne odległości nie mocą swego ciążenia, 
gdyż stanow ią część masy ziemskiej, 
lecz mocą ciężkości.

Ciała, ulegające ciężkości, nazywamy 
ciężkiemi, są więc takiem i bez w yjątku ■ 
wszystkie ciała ziemskie; żadne z nich 
nie okazuje dążności do oddalania się 
od powierzchni ziemi w  przestrzeń. Nie 
ma takiej dążności nietylko kamień, ale 
i balon, chociaż pędzi do góry, bywa on 
bowiem jedynie w ypychany tam  przez 
gęstsze od siebie powietrze, które gęsto
ścią swoją pokonywa go jakgdyby i w y

j piera podobnie, jak  np. szereg wojska 
doskonale zw arty wypiera szeregi inne 
rozpierzchłe i dlatego słabsze, chociaż 
złożone z żołnierzy, okazujących taką 
samę dążność do zajęcia pewnej pozy- 
cyi, jak  żołnierze tam tego, bardziej 
zwartego szeregu. Ciężkość bowiem 
można właśnie porównać do owej dąż- 

} ności, jaką  każda jednostka szeregu ob- 
[ jaw ia swoim biegiem lub parciem na 

przeciwnika. Gdy balon się skurczy 
i tym  sposobem zgęstnieje w  stopniu 
znaczniejszym niż powietrze otaczające 
go, w tedy wypiera je  jako rzadsze od 
siebie i opada. Nie można więc dzielić 
ciał ziemskich na ciężkie i lekkie, lecz 
wszystkie nazywać ciężkiemi bez wzglę
du na to, czy są one zdolne wypierać 
z przyczyny swej gęstości liczne inne 
ciała, rzadsze od siebie, czy też byw ają 
przez nie wypierane. Ciałami lekkiemi 
możnaby nazyw ać te tylko, które, nie 
ulegając ciężkości, okazywałyby dążność 
do oddalania się od powierzchni ziemi 
w  przestrzeń, a takich właśnie niema 
wcale.

Ciała gęstsze od płynnego środowiska 
swego opadają stopniowo niżej, ciała 
rzadsze od niego zostają przez nie wy
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pychane do góry, ciała zaś takiej samej I 
gęstości, jak  środowisko, nie opadają, ani 
też nie zostają przez nie wypychane, 
a rów now agę tę  można porów nać do 
sparcia się jednakow o zw artych szere
gów wojska, Usiłujących z jednakow ą 
dążnością zająć ten  sam teren. P ły w a
nie ciał po wodzie je s t w łaśnie przy- I 
kładem takiej rów now agi. Środowisko 
w tym  przypadku nie jes t tylko jedno
rodne, lecz mieszane; składa się ono 
z dwu p ły n ó w : cieczy wody i gazu po
wietrza. Stosunek zaś części składowych 
owej mieszaniny określa się wielkością 
części objętości ciała, zanurzonej w  w o
dzie i pozostałej w  powietrzu. Jeżeli 
wydźwigam y ciało z wody, to  stosunek 
ten zmienia się tak, jakgdyby z owego 
środowiska - mieszaniny ubywało wody, 
a przybyw ało powietrza, więc środow i
sko owo jakgdyby rzednieje. D latego też 
ciało, puszczone w  niem swobodnie, opa
da, a zanurzając się w  wodzie stopnio
wo znaczniej, w ytw arza poniekąd sobie 
tym sposobem środowisko stopniowo 
gęstsze, zaw ierające więcej wody a mniej 
powietrza, dopóki nie w ytw orzy tak  gę
stego, jakiem  jest samo. Jeżeli zaś 
przeciwnie ciało, pływające po wodzie, 
wciskamy głębiej, to jakgdyby powiększa
my gęstość jego środowiska, dodając 
wody a ujmując powietrza. Ja k  tylko 
więc przestaniem y je  umyślnie u trzym y
wać w owem środowisku gęstem, zaraz 
zostaje przez nie w ypychane bardziej 
w powietrze, do środowiska rzadszego. 
Tak więc ciało w środowisku innej niż 
samo gęstości albo w ypiera je  ponad 
siebie i samo opada niżej, albo też by
w a przez nie w spierane do góry. Jeżeli 
jednak napotyka w tedy zaporę z ciała 
tw ardego tam ującą mu ów ruch, spowo- J  

dowany przez ciężkość, to  w yw iera na 
nią pewne ciśnienie lub ciągnienie, zw a
ne ciężarem. Kam ień więc, leżący na 
stole, ciśnie go nie w skutek ciężaru swe
go, bo w łaśnie owo ciśnienie samo s ta 
nowi ciężar kamienia, lecz w skutek cięż
kości, której następstw em  w  danym 
przypadku jes t ciężar; stó ł zaś w yginać j  

się może pod ciężarem kamienia, ale nie | 
pod działaniem ciężaru, gdyż tu ta j dzia- j

łączem jes t ciężkość, a ciężar jest tylko 
jej skutkiem.

Zależnie od tego, czy ciało znajduje 
się w  środowisku rzadszem, czy gęstszem 
od siebie; czy zdolne jest w ypierać je, 
czy też może być tylko samo przez nie 
wypierane, można rozróżniać ciężar do
datni i odjemny. Ciężarem dodatnim 
mianowicie można nazywać ciśnienie lub 
ciągnienie zapory przez ciało nadół, gdy 
znajdzie się ono w  środowisku rzadszem 
od siebie, ciężarem zaś odjemnym—ciśnie
nie lub ciągnienie zapory przez ciało do 
góry, gdy znajdzie się w środowisku 
gęstszem od siebie. Ciężar dodatni oka
zują więc f,wszystkie te ciała, które, nie 
powstrzymywane przez zaporę, spadają, 
przykładem zaś ciężaru odjemnego jest 
ciśnienie drewna pływającego po wo
dzie na m otor utrzym ujący je a v  głębi 
wody, ciśnienie balonika opierającego 
się o sufit lub ciągnienie jego, wywie
rane na rękę człowieka, który go trzy
ma. Pojęcie ciężaru odjemnego ułatw ia 
wykazanie, że człowiek trzym ający ba
lonik, staje się przez to lżejszym, cho
ciaż masa jego powiększa się o masę 
balonika; ciężar takiego człowieka w y
razić bowiem można sumą algebraiczną 
dotychczasowego ciężaru jego dodatnie
go i odjemnego ciężaru balonika. Czło
wiek z balonikiem stanow i jakby mie
szaninę, której średnia gęstość jes t mniej
sza od jego gęstości, a ciężar jes t jego 
ciężarem, zmniejszonym o odjemny cię
żar balonika.

Do oznaczania ciężaru odjemnego ciał 
można też użyć takiej samej wagi, jak  
do oznaczania ciężaru dodatniego; w ce
lu połączenia ciała z w agą trzeba tylko 
użyć bloka, umieszczonego poniżej w agi 
i opasanego sznurkiem, przymocowanym 
z jednej strony do niej, z drugiej zaś 
strony do ciała, w ypieranego do góry 
przez środowisko gęstsze od niego.

Ciężar tego samego ciała w  środowi
skach rozm aitej gęstości bywa niejedna
kowy. Tak np. ciężar drewna, wosku, 
pumeksu je s t dodatnim w powietrzu, 
w wodzie zaś—odjemnym. Ciężar mnóst-
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wa ciał krzepkich, zwanych też ogólnie 
stałemi, jest mniejszy w  wodzie, niż 
w powietrzu; woda gęstością swoją 
powstrzymuje jakgdyby części ich masy, 
i dlatego mniej ważą, mniej cisną na 
talerz wagowy, podobnie jak  szereg 
wojska wyw ierałby mniejsze ciśnienie 
na zaporę, gdyby pew na część jego 
powstrzym ana została przez szereg prze
ciwny, wrogi. Środowisko bowiem ma 
takie właśnie znaczenie w  ciężarze ciał, 
że jakgdyby powstrzymuje je  od ciśnienia 
nadół, im więc jest rzadsze, albo też słab
sze od nich, tem  nieznaczniej zmniejsza 
ich ciężar dodatni. Woda, rzadsza od 
cynku siedem razy, zmniejsza jego ciężar 
o siódmą część, ciężar zaś srebra zmniej
sza tylko o dziesiątą część, bo jest dzie
sięć razy  od niego rzadsza: i t. d. P o 
wietrze zmniejsza też ciężar ciał, po
wstrzymuje je  od ciśnienia, wszystkie 
więc w7ażą w niem mniej, niż ważyłyby 
w próżni. Cynk, siedem razy gęstszy 
od wody, gęstszej 773 razy od powietrza 
suchego podczas ciśnienia barometrycz- 
nego 760 mm  i tem peratury 0°, jest 
7 X 773 razy gęstszy, aniżeli takie po
wietrze, gdyby więc ważony był w próż

ni, w tedy ważyłby o =— część wię-
• X i

cej, niżeli w niem, o tyle bowiem zmniej
sza ono jego ciężar; platyna, gęstsza 
od wody 22 razy, w ażyłaby w próżni

