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Świat organiczny, złożony z milionów 
przeróżnych gatunków, z niezliczonej ilości 
miliardów osobników, powstał i mieszka na 
naszej planecie skutkiem korzystnych wa
runków, które tutaj panowały i panują. 
A  wśród zażartej walki o byt, walki na ży
cie lub śmierć gatunków między sobą, wśród 
walki z żywiołami przyrody martwej, z tą 
kapryśną przyrodą zmieniającą się tak czę
sto z życiodajnej matki w srogiego kata, 
pierwszą bronią, jaką posiąść musiały istoty 
żyjące, była zdolność odczuwania niebezpie
czeństw zagrażających życiu, oraz zdolność 
odróżniania warunków korzystnych, nie
zbędnych do życia, od wpływów szkodli
wych.

Warunki, wśród których znajdują się isto
ty  żyjące, nie zawsze są jednakowe. Rzad
ko bowiem spotkać można takie gatunki 
jestestw, któreby były otoczone środowi
skiem nie zmieniaj ącem się przez czas życia 
jednego osobnika. Wahania temperatury, 
zmiany w  wilgotności atmosfery, w  składzie 
chemicznym otaczającej cieczy (wody), stałe 
peryodyczne wahania w oświetleniu w yw o

łane porami dnia, oraz wiele a wiele innych 
czynników, wszystko to sprawia, że istoty 
żyjące znajdują się stale wśród wciąż się 
zmieniających warunków otoczenia. Dodaj
my do tego, że zewsząd każdą z nich oto
czona jest wrogami, czyhającemi na jej ży
cie, że co chwila paść może ofiarą innej sil
niejszej lub większej liczby słabszych od 
siebie istot, podczas gdy sama znowu z in
nych szuka sobie łupu, a będziemy mieli sła
by obraz tej ciężkiej walki, tego wysiłku, że 
się tak wyrażę, z jakim połączone jest życie 
jednostki. Jasną przeto jest rzeczą, że ty l
ko takie istoty żyjące m ogły zostać stałymi 
mieszkańcami ziemi, które uzbrojone są 
przedewszystkiem w własność zapewniającą 
im wyszukiwanie sobie warunków do życia 
niezbędnych, a unikanie wpływów nieko
rzystnych lub szkodliwych.

To też zdolność oddziaływania na zmiany 
otoczenia jest najcharakterystyczniejszą ce
chą jestestw żyjących; jest bodaj czy nie je 
dyną cechą, która jest wspólna wszystkim 
jestestwom żyjącym. Ta zdolność, jako też 
i własność przystosowywania się do zmien
nych warunków otoczenia czyni jedynie moż- 
liwem życie zarówno istocie o najprostszej 
budowie ciała, jak i najwyżej uorganizowa- 
nym roślinom i zwierzętom.

Wszelkie zmiany otoczenia, działające na 
istotę żyjącą, nazywamy bodźcami lub pod
nietami, zdolności zaś odpowiadania na pod
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niety w  jakikolwiek sposób dostępny na
szym środkom obserwacyi, nadano miano 
wrażliwości lub pobudliwości. Oczywistą, 
jest rzeczą, że podnietami są najczęściej 
wszelkie zmiany w ilości energii i to albo 
dopływ energii w różnej postaci z otoczenia 
na ciało lub do wnętrza ciała żyjącego, albo 
też, choć rzadziej, ubytek energii z istoty ży

jącej-
To  też mimo, że rodzajów podniet, które 

działać mogą na twór żyjący, jest bardzo 
wiele, można je  ująć w  pewne grupy, zależ
ne od formy energii, którą reprezentują. 
Najczęściej też odróżniamy podniety: a) me
chaniczne, mając na myśli zmiany ciśnie
nia lub spójności, jak np. ucisk, uderzenie, 
wstrząśnienie, naruszenie całości, zagęszcze
nie lub rozrzedzenie i t. d.; b) chemicznemi 
podnietami zowiemy zmiany w  składzie che
micznym protoplazmy lub środowiska ota
czającego ją; c) elektrycznemi—-zmiany w na
pięciu elektrycznem; d) cieplnemi— zmiany 
w  temperaturze otoczenia; e) świetlnemi— 
przybytek lub ubytek światła.