° 22 X 773" CZąŚĆ więcej"’ niŻ W takiem
i

powietrzu, srebro—o częsc wię-
10 X 773 

cej i t. d.
Takie różnice w  ciężarze rozmaitych 

ciał okazałyby się wtedy, gdyby ważono 
je w  próżni, nieco mniejsze zaś istnieją 
rzeczywiście, gdyż gęstość powietrza nie 
jest wciąż jednakową, lecz zmienia się 
wraz z ciśnieniem, wskazywanem przez 
barom etr (prawo Boylea i Mariottea); cia
ło ważone raz w  powietrzu mniejszej, 
drugi raz większej gęstości, staje się 
jakby przeniesionem do nieco gęstszego 
środowiska, więc w przypadku drugim 
waży mniej, niż w  pierwszym. Ponie
waż zaś ciśnienie powietrza w  okolicach 
zaludnionych zmienia się mniej więcej

w granicach 10 cm: od 700 do 800 mm  *), 
więc, przyjmując za podstawę wskazaną 
już gęstość powietrza, można uznać, że 
w  granicach owych zdarzających się 
minimalnych i maksymalnych ciśnień gę
stość powietrza zmienia się od 1/Si0 do 
VT30 części gęstości wody; w  odpowied
nim więc stosunku zmienia się też ciężar 
ciał. Cynk np. ważony podczas ciśnienia

700 mm waży o _ mniej niż w a

żyłby w próżni, ważony zaś podczas 

ciśnienia 800 mm, ważyć będzie o y ^ 7 3 0

mniej, niż w  próżni, więc w przypad
ku druerim ciężar jego okaże się odrugim

1
7 X 730 7 X 840

1
39 022

mniejszym, niż w przypadku pierwszym. 
Tym sposobem ciało cynkowe, ważące 
na wadze sprężynowej podczas ciśnienia 
700 mm 39 kg, ważyć będzie podczas 
ciśnienia 800 mm  w tem samem miejscu 
ziemi o 1 <j mniej.

W ażąc ciała na w agach dwuramien- 
nych i nie uwzględniając przy tem gę
stości powietrza, oznaczamy ich masę 
mniej niedokładnie niż na wagach sprę
żynowych. Przypuśćm y np., że do w a
żenia przedmiotu platynowego używamy 
ciężarków z żelaza, którego gęstość jest 
niewiele większa niż cynku. Jeżeli w a
żenia dokonano raz podczas ciśnienia 
700 mm, to  ciężarek w ażył w tedy

mniej, niż ważyłby w próż- 
1

22 X 840 ’
jeżeli powtórne ważenie odbywa się 
podczas ciśnienia 800 mm, to ciężarek

  1wazy mniej niz w prozni o . -  —  ,

Ciężarek więc

7 X 840 
ni, platyna zaś mniej tylko o

platyna zaś o ——-----
1 J 22 X 730
podczas powtórnego ważenia waży mniej

0 39 022 ’ p latyna zaś 0

1
22 X 730

1
22 X 840

1
122 640

’) Ob. Wszechświat z r. 1896 str. 447.
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więc bardziej ciśnie na talerzyk niż cię
żarek, dlatego w  cela zrów noważenia 
w agi trzeba dodać ciężarków o 73902-2

— 7 122 640 7 53 630  ilości poprzedniej. |
Jeżeli więc poprzednio p latyna  w ażyła

• 54 leg, to  podczas ważenia powtórnego 
trzeba dodać praw ie 1 g i w ykazać tym  
sposobem więcej p latyny  niż poprzednio, [ 
cbociaż ilość jej pozostała ta  sama. Je- 
żelibyśmy do w ażenia przedm iotu żelaz
nego używ ali ciężarków platynowych, 
to w  przypadku drugim  trzebaby ich 
ująć i w ykazać tym  sposobem mniej że
laza; p latyna gęstsza od żelaza w  po- | 
w ietrzu gęstszem straciłaby bowiem 
mniejszą część swego ciężaru, aniżeli 
żelazo, więc przew ażałaby je.

W ażenie przedm iotu tej gęstości co 
woda ciężarkami platynow em i podczas 
ciśnienia 700 mm  i 800 mm  okazałoby 
większą jeszcze różnicę w  jego  ciężarze. 
Przedm iot tak i bowiem podczas ciśnienia 
800 mm  byłby o ‘/ ,30 — 7„« =  7bbw 
lżejszy niż podczas ciśnienia 700 mm , 
ciężarki zaś byłyby lżejsze tylko o Vi22 64o > 
w ięc cisnęłyby na talerzyk o 7 557 5
— Vi22 64o =  75 840 bardziej, niż przed
miot, dlatego od każdych 58 g trzebaby 
odjąć jeden centygram  i w ykazać w ta 
kim stosunku mniejszą jego  ilość. Ten 
sam przedm iot w ażony w pierw  podczas 
ciśnienia 800 mm, a potem  podczas ci
śnienia 700 mm, w  drugim  przypadku 
okazałby się cięższym niż w  pierwszym, 
bo jako rzadszy od ciężarków w  pow ie
trzu  rzadszem cisnąłby na talerzyk 
o 75 840 bardziej niż one, w ięc dla zrów 
now ażenia w agi trzebaby dołożyć 1 cen
tygram  do każdych 58 g, i w ykazać tym 
sposobem, że przedm iot więcej w aży niż 
pierwszym razem, chociaż ilość jego  po
została ta  sam a.!

Takie to  różnice w  ciężarze ciał oka
zyw ałyby się, gdyby je  ważono podczas 
rozm aitych ciśnień barom etrycznych, ale 
w  pow ietrzu suchem i tem peraturze 0°. 
Pow ietrze jednak gęstnieje, gdy stygnie, 
rzednieje zaś, gdy się ogrzewa, o 1/273 
część tej gęstości swojej, ja k ą  okazuje 
w  tem peraturze 0°, na każdy stopień 
term om etru (prawo Gray-Lussaca); para 
zaś wodna, zaw arta  w  powietrzu, czyni

! je  gęstszem, gdyż miesza się w edług pra
w a Daltona, wobec czego gęstości się su
mują. Chcąc więc przez ważenie odmie
rzyć dokładnie masę ciała, trzeba oprócz 
ciśnienia barometrycznego uwzględniać 
też tem peraturę powietrza, oraz ilość 
znajdującej się w niem pary. Z jej po
wodu mianowicie i tem peratury niższej 
niż 0°, gęstość pow ietrza bywa większą 
od przyjętej powyżej, z powodu zaś 
tem peratury wyższej niż 0 1, może być też 
mniejszą. D latego właśnie ważąc mate- 

I ryały, różniące się znacznie gęstością 
od ciężarków, w  chwilach znacznych 
różnic barometrycznych, różnic tem pera
tu ry  i bezwzględnej wilgotności powie
trza, popełniać można błędy, mające już 
pewne znaczenie w  dokładnej pracy 
laboratoryjnej, jeżeli czynności ważenia 
nie dopełnimy odpowiednim rachunkiem 
redukcyjnym. Niewątpliw ie rozm aita 
ilość dwutlenku węgla, półtora raza 
gęstszego od powietrza, zmienia też jego 
gęstość. Ponieważ jednak różnice w ilości 
owego gazu podczas rozm aitego stanu 
czystości powietrza są bardzo nieznaczne, 
dlatego wynikające stąd zmiany w cię
żarze ciał nie m ają też praktycznego 
znaczenia. W  zasadzie wszakże nie 
można zaprzeczyć, że różnice owe, zmie
niając gęstość powietrza, spraw iają też 
różnice w  ciężarze ciał. Tylko przez 
użycie ciężarków tej samej gęstości, co 
przedmiot, można podczas rozmaitej ja 
kości pow ietrza odmierzyć masę ciała 
dokładnie w prost bez dodatkowych obli
czeń; o jak i procent bowiem ciężar 
gw ichtu zwiększa się w tedy lub zmniej
sza, o tak i sam zmienia się też ciężar 
przedmiotu. Jeżeli zaś gęstość jego jest 
inna, niż ciężarków, to błędy w oznacza
niu masy ciała przez ważenie go w yni
kają  z samej metody, są więc nieunik
nione, jeżeli nie uwzględniamy gęstości 
środowiska, w  którem  odbywa się taka 
czynność. Z tych samych względów 
talerzyki dokładnej w agi powinny być 
nietylko równego ciężaru, lecz także 
jednakow ej objętości; w  razie przeciwnym 
podczas znaczniejszych zmian w gęstości 
atm osfery okazać się m ogą niejednako
wo ciężkiemi. W  próżni tylko ważenie
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na wadze z talerzykam i nie jednakowej 
objętości i ciężarkami innej, niż przed
miot, gęstości nie dawałoby rozmaitych 
rezultatów, wszystkie bowiem zaznaczo
ne powyżej różnice w  ciężarze ciał w y
nikają z gęstości środowiska.

Ponieważ ciała ziemskie w  środowisku 
rzadszem od siebie, w ypierając je, cisną 
lub ciągną zaporę nadół, czyli okazują 
rzeczywisty ciężar dodatni, w  środowisku 
zaś gęstszem, wypierane przez nie, cisną 
lub ciągną zaporę do góry, czyli okazują 
ciężar odjemny, więc w  środowisku tak 
gęstem, jak  same, nie w ypierając go, 
ani też nie będąc przez nie wypierane, 
nie okazują oczywiście żadnego ciężaru, 
nie cisną w  żadną stronę. Takiemi 
właśnie są ciała pływ ające po wodzie; 
znajdują się one tylko w środowisku 
nie jednorodnem, lecz jakoby w  konglo
meracie, złożonym z wody i powietrza, 
dlatego naw et można powiedzieć, że 
p ływ ająX w  nim właśnie. Gdyby pod 
ciałem pływającem  umieścić talerz w a
go wy, w tedy chociażby dotykało do 
niego, nie odchyliłoby jednak w agi w ca
le, nic więc ciało tak ie  nie waży, nie 
ciśnie na zaporę krzepką; woda skutkiem 
pływ ania po niej ciała nie znajduje się 
w stanie napięcia. Ciało pływające po
większa tylko jakby ogólną masę wody 
i łącznie z nią ciśnie na dno naczynia, 
samo wszakże, rozważane jako oddzielne 
ciało, nie okazuje żadnego ciężaru. Zda
rzające się więc w  utw orach literackich 
nie naukowych wyrażenie, że rzeki 
dźw igają na swych grzbietach statk i 
wodne, objaśnia zjawisko pływ ania błęd
nie i u trudniać tylko może urobienie 
sobie o niem właściwego pojęcia tym, 
którzy z takiem i zobrazowaniami często 
spotykają się w  książkach; grzbiet czyli 
górna w arstw a wody nie doznaje od 
statków  owych żadnego ucisku; dźwiga 
je jedynie łożysko.

Podobnie nie waży też nic balon, k tó 
ry dostał się do w arstw  pow ietrza tak  
gęstych jak  sam; powiększa on w tedy 
tylko poniekąd masę pow ietrza i razem 
z niem ciśnie na powierzchnię ziemi,

sam zaś, nie cisnąc nadół, ani dogóry, 
nic nie w aży zgodnie z określeniem cię
żaru jako ciśnienia lub ciągnienia, w y
wieranego przez ciało na zaporę, tam u
jącą  mu jego ruch, wynikający z ciężko
ści. Tak Więc ciała pływające czyli 
znajdujące się w  środowisku płynnem 
tak  gęstem, jak  same, nie przestają być 
ciężkiemi, ale nic nie ważą; ciężar ich 
równa się zeru, chociaż masa nie ulega 
żadnej zmianie.

Oprócz powiększania się ciężaru ciał 
wraz z powiększaniem się szerokości 
geograficznej i oprócz różnic, w ynikają
cych z miejscowych zmian w  natężeniu 
ciężkości *), widocznych tylko na wadze 
sprężynowej, ciężar ciał zmienia się też 
ze zmianą odległości ich od powierzchni 
ziemi, a różnice te okazują się też na 
wadze dwuramiennej, jeżeli jeden talerz 
zawiesimy niżej. Podczas dokonywanych 
odpowiednich badań 2) jeden kilogram, 
umieszczony na talerzyku, znajdującym się 
o 11V2 m niżej, ważył przecięciowo 
2,8 mg więcej. R ezultat tych obserwacyj 
nie wiele się różni od rezultatu  obliczeń, 
opartych na prawie, że ciężkość zmniej
sza się w  stosunku odwrotnym do dru
giej potęgi z odległości od środka ziemi. 
Jeżeli mianowicie przyjmiemy średni pro
mień ziemi rów ny 6 370 000 m, to 1 lig na 
wysokości l l ’/2 m  winien ważyć 3,6 mg 
mniej. Zgodnie też z tem przez umiesz
czenie ciała blizko powierzchni ziemi na 
talerzu wagowym w taki sposób, żeby 
środek jego masy został podwyższony 
o 1 cm, ciężar jego zmniejsza się 
o 0,000 000 3% - Obliczenia takie, jak 
powyższe, wykazują też, że ciało, w ażą
ce przy powierzchni ziemi 1 leg, na w y
sokości 20 m w aży 6,3 mg mniej. W  po
dobnym więc stosunku wrszystkie ciała, 
umieszczone na poddaszu kilkopiętro wych 
kamienic, są lżejsze, mniej cisną tam na 
podłogę, niż w  suterenie. Przez użycie 
do ważenia w agi dwuramiennej z talerzy-

’) Ob. Wszechświat z r. 1896 str. 554.
J) Ob. Wszechświat z r. 1889 str. 110.
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kami, zawieszonemi na tym  samym po
ziomie, oraz przez takie same umieszcze
nie środka masy przedm iotu i ciężarka 
nie doznaje się wprawdzie żadnych różnic 
ciężaru ciał na rozm aitych poziom ach: 
w  górach i dolinach,—o ile bowiem 
mniej lub więcej ciśnie w tedy przedmiot, 
o tyle też mniej lub więcej cisną ciężarki 
na swój talerzyk, - przykłady powyższe 
świadczą wszakże, jak  wogóle w zględną 
m iarą m asy ciała jes t jego  ciężar.

Zmniejszanie się ciężaru ciał z powięk
szaniem się odległości od powierzchni 
ziemi w przestrzeń jes t oczywiście sku t
kiem zmniejszania się natężenia ciężko
ści, to zaś zmusza do wniosku, że 
spadanie ciał ziemskich w próżni nie 
może być ściśle jednostajnie przyśpieszo- 
nem, u legają one bowiem bezustannie 
czynnikowi zwiększającemu się w m iarę 
tego, jak  zbliżają się do powierzchni 
ziemi. Gdyby ciężkość w  ciele spada- 
jącem  objawiła się tylko chwilowym 
jednorazowym  impulsem, w tedy ciało 
w skutek bezwładności spadałoby jedno
stajnie; gdyby natężenie ciężkości było 
jednakowe w  rozm aitych odległościach 
od powierzchni ziemi, w tedy  ciało spa
dające otrzym ywałoby jakgdyby  wciąż 
nowe jednakow e im pulsy rów ne pierw 
szemu, każdy z nich w skutek bezwład- j  

ności ciała objaw iałby się ruchem  jego 
ciągłym, skutki tych  impulsów na- j  

grom adzałyby się ciągle, i pęd ciała 
powiększałby się, a że m asa jego pozo- i  

staw ałaby bez zmiany, w ięc szybkość | 
powiększałaby się jednostajnie. Poniew aż J 
zaś ciężkość w zm aga się w raz ze zmniej
szaniem się wysokości, dlatego ciało 
spadające otrzym uje jakby w ciąż znacz- J 
niejsze impulsy i skutkiem  tego  w próżni 
spadałoby ruchem słabszym nieco, niż 
jednostajnie przyśpieszony.

Zmniejszanie się ciężkości z pow ięk
szaniem się wysokości zmusza też do j  

wniosku, że ciało ziemskie odrzucone 
tak  daleko w  przestrzeń, gdzie ulegałoby 
jednakow o i ziemi i innym ciałom prze
strzennym, nie spadłoby już  na ziemię, 
chociaż pozostawione byłoby tam  bez

podparcia, podparte zaś, nie wywierałoby 
na podporę żadnego ciśnienia, nie oka
zywałoby więc żadnego ciężaru, chociaż 
masa jego nie uległaby żadnej zmianie. 
W podobnych warunkach znajdują się 
ciała przestrzenne, wszystkie też one 
nic nie ważą, jakiejkolw iek wielkości 
masę stanowią. D latego nie należałoby 
może mówić o ciężarze ziemi, słońca, 
księżyca i t. d., lecz tylko o ich masie 
i gęstości. Oddzielne bryły niebieskie 
w  przestrzeni nie są ciężkie względem 
siebie, lecz tylko ciążą ku sobie.

Feliks Piotrowski.

OZY MOŻNA CHODZIĆ 
PO WODZIE?

Na powyższe pytanie daje nam tw ier
dzącą odpowiedź prof. dr. R. Sommer 
z Giessen, k tóry  na zbudowane przez 
siebie „łyżwy w odne“ w końcu roku 
ubiegłego uzyskał paten t niemiecki. 
Z wynalazkiem łyżw ludzkość pozyskuje 
now y sposób lokomocyi. Czy okaże się 
on podatnym  do celów praktycznych, 
np. do skracania drogi przez rzeki i s ta 
wy, tam  gdzie mostów lub promów nie
ma, czy się okaże lepszym od czółen, 
łódek i t. p., to niedaleka zapewne przy
szłość pokaże, ale że w  krótkim  czasie 
pozyskamy w nim nowy sport i liczny 
zastęp jego zwolenników, to  zdaje się 
nie ulegać żadnej wątpliwości.

„Łyżwy wrodne“ opierają się na me- 
chaniczno-fizyologicznych studyach prof. 
Sommera i na badaniach nad odruchami 
mimicznemi, jakie byw ają powodowane 
przez różne psychiczne stany człowieka. 
Gdy takie odruchy zechcemy przedsta
wić z możliwą ścisłością graficznie, mu
simy na tyle ograniczyć u tra tę  siły, spo
wodowaną przez tarcie, aby przyrząd 
samopiszący, który  odbiera od badanego 
medyum odruchy, dał nam rzeczywisty 
obraz jego ruchów fizyologicznych. B a
dania te zkolei rzeczy doprowadziły w y
nalazcę do zwrócenia pilnej uw agi na
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opór, k tóry  ruch ciała ludzkiego napo
tyka w  różnych środowiskach. Studya 
porównawcze nad tym  przedmiotem 
wskazały autorow i metody, jakiem i sic 
posługują mięśnie ludzkie, gdy przez od
powiednie napięcie opór ten  pokonywają 
i poruszają się w dalszym ciągu. Jest 
przytem zasadnicza różnica pomiędzy 
odruchami ciała ludzkiego, gdy to osta t
nie poruszając się naprzód zachowuje 
się naprzemian to biernie, to czynnie. 
Prof. Sommer zajął się głównie bada
niem wody, jako środowiska dla czyn
nego poruszania się w niej ciała, co 
podsunęło mu myśl zbudowania przyrzą
du, z którego pomocą można byłoby do
wolnie poruszać się na wodzie i tak  po 
niej kroczyć, jak  po gruncie twardym.