Czy czynnik jakiś, zadziaławszy na istotę 
żyjącą, rzeczywiście był skuteczny w tem 
znaczeniu, że wywołał zmianę, choćby naj
drobniejszą, w  istocie, którą badamy, nie 
możemy inaczej stwierdzić, jak tylko wtedy, 
gdy zmiana ta uwidoczni się przez jakiś ob
jaw  ze strony tej istoty i to przez objaw do
stępny badaniu. Naturalnie, gdy  czynnik 
taki działa na nas samych, gdy  np. przed 
okiem naszem roztoczy się piękny krajobraz, 
gdy o uszy uderzy dźwięk melodyjnej pie
śni, to sami odczuwamy, że „podnieta“ nie 
przeszła bez śladu, że wywołała wrażenie, 
że dała nawet powód do powstania całego 
szeregu wyobrażeń, obudziła wspomnienia 
lub stała się przyczyną wesołych albo smut
nych refleksyj.

Inna już rzecz dla badacza, gdy ta sama 
podnieta działa na drugą osobę. Jeżeli pod
nieta nie jest zbyt silna i gdy ta osoba nie 
udzieli nam słowem lub pismem swoich wra
żeń, stajemy jak przed zamkniętą księgą. 
0  ileż trudniejsze jeszcze jest badanie in 
nych istot żyjących, z któremi człowiek nie 
ma środka porozumienia. Tu pozostaje ty l
ko obserwacya zachowania się badanej isto
ty  i tylko wtedy możemy wnosić o tem, że 
podnieta wywołała jakąkolwiek zmianę, gdy

istota, na którą ona działała, zachowaniem 
swem to okaże, czyli, jak mówimy, gdy od
działywa na podnietę. Oddziaływanie odby
wa się najczęściej w formie ruchu i to zależ
nie od jakości i siły bodźca albo ruchu zdą
żającego do usunięcia się od wpływu pod
niety, albo przeciwnie mającego na celu 
zbliżenie się do niej, prócz tego jednak jako 
oddziaływanie na bodźce zewnętrzne wystę
pują na jaw  sprawy chemiczne, zmiany elek
tryczne, wytwarzanie światła i t. d.

Zależnie od stopnia rozwoju, na którym 
się istota żyjąca znajduje, zależnie od szcze
bla, który ona zajmuje w hierarchii świata 
organicznego, proces, który się odbywa jako 
objaw wrażliwości, występuje w rozmaitej 
postaci. Gdy u najniższych istot, u pier
wotniaków widzimy, że każda cząstka pro
toplazmy, równoznaczna pod względem 
funkcyi z każdą inną jej cząstką, posiada 
zdolność odpowiadania na bodźce zewmętrz- 
ne ruchem, to u istot wyższych spotykamy 
cały szereg urządzeń, specyalnie budową 
swoją u kształcony cli do odbierania wra
żeń i oddziaływania na nie i to urządzeń 
w ogromnej skali od najprostszych do naj- 
bardziej skompl iko wanych.

Powszechnie hołduje się zapatrywaniu, że 
ogólne objawy życiowe najlepiej jest badać 
na takich istotach żyjących, które swą bu
dową i czynnościami życiowemi zajmują 
najniższy stopień rozwoju, u których zatem 
zjawiska życiowe występują w postaci moż
liw ie najprostszej, najmniej powikłanej. Już 
samo stwierdzenie tego faktu, że takie wła
sności życiowe jak wrażliwość, oddychanie, 
przemiana materyi i t. d. istnieją u najniż
szych istot żyjących jednokomórkowych, 
złożonych z kropelki masy galaretowatej, 
zwanej protoplazmą, tak małej, że trzeba 
silnych powiększeń, aby ją  dojrzeć; to samo 
przez się było zdobyczą ogromnej wagi, któ
ra skierowała fizyologię i nauki przyrodni
cze na zupełnie nowe tory. Jednakże już 
Klaudyusz Bernard, najbardziej zasłużony 
badacz na polu fizyologii ogólnej, a właści
wie twórca tej gałęzi nauki, zwrócił uwagę 
na to, że błędem jest sądzić, iż twory naj
niższe co do budowy i pod względem czynno
ści muszą być najprostsze. Owszem, wobec 
tego, że czynności protoplazmy są tu niezróż- 
nicowane, że jedna i ta sama substancya
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wykonywa rozmaite funkcye, zjawiska ta 
zachodzące mogą być nawet bardziej skom
plikowane niż n istot wyżej uorganizowa- 
nych. To też zjawiska wrażliwości dość 
jeszcze niejasne i nie występujące wybitnie