Przew ażna ilość środków, jakiem i się 
człowiek posługuje, poruszając się na 
wodzie, jest tego rodzaju, że organizm 
ludzki zachowuje się przytem  prawie 
biernie. W szelkie statki, tej czy innej 
budowy, noszą go na sobie i w  ten spo
sób posuwają naprzód. Czynna rola 
człowieka podczas ruchu np. statków  
parowych sprowadza się jedynie do po
ruszania w tę  lub ową stronę steru 
w sposób mniej lub więcej skompliko
wany, ale swój ruch postępowy statek 
zawdzięcza poza-ludzkim siłom, np. w ia
trowi, parze, elektryczności i t. p. Moż
na więc śmiało powiedzieć, że ludzie 
znajdujący się na statku, w  jego ruchu 
postępowym nie m ają żadnego udziału 
i w  tym  względzie zachow ują się najzu
pełniej biernie. Dopiero im dalej wstecz 
cofać się będziemy od udoskonalonej 
budowy okrętów, tem  wyraźniejszy się 
staje czynny udział człowieka, którego 
najpierwotniejszy wyraz stanow ią nieza- 
przeczenie wiosła. Wszelako i łódź, po
ruszana wiosłem, unosi na sobie ciało 
ludzkie jako całość, lecz ruch postępowy 
łódki pochodzi z siły mięśni, ponieważ 
wiosło z punktu widzenia mechaniki 
fizyologicznej jest nie czem innem, 
tylko sztucznem przedłużeniem ram ienia 
oraz rozszerzeniem dłoni ludzkiej. Te 
sztuczne ramiona i dłonie, poruszając 
się miarowo w tył, napotykają opór ze 
strony wody i łódkę posuwają naprzód.

Otóż suma takich czynnych pojedyn
czych ruchów, jakie widzimy gdy po 
wodzie posuwa się łódź wiosłowa, może 
w zupełności niekiedy zrównoważyć 
i zastąpić poza-ludzkie siły, które, np. 
w przypadku łodzi żaglowych, działają 
bardzo nieregularnie.

Charakter zupełnie czynnego ruchu 
posiada pływanie. Mięśnie ludzkie w y
konywają tu ta j dwojakiego rodzaju 
czynności, a mianowicie :

a) podtrzymują w zawieszeniu ciało 
ludzkie w wodzie, pomimo że u więk
szości ludzi jest ono specyficznie cięższe 
od wody, i

b) czynnie posuwają je  naprzód. 
Zrobimy więc ważny krok techniczny,

jeżeli się postaramy działalność mięśni 
ludzkich wyzyskać w tak i sposób, aby
śmy stojąc, mogli utrzym ać się na w o
dzie i chodzić po niej.

Przystępując do rozw iązania takiego 
zagadnienia, trzeba wpierw zadać sobie 
następujące cztery p y tan ia :

1) w jak i sposób zawiesić ciało ludz
kie nad powierzchnią wody?

2) jak  utrzym ać w równowadze ciało 
pionowo stojące na wodzie?

3) jak  posuwać je naprzód? wreszcie
4) jak  zmieniać dowolnie kierunek 

ruchu?
Co do pierwszego pytania, to zasad

niczo rozwiązać je  można w ten sposób, 
że każda noga powinna być zaopatrzona 
w przyrząd, unoszący ciało na wzór w y
dętych pęcherzy. Obadwa przyrządy po
winny wypychać tyle wody, ażeby cię
żar ciała zwiększony o ciężar przyrzą
dów rów nał się lub tylko cokolwiek był 
mniejszy od ciężaru wypchniętej masy 
wody. Jeżeli użyjemy w tym celu w y
drążonych wew nątrz pali drewnianych, 
to objętość ich powinna być przystoso
w ana do ciężaru ciała. Następujący 
przykład rzecz tę  nam wyjaśni. Ciało 
ludzkie, ważące 180 funtów, równoważ
ne jest 75 litrom  wody, k tóra to ilość 
mieści się w objętości 75 decym. sześć., 
czyli na każdy pływak przypada po ,5/2 

I decym. sześć.



408 W SZECHŚW IAT N r 26

P ytan ie  drugie pozostaje w ścisłym 
związku z trzeciem, odpowiedzią bowiem 
na obadwa jest należycie obmyślony 
kształt łyżew. Aby im zapewnić moż
ność szybkiego ruchu postępowego, n a 
leży pływakom nadać tak i kształt, ażeby 
w środowisku, w którem  się posuwają, 
napotykały minimum oporu, czyli aby 
opór ten  mógł być pokonany przez 
czynny ruch mięśni nożnych. Nogi za
tem  ślizgać się muszą po powierzchni 
wody. W iemy już z doświadczenia, że 
łyżw y do ślizgania się po lodzie, czy też 
narty  do posuwania się po śniegu, powin
ny być możliwie jaknajwęższe i z przo
du zakończone dziobem, ale tego  rodza
ju  konstrukcya napozór w ydaw ałaby się 
nieodpowiednią dla utrzym ania ciała 
ludzkiego w równowadze na powierzch
ni wody. Ze zwężeniem bowiem płasz
czyzny, na której spoczywają stopy, 
w zrasta obawa przechylenia się na bok. 
Liczne w tym  kierunku czynione próby 
przekonały wynalazcę, że szerokość ły 
żew, rów nająca się 25 cm dla każdej 
nogi w ystarcza najzupełniej, aby można 
było stać na nich pew ną nogą i bez 
obawy przewrócenia się napraw o lub 
nalewo. Trójkątny ksz ta łt łyżew  oka
zał się również najdogodniejszy dla ła t
wego ślizgania się po wodzie. Co zaś 
do głębokości łyżew, to  pow inny być 
one o ty le głębokie, aby uniknąć można 
było przez to  zbytniej długości przy
rządów.

Gdy wdęc podstaw a łyżw y o przekroju 
trójkątnym  równa się 25 cm, a jej w y
sokość 30 cm, długość zaś oznaczymy

23 X 30przez x, w te d y    X x =  wspom- |

nianej wyżej objętości ’75/'2 decymetrów 
sześć., z czego wynika, że x, czyli dłu- j  

gość łyżw y powinna się rów nać 1 m.
Łyżwy zbudowane na zasadzie po

wyższego wyliczenia, okazały się dla 
celów praktycznych zupełnie odpowied- j  

nie.
Ażeby ciało ludzkie mogło się utrzy- j  

mać na łyżw ach wodnych w  stałej rów 
nowadze, czyli mogło swobodnie balan- { 
sować na powierzchni, musi ono, jak  j  

wyżej wspomniano, przedewszystkiem

j  stać na pewnych nogach, a następnie 
powinno być zabezpieczone przed rap- 

j  townem zbliżaniem się łyżew ku sobie 
: z jednej, oraz niezręcznym poruszeniom 

w bok, ty ł lub naprzód, z drugiej stro
ny. Aby warunkom tym w  dostatecznej 
mierze zadość uczynić, okazała się po- 

! trzeba zaopatrzenia łyżew w drążki 
z rękojeściami, tak, żeby ciało pozosta
wało w ścisłej łączności z dolną częścią 
przyrządu, zanurzającą się w  wodzie. 
Urządzenie takie zabezpiecza w  zupeł
ności przeciw upadkowi w ty ł lub na- 

j  przód, jedynie tylko możliwość przechy- 
j lenia się ciała na boki nie jest wyłączo

na, zwłaszcza gdy ciało przybiera zbyt 
ukośną pozycyą. Ale tu  właśnie nastę
puje moment czynno - psychologiczny. 
U w aga jadącego powinna być Skiero
w ana na drążki, które nigdy nie powin
ny się zbytnio odchylać od pozycyi pio- 

i nowej. Pozatem  zręczność osobista 
i wprawa, podobnie jak  w jeździe na 
łyżw ach lodowych lub nartach i tu ta j 
jest niezbędna.

Ostatnie z powyżej wymienionych py
tań  dotyczy dowolnej zmiany kierunku 
jazdy. Gdyby łyżw y wodne zbudowane 
były jedynie w edług przytoczonego w y 
żej opisu, wtedy, po nabyciu odpowied
niej wprawy, osięgnęlibyśmy jedynie 
tylko ruch naprzód. Jakkolw iek obrót 
na miejscu może być wykonany •' przez 
przełożenie nóg wraz z łyżwami, to 
jednakże okazuje się jeszcze jedna po
trzeba do uwzględnienia konieczna, 
a mianowicie możliwość kierowania łyż
wam i to  w jednę to  w drugą stronę. 
Z tego wynika, że łyżw y wodne na wzór 
łodzi wiosłowych powinny być zaopa
trzone w ster.

D rążki wyżej wspomniane służą za 
oparcie dla c ia ła : u łatw iają  mu swobod
ne balansowanie na powierzchni wody. 
Jeżeli drążki te  połączone będą mecha
nicznie z 2 sterami, umieszczonemi 
w  tylnej części łyżew, w tedy dłonie 
jadącego, ustaw icznie spoczywające na 
rękojeści drążków, m ogą dowolnie kie
row ać sterem to w  jednę, to w  druga 
stronę.

Załączone rysunki rzecz całą lepiej
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wyjaśnią. P rzyrząd do chodzenia po 
wodzie zbudowany jest z drzewa jodło
wego i tylko ster ma dębowy. Składa 
się on z dwu pływaków (a), które na

Fig.
.k

Fig.

fig. 1 przedstawione są z góry, na fig. 2 
z boku, na fig. 3 w  poprzecznem prze- j  

cięciu. Umieszczony na płaskiej stronie 
przyrządu trzew ik służy do umocowania 
stopy. Dolna część łyżwy, podobnie jak 
łódź wiosłowa, zakończona jest kilem 
(b) dla pewniejszej ostoi. Przednia część 
w ybiega w  ostry dziób, ty lna zaś jest 
płasko ścięta. Poprzeczne ścianki (c) 
dzielą wnętrze łyżw y na komory. U rzą
dzenie takie zabezpiecza możliwość u trzy
mania pionowej pozycyi naw et wtedy, 
gdy łyżwra się rozeschnie. Umieszczony 
na przodzie łyżw y bufor (d) zmniejsza 
do pewnych granic siłę uderzenia w  razie 
natknięcia się na nieprzewidzianą prze
szkodę. Drążki pionowe, służące ciału 
za oparcie (e) zakończone są kauczuko- 
wemi rękojeściami, które, połączone ze 
sterem (f) zapomocą drąga (g) i ramienia 
(h), z łatw ością pozw alają nim kierować. 
Aby usunąć możliwość zbyt dalekiego 
rozbiegania się łyżew w  strony, a jedno
cześnie nadania im pewnej niezawisłości 
w  ruchach, należy je z sobą połączyć 
w sposób odpowiedni. Ze strony we
wnętrznej każdej z łyżew  umieszczone 
są dwa pierścienie (i), przez które prze

biega swobodnie cienka linka bez końca 
(k) lub łańcuszek tak  urządzony, aby go 
można było ustaw iać na dowolną długość. 
Zupełne zbliżenie łyżew ku sobie jest

1.
a ęj

2.

wielce korzystne wówczas, gdy wypada 
płynąć z prądem wody; łyżw iarz ma 
wtedy zapewnioną chwilę odpoczynku. 
Płaskie zakończenie tylnej strony łyżwy 
daje mu możność odpychania się jedną 
nogą, w  czasie gdy draga znajduje się 
w ruchu postępowym. Fig. 4 przedsta
wia nam obiedwie łyżw y w perspekty-

F ig . 4.

wie. Na rysunku tym  spostrzegamy 
pewien szczegół, nie zaznaczony na fi
gurach schematycznych. Sąto po pra
wej stronie jednej i po lewej drugiej
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łyżwy umieszczone pionowo deseczki 
ruchome, które zachodzą jedna na drugą. 
Jestto  ostatnie ulepszenie, jak ie  w ynalaz
ca w łyżw ach swoich zrobił, a cel jego 
jest następujący. Gdy jedna noga w y
konyw a ruch postępowy, druga płaską 
stroną łyżw y opiera się wodzie i ciało 
odpycha naprzód. Lecz okazało się pod
czas prób, że opór ten  byw a o ty le 
niedostateczny, że noga, w ysunięta na
przód, cofa się nieco w tył, skutkiem 
czego jadący  traci część uzyskanej prze
strzeni i efekt swobodnego kroczenia po 
wodzie maleje. Otóż w  tym  przypadku 
przychodzą mu z pomocą owe deseczki 
pionowe, które podczas ruchu postępo
wego układają się w  jednę rów noległą 
do boku łyżwy płaszczyznę, zaś podczas 
ruchu wstecznego rozkładają się pod 
kątem  prostym  i w  ten sposób pow strzy
mują cofanie się w tył.

Jak  widzimy, wynalazek prof. Somme- 
ra, przypom inający w zasadzie łyżw y 
śniegowe czyli narty, polega nietyle na 
szczegółach budowy przyrządu, ile na 
umiejętnem przystosowaniu wielkości, 
ciężaru, kształtu  i sposobu złożenia do 
mechaniczno-fizyologicznego celu, t. j. 
do czynnego ruchu postępow ego na p o 
wierzchni wodnej.

Zadanie więc swobodnego chodzenia 
po wodzie zostało rozw iązane przez prof. 
Sommera. W ynalazek jego  wydaje się 
o tyle trafny  w  pomyśle i praktyczny 
w  użyciu, że w  przyszłości nie będzie 
w ym agał przeróbek zasadniczych. Może 
te  lub owe szczegóły konstrukcyi zosta
ną ulepszone, ale ogólna jego  idea 
zapewne pozostanie niezmienioną. Gdy 
porównamy ze sobą drew niane welocy- 
pedy dwukołowe z końca X V III wieku 
z najnowszym  systemem rowerów pneu
m atycznych, musimy dojść do wniosku, 
że pierw otna myśl w ynalazcy w całej 
swej rozciągłości przetrw ała do dni dzi
siejszych.

Nie od rzeczy też będzie dodać w tem 
miejscu, że w  ostatnich czasach popisuje 
się w  Europie niejaki kapitan  Grossmann, 
łyżw iarz zawodowy, k tóry  upraw ia ten 
sport na wodzie. Posługuje się on dwie
ma 4-metrowej długości ruram i cynko-

wemi połączonemi łańcuchem. Do kie
row ania służy mu lekki drąg  w kształcie 
wiosła. Ciężar obudwu ru r wynosi około 
40 leg; rury te  nie m ają żadnych u rz ą 
dzeń do oparcia. Łyżwy Grossmanna 
są zatem technicznie, w porównaniu 
z przyrządem prof. Sommera, znacznie 
uproszczone, zdaje się wszakże, że w tej 
postaci nie mogłyby się stać ogólnie 
przystępnym środkiem lokomocyi, ponie
waż w ym agają prawdziwie akrobatycz
nej wprawy.

M aryan Stępowski.

O FAUNIE GŁĘBINOWEJ. ‘)
(II część  odczytu o „faunie m orsk iej“ w ygło szon a na posie
dzeniu akad. K ółka przyrodników  w e Lw ow ie dnia 2 lutego 

1902 r  )

Ze w szystkich obszarów zoogeograficz- 
nych najpóźniej poznany został region 
głębinowy. Morze zdawna było już zna
ne, ale ty lko do tych głębokości, do 
jakich sięgały poszukiwania, mające na 
oku cele praktyczne. Od 3 000 la t w y
ław iają  nurkowie perły z głębokości 
12—15 m, gąbki w morzu Śródziemnem 
w yław ia się z 25—30 m, ażeby zadowolić 
smakoszów nurkowie spuszczają się po 
ostrygi aż do 35 m  pod zwierciadło 
morza. Zapomocą dość prostych narzędzi, 
które, zdaje się, od czasów fenieyan 
małym tylko uległy zmianom, przeszu
kują rybacy głębie do 200 m, a przy tem 
niejeden ciekawy okaz im zawdzięcza 
swoje odkrycie. W iększe głębie jednak 
nie były znane i do dziś gruntow nie 
poznane nie zostały, a ogół ma mniej 
więcej takie o nich pojęcie, jak  Schiller 
w  swojej znanej baladzie.

Zaczątki umiejętnego badania morza

') Źródła : Keller: Leben des Meeres (Lipsk, 
1895); Ortmann: Grundzlige der marinen 
Thiergeographie (Jena, 1896); Keller: Der
Farbenschutz bei Tiefsee-Organismen; Seeli- 
g e r : Tierleben d. Tiefsee (Lipsk, 1901); Mar- 
schall: Die Tiefsee u. ihr Leben (Lipsk, 
1888); Chun: Aus den Tiefen des Weltmee- 
res (Jena, 1900).—Porówn. Wszechświat, tom 
XXI, str. 273.
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sięgają początków ubiegłego stulecia. j 
W  r. 1818 Jam es Ross znalazł w  morzu 
Lodowatem północnem w głębokości 
1 500—1 830 m pokaźną liczbę robaków 
i szkarłupni, ale wnet o tem zapomniano 
tak, że Forbes w  r. 1843 mógł powie
dzieć, że poniżej 550 m  niema już 
w morzu życia organicznego. Z apatry
wanie to tłum aczy nam fakt, że rzeczy
wiście w  tym pasie pośrednim jest bardzo 
uboga fauna, ale już współcześni Forbe- 
sa, Michał Sars i Lowen wykazali, że 
na wybrzeżu N orw egii i w większych 
głębiach w ystępują zw ierząta. Do po
znania dna morskiego przyczyniło się 
znacznie założenie telegrafów  podmor
skich, w  szczególności połączenie kablem 
Europy z Am eryką w r. 1858 (25 sierp
nia). Praw ie równocześnie rozpoczynają 
się podróże naukowe dla.badań głęboko- 
morskich, które dały obecnie tak  ogrom
nej doniosłości rezultaty, że rzeczywiście 
stanow ią one koronę badań faunistycz
nych.

Nie można się jednak dziwić, że okręg 
ten tak  późno został poznany. Jeżeli 
bowiem do łowienia na powierzchni lub 
przy brzegu w ystarczają bardzo proste 
przybory: zwyczajny niewód rybacki
i parę sieci rozmaitej gęstości, to im 
dalej zapuszczamy się w głąb, tem 
większe, silniejsze i bardziej skompliko
wane muszą być te przybory. Sieci 
gruntow e ostatniej ekspedyoyi niemiec
kiej średniej wielkości były długie na 
10 m, żelazna rama, do której sieć była 
przymocowana, m iała średnicy 2 '/2 m- 
Zważywszy, że sieć tej wielkości nała
dowana zdobyczą w ażyła nieraz wiele 
centnarów, zrozumiemy, że do jej wy
ciągnięcia potrzeba było osobnych mo
torów parowych. N aturalnie i statek 
musi być odpowiednio wielki nietylko 
dla pomieszczenia wszystkich przyborów, 
ale i dlatego, ponieważ m ały okręcik, 
skoro zapuścił sieć za nadejściem burzy 
może się tylko uratow ać przecięciem 
lin i porzuceniem sieci, co oczywiście 
wielkie za sobą pociąga s tra ty  ‘).