jB. A

Fig. 1 . A  —osobnik Poteriodendron z wyprosto
waną nitką mięśniową. B - nitka mięśniowa skur

czona, komórka ukryta w kieliszku.

u istot niższych, stają się tem lepiej scha
rakteryzowane w miarę jak je  obserwujemy 
u istot posiadających osobne tkanki i na
rządy do manifestowania tych zjawisk. Z te
go punktu widzenia wychodząc i ja  mam 
zamiar ilustrować własność życiową, o któ
rej dziś mówię, na przykładach, dotyczących 
wyższych istot żyjących, a raczej ich skład
ników wrażliwych. Że zaś naszem zada
niem w  tej chwili nie jest badanie zjawisk 
życiowych, lecz mam zamiar przedstawić 
główne rezultaty podobnych badań, mogę 
usprawiedliwić swe postępowanie porówna
niem z dziedziny sztuki: ucząc się malar
stwa lub rysunku rozpoczynamy oczywiście 
od najprostszych zadań i przechodzimy 
stopniowo do coraz zawilszych. A  przecież 
skoro chcemy zadowolić swoje poczucie este
tyczne, to wolimy zachwycać się skończo- 
nem arcydziełem, niż podziwiać pierwsze 
kroki choćby najbardziej obiecującego adep
ta sztuki. Przyroda, to genialny artysta, 
podziwiajmy zatem jej arcydzieła skończo

ne, żywiąc oczywiście cały szacunak dla ba
dania i studyowania tych początków, w  któ
rych mistrz już okazał lwie pazury.

Tw ory najniższe, zupełnie niezróżnicowa- 
ne, jak już wspomniałem, zdolne są każdą 
częścią swego ciała odbierać wrażenia z pod
niet zewnętrznych i każdą też częścią odpo
wiadać na podniety ruchem. Powszechnie 
znana jest istota jednokomórkowa zwana 
amebą. Prawdopodobnie też wiadomo, że 
istota ta wyposażona jest własnością w y
konywania ruchów w  ten sposób, że zmienia 
kształt swego ciała, wysyłając a raczej wy
lewając z siebie (bo jest to masa na wpół 
ciekła) w  jednym kierunku wypustkę, ku 
której się następnie posuwa. Takie ruchy 
wykonywa ameba pod wpływem np. podnie
ty chemicznej, jaką jest cząstka pożywienia 
i bez względu na to, która część protoplaz- 
my zetknie się z substancyą drażniącą, zau
ważymy zawsze ruch i to wywołany przede
wszystkiem zmianą postaci tej części proto- 
plazmy, na którą działa podnieta. Niema 
tu zatem jeszcze podziału funkcyj, jedna 
i ta sama część składowa spełnia czynności 
odbierania wrażeń i oddziaływania na nie.

A le już u niektórych istot jednokomórko
wych znajdujemy podział pracy tego rodzaju, 
że jedna część służy do odbierania wrażeń, 
zwykle ta, która najbardziej jest narażona 
na stykanie się z otoczeniem, a inna odpo
wiednio przysposobiona służy do ruchu. 
Jest to zatem poniekąd już organizm jedno-

a

Fig. ‘2. Łuk odruchowy, a — powierzchnia czu
ciowa, b--nerw dośrodkowy (czuciowy), r,— ośro
dek odruchowy, cl — nerw odśrodkowy (ruchowy), 

e— mięsień.

komórkowy, posiadający zawiązek układu 
nerwowego i mięśni. Przykład takiego po
działu czynności u istot jednokomórkowych 
przedstawia Posteriodendron (fig. 1, A ), któ
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ry opatrzony jest witką żyw o się poruszają
cą. Skoro tylko na tę witkę zacznie działać 
podnieta, natychmiast kurczy się nitka mię
śniowa i cała komórka kryje się w  ozdob
nym kielichu (fig. 1, B). Podobny podział 
funkcyj spostrzegamy u Vorticelli.