0 Szybkość z jaką sieć się zanurza wynosi 
około V, m na sekundę, ponadto zawsze po

Pierw szą rzeczą we wszelkich poło
wach naukowych jest zbadanie głębokości. 
Najprostszym i najstarszym  przyrządem 
jest ołowianka ręczna. Jestto  stożek 
ołowiany zawieszony szczytem na linie. 
Podstaw a ma zagłębienie wypełnione 
łojem, do którego przyklejają się próbki 
gruntu, gdy cały przyrząd o duo uderzy. 
Odmiana tego prostego przyrządu ma 
u dołu przyczepione naczynie kształtu  
wydrążonego stożka zamknięte klapą, 
k tóra może się podnosić do góry. Pod
czas spadania przyrządu prąd wody unosi 
klapę, gdy ołowianka spadnie na dno, 
zaostrzony stożek zagłębia się w  muł 
i piasek, k tóry  wraz z żyjątkam i wypeł
nia jego zagłębienie. Gdy teraz podnosi 
się ołowiankę do góry, ciśnienie wody

3 - A .
Fig. 1.

zamyka klapę i nie pozwala zawartości 
wypłynąć. Cały przyrząd mimo swej 
prostoty oddaje wielkie usługi i dosko
nale spełnia swe zadanie.

Ażeby uzyskać wodę z dowolnej g łę
bokości, używa się następującego apara
tu. Jestto  rura  zamknięta u dołu i u gó-

dotknięciu do dna trzeba jeszcze 'A część liny 
dalej wypuścić, by sieć wlokła się poziomo 
po dnie, a nie wisiała; wyciąganie sieci idzie 
nieco prędzej. Tak w jednym połowie w cza
sie ekspedycyi „Waldiwii“ spuszczano sieć 
przez 5 godzin, przyczem użyto liny 6 700 m 
długiej, łowiono godzinę, a wyciągano zdo
bycz 4 ' / j  godzin. Burza może się zerwać 
w przeciągu pół godziny, mały statek więc, 
jeżeli nie pozbędzie się dość rychło sieci, 
która tamuje jego ruchy, musi uledz bałwa
nom morskim.
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ry dwuma kurkami, które zew nątrz są 
połączone sztabą, tak, że równocześnie 
mogą się zamykać i otw ierać. Po spusz
czeniu przyrządu woda może przepływać 
przez cały przyrząd, bo ciśnienie od 
spodu unosi sztabkę ku górze otw iera
jąc  kurki (fig. 1, A). W  dowolnej g łę
bokości zatrzym uje się przyrząd i w y
ciąga w  górę. ,W tej chwili sztaba opa
da zam ykając kurki, tak  że woda nie 
może wypłynąć (B).

Również i sposoby w yław iania zwie
rzą t są rozmaite. Jeżeli chodzi o zwie
rzęta osiadłe lub pełzające na dnie mor- 
skiem, to używa się do tego najczęściej 
w łoku czyli sieci gruntow ej. U żyw ał go 
jeszcze w  X V III wieku duński zoolog 
O tton Fryderyk Muller, a w  Japonii 
i Sycylii znany był już od wieków wśród 
łowców muszli i gąbek. Najczęściej jestto  
długa, gęsta sieć, przym ocowana do 
tró jkątnej lub czworobocznej ramy, k tó 
rej podstaw a jest nożowato zaostrzona, 
a ką ty  połączone żelaznemi sztabam i 
z drucianą liną, na której sieć je s t  za
wieszona. Gdy przyrząd dosięgnie dna, 
statek  powoli zaczyna naprzód płynąć, 
a sieć swoją ostrą podstaw ą zgarnia 
piasek i nam uł wraz z fauną na dnie 
żyjącą. Często po bokach lub z ty łu  
sieci przymocowuje się długie kutasy 
konopne, w które w ik łają się zwierzęta, 
Zwłaszcza użyteczne okazały się te 
ostatnie na dnie kamienistem, lub blizko 
raf koralowych.

Ażeby znów zdobyć okazy pływ ające 
w  głębiach, w  szczególności ryby, uży
wano w czasie ekspedycyi Challengera 
do głębokości 2 600 sążni niewodu (trawi 
net), k tó ry  składał się z w orka długiego 
na 30 stóp, o szerokim bardzo otworze. 
Na jednej stronie ujścia była umocowana 
silna belka, zresztą brzegi obciążone 
były płytam i ołowiu, by u łatw ić spada
nie i utrzym ać ujście otw arte. Do ło 
w ienia okazów z określonej głębokości
G. Palum bo skonstruow ał sieć, k tóra 
w  danym poziomie się otw ierała, a pod
czas w yciągania zam ykała się autom a
tycznie.

P rzy  pomocy tych i w ielu innych 
przyrządów poznano faunę głębinową,

poznano stosunki, jakie w  tych głębiach 
panują; i przekonano się, że gdy na 
powierzchni i w płytszych w arstw ach 
morza panuje ogromna rozm aitość form 
i warunków, to cała głębia we wszyst
kich obszarach jest pogrążona w mono
tonnej jednostajności. Zimne wody jako 
najcięższe opadają na dno, rzeczywiście 
też dokładne pomiary zapomocą specyal- 
nie urządzonych term ometrów wykazały, 
że w  oceanach panuje stała tem peratura 
bliska punktu 0° C, a woda nie zamarza 
dlatego, że punkt marznięcia wody mor
skiej leży w  •—2,55° C, a wielkie ciśnienie 
na dnie zniża go jeszcze bardziej.

D rugą charakterystyczną właściwością 
tego okręgu jest olbrzymie ciśnienie 
wody. Ciśnienie to panujące w  danym 
poziomie można z łatw ością obliczyć 
wobec tego, że cm3 wody w  4° C 
w aży 1 g. Stąd (pomijając pewne różni
ce tem peratury, które są nadto częściowo 
zniesione zaw artością soli, i nieznaczne 
zwiększenie gęstości wody ku dołowi) ‘) 
skoro ciśnienie 1 cm3 na 1 cm2 wynosi 
1 g, to  w  głębokości 10 m ciśnienie na 
1 cm2 =  1 Jcg, a w  głębokości 4 000 =  
400 kg. W  tym poziomie zatem ciśnienie 
na 1 ot2 będzie 10 000 razy większe, 
czyli będzie wynosić 4 miliony k ilogra
mów. Poniew aż powierzchnia ciała ludz
kiego wynosi w przybliżeniu 2 m2, więc 
gdyby przypadkiem  człowiek znalazł się 
w  tej głębokości, pozostawałby pod 
ciśnieniem 8 milionów7 kilogramów. Aże
by mieć pojęcie jak  w ielka jestto  siła, 
Seeliger porównywa ją  z ciężarem po
ciągu kolejowego. Jeżeli w agon w aży 
8 000, a jego  ładunek 15 000 leg, podczas 
gdy lokomotywa wraz z wozem w ęglo
wym 64 000 leg, to dopiero 10 takich 
pociągów, z których każdy liczyłby 32 
wagony, zrównoważyłoby ciśnienie, w  ja 
kiem znalazłby się człowiek w głęboko
ści 4000 m. Oczywiście, że zostałby on 
tam  zgnieciony na blaszkę, nie grubszą 
od kartk i papieru, gdyby z jednej strony

’) W głębokości 1 524 m pod ciśnieniem 
159 atmosfer objętość wody zmniejsza się 
tylko o 'h u .
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tylko był na nie w ystaw iony '). Można- 
by więc sądzić, że zw ierzęta morskie 
zostaną w  takich głębokościach zmiaż
dżone. Tymczasem wiadoma rzecz, że 
zranione wieloryby zanurzają się do 
głębokości, w których drewniane części 
harpuna zostają zgniecione prawie do 
połowy objętości. P a k t ten dowodzi, 
że wiele zw ierząt może wytrzym ać wiel
kie ciśnienie. Ciekawe w  tym kierunku 
są doświadczenia B erta, a później Re- 
gnarta. Z tych  badań wynika, że np. 
młode węgorze nie m ogły dłuższy czas 
pozostawać pod ciśnieniem 7 atm., pod
czas gdy niektóre skurupiaki zdradzały 
niepokój dopiero w ciśnieniu 200 atm o
sfer, a w padały w  le ta rg  aż pod ciśnie
niem 600 atmosfer.

Istn ieją  znów z drugiej strony liczne 
urządzenia, by ciśnienie to zmniejszyć 
lub naw et znieść zupełnie.

I  tak  roznóżki (Rhizopoda), które się
gają  największyeh głębi, mogą z łatw o
ścią w ciągać wodę w  swe ciało tak, że 
w każdej cząstce ciała ciśnienie zostaje 
zrównoważone przez ciśnienie wew nętrz
ne w  przeciwnym kierunku. Jamochłony 
i szkarłupnie m ają w tym  celu roz
gałęzione przewody wypełnione wodą, 
u pierwszych woda w siąka nadto w ga
laretow ate ściany ciała. Mięczaki napeł
niają wodą swe naczynia krwionośne, 
u p-łębinowych ryb ciśnienie wody znosi 
prężność gazów w  pęcherzu pławnym, 
który  opleciony licznemi mięśniami, s ta 
nowi również aparat hydrostatyczny. 
W  pewnych w arunkach może się on 
jednak stać zgubnym dla właściciela. 
Jeżeli bowiem przypadkiem ryba zapę
dzi się zbyt wysoko za zdobyczą, gdzie 
ciśnienie wody jes t już tak  małe, że za
w arte w  pęcherzu pławnym  gazy prze
zwyciężą siłę oplatających mięśni i ścia
nek ciała, w tedy pęcherz coraz bardziej 
się powiększa i zmniejszając ciężar 
właściwy ryby powoduje, że wznosi się

') Nie trzeba jednak sądzić by zwierzęta 
lądowe były wolne od ciśnienia, owszem 
ciśnienie powietrza jest znaczne, a na ciało 
człowieka w razie stanu barometr. 760 mm 
wynosi 20 000 kg.

ona szybko w coraz wyższe warstwy, 
a zaw arte w ciele gazy wysadzają oczy 
i łuski, wydym ają części trzewi, rozry
w ają tkanki. Stąd pochodzi, że często 
wyłowione w głębiach okazy zwłaszcza 
ryb drobniejszych wychodzą na po
wierzchnie jeżeli nie rozerwane, to przy
najmniej mocno uszkodzone. Załączona 
fig. 2 przedstawia tak ą  głębinową rybę 
a mianowicie Scopelus macrolepidotus.

To olbrzymie ciśnienie wyw iera rów
nież wpływ na procesy chemiczne. W ap
no w takich warunkach rozpuszcza się 
w wodzie i dlatego dno nie jest pokryte 
skorupami otwornic, chociaż te są rów 
nie liczne jak  w  miejscach płytszych 
lub na powierzchni. W skutek tego też 
skorupy wapienne zwierząt głębinowych

Fig. 2. Scopelus macrolepidotus.

są znacznie cieńsze, niż pokrewnych 
gatunków  żyjących wyżej. K eller stara 
się to  zjawisko objaśnić czynnikami w y
łącznie mechanicznemi i oszczędnością na
tury, bo tu  w  tej wielkiej ciszy i spokoju, 
gdzie zbyteczną jes t w ielka odporność 
przeciw mechanicznym wpływom ze
wnętrznym, wystarcza delikatna budowa 
szkieletu. Jakkolw iek czynnik ten nie 
jest bez znaczenia, to  jednak mojem zda
niem pierwszorzędne znaczenie m ają tu  
wyżej wspomniane przemiany chemiczne, 
inaczej trudno wytłumaczyć fakt, dlacze
go szkielet krzemionkowy dosięga tu  
często niezwykle silnego stopnia rozwoju. 
Również w  dolnych w arstw ach wód jest 
procentowo mniej tlenu nietylko dlatego, 
że są one odcięte od głównego zbiornika 
t le n u : powietrza, ale i dlatego, że brak 
tu  zupełny roślin, któreby wydzielony
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przez zwierzęta bezwodnik węglowy 
rozkładały na tlen i węgiel.

(CDN)
L. Bykowski.

KRONIKA NAUKOWA.

— Ciekawy meteoryt. Badając bryłę żelaza 
meteorycznego znalezioną w Mukerop w po
łudniowo-zachodnich posiadłościach niemiec
kich F. Berwerth spostrzegł, że składa się 
nie z jednorodnej masy żelaza krystalicznego, 
jak to zwykle bywa, lecz z czterech wyraźnie 
zaznaczonych części, które stanowią jakgdyby 
zrostek bliźniaczy olbrzymi. Jedna część 
bryły okazuje zmiany wtórne, które prawdo
podobnie zaszły wskutek ogrzania masy już 
po jej skrystalizowaniu.

(R. Sc.). J. S.

—  Współczynnik rozszerzalności stali niklowej
0 zawartości 36"/o niklu jest najmniejszy ze 
znanych dla ciał rozmaitych. Wynosi zaled
wie jednę trzynastą współczynnika rozsze
rzalności żelaza. Wskutek tego stal niklowa 
staje się drogocennym materyałem do wyrobu 
wahadeł do przyrządów precyzyjnych, albo
wiem usuwa niemal zupełnie potrzebę popra
wek zależnych od temperatury. Stal ta po
siada jeszcze inną, równie cenną własność, 
mianowicie, nie rdzawieje. Może przebywać 
całymi tygodniami bez zmiany w warunkach, 
w których stal zwykła pokrywa się grubą 
warstwą rdzy.

(R. Sc.). F. A.

— Tworzenie się sztuczne aliażu z żelaza, mie
dzi i cyny. E. Langaudin zajmując się często 
pokrywaniem galwanoplastycznem powierzch
ni żelaza lub stopu cyną, spostrzegał, że 
blaszka w ten sposób utworzona nie ochrania 
jednak od rdzy. By usunąć możność rdza
wienia, próbował tedy pokrywać metal naj
pierw powłoką miedzi lub mosiądzu, a dopie
ro zwierzchu cyną. Otóż jeżeli zeskrobiemy 
powłokę metalów aż do żelaza, nie spo
strzeżemy wcale miedzi. "Utworzyła z cyną
1 prawdopodobnie żelazem (albowiem przyle
ganie jest nadzwyczaj dokładne) rodzaj metalu 
białego, który doskonale osłania powierzchnię 
żelaza od rdzy.

(R. Sc.). F. A.

— 0 przyciąganiu akustycznem. W lipskich 
Annałach fizycznych Robert Geigel opisał 
doświadczenia, wykazujące fakt przyciągania 
przez ciała dźwięczące umieszczone w pobli
żu lekkich przedmiotów, jak np. blaszek 
staniolowych i t  p. Według Geigla przyczy
ną tego zjawiska są wahania powietrza, 
odpowiadające nader wysokim tonom, na 
które ucho ludzkie jest już po większej |

części niewrażliwe. Jeżeli trzymać będziemy 
kamerton dźwięczący tuż nad powierzchnią 
wody, to pod kamertonem poziom wody ule
ga deformacyi i wykazuje wzniesienie. Do
kładniejsze doświadczenia przeprowadzał Gei
gel z kamertonem, pokrytym warstwą liko- 
podium.

T-
— Napięcie powierzchniowe powietrza ciekłego.

W r. z. w sprawozdaniach berlińskiej Aka
demii nauk ogłoszone zostały rezultaty badań 
L. Grunmacha nad napięciem powierzchnio- 
wem powietrza ciekłego. W temperaturze 
—190,3° C i wobec gęstości, nader nieznacz
nie różniącej się od jedności, napięcie po
wierzchniowe powietrza ciekłego waha się 
według tych doświadczeń w granicach od 
11,6 do 12,6 (dyn na cm).

r

— Zdjęcie magnetyczne Indyj. Towarzystwo 
królewskie w Londynie opracowało projekt 
zbadania elementów magnetyzmu ziemskiego 
w Indyach i poruczyło wykonanie go rządo
wi indyjskiemu. Praca ta mieć będzie nietylko 
teoretyczne, lecz i praktyczne znaczenie. 
Zauważono bowiem, że okresy posuch, mające 
nader szkodliwy wpływ na stan ekonomiczny 
mieszkańców Indyj, odpowiadają okresom 
plam słonecznych, które ze swej strony znaj
dują się bez wątpienia w związku przyczyno
wym z wahaniami elementów magnetyzmu 
ziemskiego.

(Globus). y.

— Niska temperatura i rozwój. Wiadomo, że 
ze zniżeniem temperatury energia życiowa 
organizmów staje się coraz słabszą, aż wresz
cie zupełnie zanika; tak np. ameby już 
w temperaturze nieco niższej od 0° tracą 
zdolność ruchu i przyjmują charakterystyczną 
formę kuli, ich protoplazma ścina się. Dziele
nie się jaj jeżowców zatrzymuje się w —2° do 
—3° C, a drożdże nie rozkładają już cukru 
w —10° C, bakterye tylko, według pięknie 
dokonanych doświadczeń Picteta, są wytrzy
malsze i żyją jeszcze w —200° C.

Tem ciekawszem jest zjawisko, że niekiedy 
dla szybkiego, silnego rozwoju potrzebne jest 
pewne ochłodzenie ja j: tak np. badacze, 
którzy pracowali nad motylami, wiedzą o tem, 
że ze wszystkich poczwarek, które w ciągu 
zimy chowane były w ciepłym pokoju, otrzy
muje się osobniki nieszczególne, tak samo 
i wiele cyst wymoczków dopiero wtedy prze
budza się do życia, gdy przedtem były 
zamrożone lub wysuszone. Niekiedy też i na
siona uprzednio zamrożone kiełkują wcześniej 
od innych. Już dawniej Steuer zauważył 
wpływ surowszej zimy na wiosenny rozwój 
planktonu i wskazał, że łagodna zima opóźnia 
i powoduje słabszy rozwój planktonu. Przyj
muje on także, że niektóre rodzaje raczków, 
które na północy dorastają do znacznej wiel
kości, w krajach, gdzie lato jest długie, 
łatwiej wyradzają się i zamierają. Stingelin 
zaś twierdzi, że rodzaje raczków wód słod
kich stref gorących identyczne z rodzajami
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europejskiemi nietylko, że nie są większe, 
jakby tego spodziewać się należało, ale naod- 
wrót—mniejsze.

(Naturw. Wochsch.). Ad. Cz.