To zadanie, które tu spełniają pojedyncze 
składniki jednej komórki, zostaje rozłożone 
u istot wyższych na specyalne narządy lub 
tkanki. Tworzą one część odbierającą wra
żenie, osobno narządy służące do oddziały
wania na nie, a osobno wreszcie organy, 
które pośredniczą w powstawaniu i przeno
szeniu wrażeń i wywoływaniu reakcyi. Jest

Fig. 3. Złożony łuk odruchowy, a— powierzch
nia czuciowa, bb'— mięśnie, cc/— ośrodki odru
chowe. Strzałki wskazują przebieg podrażnienia 
w nerwie czuciowym i popędu do ruchu w ner

wach odśrodkowych.

to już układ nerwowy, który u zwierząt 
niższych (układ nerwowy znajduje się tylko 
u zwierząt, rośliny go nie posiadają) przed
stawia się w  formie prostej, jako t. zw. łuk 
odruchowy. Łuk taki składa się z powierzch
ni czuciowej, na którą działa podnieta, z ner
wów czuciowych, które zmiany wywołane 
przez podnietę doprowadzają do komórek 
czyli ośrodków nerwowych, gdzie zmiana 
ta odkształca się w  popęd do ruchu, lub do 
innej reakcyi, a popęd ten przenosi się po 
nerwach odśrodkowych do odpowiednich na

rządów, mięśni i t. d., służących do wyko
nania reakcyi. (F ig. 2 przedstawia schemat 
prostego odruchu, fig. 3— schemat odruchu 
złożonego).

Od prostych odruchów dochodzimy do co
raz bardziej powikłanych czynności w coraz 
wyżej wykształconych układach nerwowych, 
w które wyposażone są kręgowce, a które 
znajdują najdoskonalszy wyraz w układzie 
nerwowym człowieka.

(DN)

M . T .  H U B E K .

P O M I A R  Z I E M I .
Odczyt publiczny, wygłoszony w  Krakowie d. 26 marca r. b.

(Dokończenie).

Powróćmy teraz do wyliczonych powyżej 
pomiarów, opartych na przyjęciu sferoidal- 
nego kształtu ziemi. Celem ich było oczy
wiście oznaczenie dwu wielkości potrzeb
nych do określenia sferoidy, a więc połowy 
osi wielkiej a (czyli promienia równika) i po
łow y osi małej b (osi obrotu) (fig. 6); albo, 
co na jedno wychodzi, długości południka 
i spłaszczenia. Do tego nie wystarczało, jak 
poprzednio dla kuli, przemierzyć łuk i kąt 
między pionami w  jego końcach, lecz trzeba 
było zmierzyć dwa łuki A B  i A'B/ wraz 
z odpowiedniemi kątami s i s', które dla 
większej dokładności wyniku powinny leżeć 
w znacznie różniących się szerokościach geo
graficznych. (Najkorzystniej byłoby zatem 
obrać jeden łuk w  pobliżu równika, a drugi 
pod biegunem). Łatwo zrozumieć, że teo
retycznie można cel ten osięgnąć także po
miarem jednego łuku A C  i trzech wysokości 
bieguna li, h', li" w punktach A, B, C, po
dobnie, jak  to miało miejsce w  „wielkim  
pomiarze” francuskim. Zresztą technika po
miaru pozostała w zasadzie ta sama, co 
w hypotezie kulistości, a tylko zwiększyły 
się trudności rachunkowe, które jednakże 
pokonał ówczesny szybki postęp wiedzy ma
tematycznej. Nadto wypada zanotować 
znaczne udoskonalenie narzędzi pomiaru, 
z których najważniejszemi były : aparat do 
mierzenia bazis i teodolit wraz z ważne mi 
częściami składowemi, jak podziałka maszy
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nowa, noniusz, mikroskop śrubowy, luneta 
i libella.