— Sztuczną segmentacyą jaj niezapłodnionych
w r. 1895 wywołał Hertwig, poddając jaja 
jeżowca działaniu roztworu zawierającego 
nieco siarczanu strychniny. Dzieleniu się jaj 
towarzyszyły zjawiska karyokinetyczne. Do
świadczenie to stało się punktem wyjścia dla 
całego szeregu badań w tym kierunku. W r. 
1898 Morgan powtórzył doświadczenie zapo
mocą zwiększenia ciśnienia osmotycznego wo
dy morskiej, w której jaja badaniu były 
poddane. W r. 1899 Mead badania Hertwiga 
przeniósł na jaja innego zwierzęcia, mianowi
cie Chetopteris i stwierdził, żejaja zaczynają 
się dzielić, gdy do wody morskiej, w której 
spoczywają, dodamy chlorku potasu. Dalej 
w tym samym 1899 roku Morgan stwierdził 
badania Hertwiga nad działaniem strychniny 
i sformułował rzecz ogólniej, mianowicie wy
raził zdanie, że zjawisko segmentacyi jajka 
niezapłodnionego następuje wskutek równo
wagi niestałej, jakiej podpada jajko wobec 
nowych czynników. Dążąc do równowagi 
stalszej jajko podlega segmentacyi, ta bowiem 
forma ma być dla nowych warunków odpo
wiedniejsza. Sprowadza tedy zjawisko do 
przyczyn mechanicznych. Loeb w tym samym 
roku wywołał sztuczną partenogenezę u je
żowców w dość krótkim przeciągu czasu, 
dodając do wody morskiej nieznacznej ilości 
kwasu lub też zasady. Mathews w r. 1899 
i 1900 poddając jaja jeżowców działaniu wody 
morskiej nasyconej eterem wywołał w prze
ciągu piętnastu minut dzielenie się karyoki
netyczne wszystkich niemal jaj. Chloroform 
i spirytus działają w taki sam sposób, pewna 
jednak ilość jaj podlega uszkodzeniu.

Równie wpływa na segmentacyą jaj nieza
płodnionych brak pewnych związków che
micznych w wodzie, w której są pogrążone. 
Jeżeli z wody morskiej, w której jaja są 
zanurzone, usuniemy tlen i zastąpimy go wo
dorem, pozostawiając je w spokoju na pewien 
czas (do czterdziestu minut), a potem prze
niesiemy do zwykłej wody morskiej w ze
tknięciu z atmosferą pozostającej, jaja po 
pewnym przeciągu czasu (od trzydziestu mi
nut do dwu godzin) zaczynają się dzielić. 
Segmentacya jest jednak nieregularna i ko
mórki niebawem ulegają zepsuciu.

Czynniki fizyczne wywierają również wpływ 
na dzielenie się jajka niezapłodnionego—jaja 
ogrzane do 32—33° C, a później zanurzone 
w wodzie zwykłej, natychmiast dzielić się 
zaczynają. Taki sam skutek wywiera obni
żenie temperatury, podrażnienie mechaniczne. 
Rzecz ciekawa, mówi Mathews, że w zasadzie 
zjawisko dzielenia komórkowego karyokine- 
tycznego sprowadza się tu do tworzenia się 
w protoplazmie jajka umiejscowionych pasów 
rozpuszczania. Zachodzi tu podobieństwo 
z trawieniem umiejscowionem, rodzi się więc 
pytanie, czy centrozoma nie ma tu znaczenia 
enzymu rozpuszczającego.

(R. Sc.). E. M.

— Merogonia. Jeszcze w r. 1877 prof. Ro
stafiński zauważył, że jaja Fucus yesiculosus 
można podzielić na kawałki, a mimo to mo
że nastąpić zapłodnienie tych kawałków przez 
spermatozoidy. Jaja te prof. R. dzielił na
ciskając je szkiełkiem nakrywkowem tak, że 
jajko rozpadało się na parę kawałków, które 
zaokrąglały się po usunięciu szkiełka. Ale 
nie wyjaśnił on wtedy jeszcze zachowania 
się w tym przypadku jądra; wobec tego nie 
można zauważonych przez niego zjawisk na
zwać merogonią.

Później to samo opisał Boveri dla jaj je
żowców i stwierdził przytem, że nietylko 
zawierające jądro kawałki, ale i nieposiada- 
jące go mogą rozwijać się po zlaniu się ze 
spermatozoidem.

W ostatnich czasach Winkler zbadał takie 
samo zjawisko u Cystosira barbata. I w tym 
przypadku następował rozwój po zapłodnie
niu kawałka jaja pozbawionego jądra.

(Pringsheims Jahrb. f. wiss. Bot. 1901).
A. C.

R O Z M A IT O Ś C I.

— Marmur karraryjski, wydobywany, jak wia
domo około miasta Carrary we Włoszech, 
wydostają dziś z 400 szurfów. Najwięcej 
dostarczają okolice miasta Serranezza poło
żonego na południo-zachód od Carrary. Mar
mur wydostają w postaci brył. By oddzielić 
taką bryłę, świdrują w skale macierzystej 
otwory do 20 m długości i 4—8 cm w śred
nicy i wlewają kwasu solnego, pod wpływem 
którego marmur się rozkłada, wydzielając 
dwutlenek węgla. Po wyschnięciu kanału 
zakładają proch i zapalają zapomocą iskry 
elektrycznej. Do odłupania bryły rozmiaru 
5000 w3 było zużyte 12000 kg prochu. Od
łupane bryły ociosuje się zgruba, a później 
przepiłowuje na płyty 3—5'/2 m długości 
i 1—2 m szerokości.

J. S.

— Nowy tunel pod Tamizą. Ciągłe krzyżowa
nie tunelów pod Tamizą jest niemal nieustan- 
nem zadaniem, które zajmuje uwagę gospo
darki miejskiej Londynu. Obecnie jest na 
porządku dziennym sporządzenie przejścia 
dla pieszych do Greenwich. Będzie to dru
ga z rzędu arterya komunikacyi tego rodzaju 
pod ową rzeką. Do obecnej chwili dla uprzy
stępnienia komunikacyi między wymienionemi 
miejscowościami kursowały statki parowe 
między Isle of Dogs a Greenwich, prawidło
wy ich bieg jest jednak wskutek wzmożonego 
ruchu na rzece utrudniony, a zresztą staje 
się już dziś niewystarczający. Tunel będzie 
stanowił niby rurę olbrzymią o 3,88 m 
w średnicy, która połączy dwa szyby o śred
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nicy wewnętrznej 13,12 m, położone o 373 m 
jeden od dr igiego. Szyby będą zaopatrzone 
w schody spiralne. Rurze będzie nadana 
pochyłość Vj5 , a w części środkowej nachyle
nie /277 ku Greenwich.

F. A.

—  Wszechświatowa produkcya miedzi w zm aga  
się coraz bardziej. Zwłaszcza postąpiła znacz
nie naprzód w tym kierunku Kanada. Ogól
na wielkość produkcyi rozmaitych krajów' 
podług Engineering tak się przedstawia 
w tonnach:

A ustralia............................
Kanada. . . . . . . .
Chili....................................
PrzyJądek Dobrej Nadziei.
Niemcy................................
Japonia................................
Meksyk................................
Per u. . . . . . . . .
Rossy a ................................
Hiszpania i Portugalia . .
Ameryka . . . . . . .

1901 r. 1900 r. 1896 r. i 893 r.
30 8/5 23 000 11 000 7 500
18 800 8 500 4 000 5 000
30 000 25 700 23 500 21 350
6 400 6 720 7 450 6 090

21 000 20 410 20 065 16 150
27 000 27 840 21 000 18 000
23 795 22 050 11 150 8 480
9 520 8 220 740 460
8 000 8 000 5 100 5 000

53 000 52 872 53 325 53 995
267 000 268 787 203 895 147 210

1891 r.
7 500
3 500 

19 875
5 900

16 150
17 000 
5 200

280
4 800 

53 915
128 179

./. S.

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. 18 do 24 czerwca 1902 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).

DZIEŃ

BAROMETR 

700 mm 4-
TEMPERATURA w  st. C.
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Szybkość w  me
trach na sekundę

SUMA
OPA
DU

U W A G I

7 r- 1 p. 9 w. 7 r- 1 P. 9 w. Najw. Najn.

18 Ś. 47.4 46,6 44,4 g ,6 13,0 10,8 15,8 9,o 83 NE9,NE14,NE14 19,5 •  /  cały dzień
19  C . 40,8 38,8 3^,8 12,3 17,4 15,1 19 ,1 10,6 96 NE9,EElu,NE'i0 6,4 •  /  cały dzień z p rzerw .
20  P. 38,8 39,4 40,5 14,4 15,3 12,4 15,9 1 1 ,4 79 SE,3,EI2,SE3 1,2 •  /  cały  dzień z p rzerw .
21 S. 41.3 42 >4 44,5 13,4 19,0 14,9 19,6 1 1 ,9 77 SW !,SW7,SW3 0,3 •  w  n ocy i ca ły  dzień
22  N. 46,8 47,5 47,4 14,4 16,9 14,0 18,3 n ,9 82 w 7,sw 3,w ' 0,1 •  w  nocy; dr. w  dzień
23 P. 47 ,° 47 ,2 46,6 n ,5 13,8 12,4 14,6 11 ,4 88 W3,W9,W4 0,8 •  kilkakrotnie
24 W. 43,5 43,5 46,6 9,9 12,4 ITi4 13,4 9,5 93 nw3,ne3,ne3 15,3 •  ca ły  dzień z p rzerw .

Średnie 43,7 13,5 85 43,6

TREŚĆ. Ciężkość i ciężar, przez F. Piotrowskiego. — Czy można chodzić po wodzie? przez 
M. Stępowskiego. — O faunie głębinowej, przez L. Bykowskiego. —• Kronika naukow'a. —

Rozmaitości. — Buletyn meteorologiczny.
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