Gdy jednakże z początkiem X I X  wieku 
rozpoczęto na podstawie ostatnich licznych 
pomiarów obliczać wymiary sferoidy ziem
skiej, okazały się w  wynikach otrzymanych 
z różnych par łuków dość znaczne niezgod
ności, które złożono zrazu na karb nieunik
nionych błędów każdego pomiaru. Ażeby 
zatem zużytkować dane uzyskane z większej 
liczby pomiarów (niż dwa teoretycznie nie
zbędne) należało owe niezgodności wyrów
nać tak, żeby otrzymać najprawdopodobniej
sze wartości szukanych wymiarów ziemi. B li
żej objaśnią to następujące proste przykłady.

Grdy mierzymy, z możliwą wobec danych 
przyrządów dokładnością, pewną długość 
kilkakrotnie, to otrzymujemy każdym razem 
nieco odmienną wartość pomiaru z powodu 
nieuniknionych drobnych błędów zwanych 
przypadkowemi. Błędy te należy odróżnić 
od pomyłek, czyli błędów grubych, popeł
nianych np. przez opuszczenie całej większej 
jednostki długości, tudzież od błędów sta
łych, tkwiących np. w  niedokładności z ja 
ką sporządzono miarę; tych bowiem można 
zawsze uniknąć przez kilkakrotne powtórze
nie pomiaru i staranne porównanie miary 
użytej z dokładnemi wzorcami. Któraż 
z otrzymanych kilku wartości jest prawdzi
wa? Oczywiście niema powodu, ażeby była 
nią którakolwiek z nich, ale samo poczucie 
mówi, że najbardziej będzie się do niej zbli
żać średnia wartość ze wszystkich pomia-

! rów, którą znajdziemy dodając wszystkie 
bezpośrednio znalezione wartości i dzieląc 
sumę przez ich liczbę.

Drugi przykład stanowi pomiar kątów 
pomiędzy prostemi wychodzącemi z tego sa
mego punktu na płaszczyźnie (np. D na 
fig. 2). Mierząc każdy z kątów osobno i do
dając wszystkie, powinniśmy oczywiście 
otrzymać 360°, jednakże z powodu nieunik
nionych błędów przypadkowych otrzymamy 
w sumie nieco mniej lub więcej. Tę sprzecz
ność musimy usunąć, i tutaj znów dyktuje 
poczucie matematyczne, że należy ją  roz
dzielić jednostajnie na wszystkie kąty (bez 
względu na ich wielkość). Gdyby np. ką
tów było 3, a suma dała o 15" za mało, to 
do każdego kąta należałoby dodać po 5".

A to li to są szczególne nader proste przy
padki. Zadanie wyrównania błędów rozwią
zuje ogólnie t. zw. teorya najmniejszych 
kwadratów, wynaleziona prawie równocze
śnie przez słynnych matematyków Legen- 
drea i Gaussa. Do oznaczenia wymiarów 
sferoidy ziemskiej zastosował ją  po raz pier
wszy Legendre w r. 1805, uwzględniwszy 
5 pomiarów wysokości bieguna w różnych 
punktach południka francuskiego pomiędzy 
Dunkierką a Montjony i 4 pomiary łuków 
między temi punktami leżących. Te dane 
bowiem otrzymano ze wspomnianego już po
wyżej „wielkiego francuskiego pomiaru po
łudnika" w r. 1792. Równocześnie z dal- 
szem powiększeniem materyału pomiarowe
go na początku X IX  wieku nastąpiły liczne 
nowe obliczenia sferoidy przy pomocy teoryi 
najmniejszych kwadratów z uwzględnieniem 
coraz to większej liczby danych, przyczem 
znaleziono, zgodnie z przypuszczeniami, 
które się już dawniej wyłoniły, że niezgod
ności rozmaitych pomiarów (w  znaczeniu 
poprzednio określonem) są większe, niżby 
być powinny z powodu samych tylko nieu
niknionych błędów przypadkowych, że za
tem sferoida nie przedstawia ściśle prawdzi
wego kształtu idealnej powierzchni ziemi. 
Około połowy X I X  wieku dokonał się wsku
tek tego nowy przełom w zapatrywaniach 
na kształt ziemi, który doprowadził do wspa
niałego przedsięwzięcia naukowego, jedyne
go może dotychczas pod względem rozmia
rów w dziejach ludzkości, a mianowicie do 
nowego międzynarodowego pomiaru ziemi.
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Lecz nie uprzedzajmy wypadków i powróć
my do pomiarów w  pierwszej połowie m inio
nego stulecia. Najważniejszemi z nich były:

N ow y pomiar łuku lapońskiego przez 
Svanberga; dalszy ciąg pomiarów angiel
skich (Mugde, Kater, James, Ciarkę), prze
dłużenie pomiaru francuskiego do wyspBale- 
arskich (B iot i Arago), drugi pomiar wschod- 
nio-indyjski (Lambton i Everest), powtórny 
na przylądku Dobrej Nadzei (Maclear), po
miar rossyjski (Struve i Tenner), duński 
w 1816 (Schumacher i Andrae), hanowerski 
w  1821 (Gauss) i wschodnio-pruski w  1831 
(Bessel i Baeyer). T rzy  ostatnie zwłaszcza 
odznaczają się znacznem udoskonaleniem 
teoryj matematycznych, tudzież metod ob- 
serwacyi i liczebnego rachunku.

Najważniejsze zaś po Legendrze oblicze
nia sferoidy ziemskiej przeprowadzili w  tym 
czasie: W albeck (w  r. 1819 z 5 pomiarów 
południka), Schmidt (w  1828 z 6 łuków po
łudnika i 25 wysokości bieguna), A iry  
(w  1830 z 14 pomiarów południka), a wresz
cie słynny Bessel w  1837 i 1841, którego 
klasyczna praca opierała się na pomiarach 
10 łuków południka i 38 wysokości bieguno
wych, obejmując zarazem bardzo staranną 
krytykę dotychczasowego materyału obser
wacyjnego w  duchu, który charakteryzuje 
najnowszą, od Bessla rozpoczynającą się 
epokę pomiaru ziemi.

W ym iary sferoidy ziemskiej, obliczone 
przez Bessla, podaje pierwsza kolumna po
niższej tablicy.

Rozmiary sferoidy ziemskiej (w metrach) 
według obliczeń :

Bessla
(1841)

Listinga
(1872)

Clarkea
(1880)

Połowa osi wielkiej a =

6 377 397,15 6 377 365 6 378 249

Połowa osi małej b =

6 356 078,96 6 355 298 3 356 515

Spłaszczenie p  =

1 : 299,1528 1 : 289 1 : 293,466

ćwierć południka

10 000 855,76 10 000 218 10 001 871

Równolegle z pomiarami południków do
konywano także od początku X IX  wieku 
pomiarów równoleżników, zwłaszcza gdy 
anomalie stwierdzone dla pierwszych kazały 
się domyślać, że równoleżniki nie są dokład
nie kołami. Z pomiarów tych, które prze
prowadzano, podobnie jak południka, zw y
kle w związku z rozpowszechniaj ącemi się 
coraz bardziej ścisłemi zdjęciami krajów, 
wypada wymienić następujące:

Francusko-austryacki pomiar równoleżni
ka od Bordeuax do R jeki pod 45° szeroko
ści, pomiar francusko bawarsko-austryacki 
łuku Brest—Wiedeń i pomiar angielsko-nie-

N

miecko-rosyjski od zachodniego wybrzeża 
Irlandyi, aż po Ural pod 52° szer.

Przeprowadzenie pomiaru równoleżnika 
różni się od pomiaru południka głównie po
trzebą oznaczenia różnicy długości geograficz
nej punktów końcowych łuku(np. A B , fig. 7), 
czyli pomiaru kąta środkowego l równoleżni
ka odpowiadającego mierzonemu łukowi. 
Środków do zmierzenia tego kąta, nader pro
stych w  zasadzie, dostarcza znowu astrono
mia. Gdy w  obu punktach A  i B  (dajmy 
na to w Krakowie i Lw ow ie) obserwujemy 
przez lunetę ustawioną w  płaszczyźnie po
łudnika (a więc np. lunetę t. zw. instrumen
tu południkowego) tę samę gwiazdę, to naj
pierw będzie ona widzialną w  punkcie 
wschodnim (we Lwowie), a potem w zachod
nim (w Krakowie). Mierząc czas, jak i upły
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wa pomiędzy chwilami obserwacyi w  obu 
punktach, m ierzymy zarazem kąt, o który 
w  tym czasie obróciła się ziemia około swej 
osi, czyli różnicę długości obu miejsc. 
Oczywiście jednej godzinie (czasu gw iaz
dowego) odpowiada przy tem kąt 360° : 24 
=  15°, jednej minucie 15' i t. d.

Całą praktyczną trudność pomiaru stano
wiła dawniej sygnalizacya. chwili obserwa
cyi z jednego miejsca do drugiego, to jest 
porównanie zegarów znajdujących się w obu 
miejscach. Używano w  tym celu od ro
ku 1821 wynalezionego przez Gaussa helio- 
tropu, instrumentu odbijającego stosownemi 
zwierciadłami promienie słońca w żądanym 
kierunku, który oddaje po dziś dzień znako
mite usługi zwłaszcza w tryangułacyi, w któ
rej służy do uwidocznienia bardzo odleg
łych wierzchołków trójkąta podczas pomia
ru kątów teodolitem. Sygnały zaś daje się 
heliotropem, przysłaniając go na dłuższą lub 
krótszą chwilę w  umówiony sposób. Z  kom- 
binacyi takich znaków można nadto ułożyć 
cały alfabet i na tej zasadzie telegrafo
wać heliotropem. Wiadomo powszechnie, 
że w niedawnej walce o niepodległość bu- 
rów transwalskich anglicy używali tego 
sposobu telegrafowania.

Jeszcze dogodniejszą do pomiaru różnic 
długości stała się nieco później sygnalizacya 
elektryczna od czasu wynalezienia telegrafii 
elektrycznej przez Gaussa i Webera w r. 1833. 
Jej zastosowanie sprawiło, że dokładność 
oznaczenia długości geograficznej zrównała 
się prawie z dokładnością w pomiarze sze
rokości.

Przytoczone poprzednio pomiary dowio
dły w istocie, że równoleżniki zbaczają od 
kształtu kołowego, to też gdy w r. 1834 ge
nialny matematyk Jacobi wykazał, że ciecz 
obracająca się w  tych samych warunkach, 
które przyjął w  swoim czasie Clairaut, 
a więc bardzo zbliżonych do warunków, 
w jakich znajdowała się ziemia w  stanie 
ciekłym, może zachować trwale nietylko 
kształt sferoidy, ale także elipsoidy trójosio- 
wej (t. j. bryły, której 3 główne przekroje 
wzajemnie prostopadłe są elipsam i): wtedy 
należało sprawdzić, czy właśnie ten przypa
dek nie zachodzi z ziemią, to jest czy 
równoleżniki nie są elipsami. Rachunek 
przeprowadzony w  tym  celu na podsta

wie pomiarów dał jednakowoż wynik nega
tywny.

Ostatecznie zatem wszystkie powyższe po
miary wykazały, że ani południki nie są 
elipsami, ani równoleżniki kołami, choć 
pierwsze i drugie bardzo się do kształtu tych 
krzywych zbliżają, cała zaś idealna po
wierzchnia ziemi nie jest sferoidą, aczkol
wiek sferoida może ją  przedstawiać względ
nie najdokładniej ze wszystkich prostszych 
powierzchni geometi-ycznych.

Ten wynik był tylko potwierdzeniem (ilo- 
ściowem)poprzednich dynami czno-teoretycz- 
nych zapatrywań, datujących się już od cza
sów Newtona, wielkiego odkrywcy prawa 
ciążenia powszechnego. W edle tego prawa 
każde dwie cząstki materyi przyciągają się

wzajemnie z siłą, określoną ściśle zapomo
cą bardzo prostej formuły matematycznej. 
(Siła przyciągania zależy tylko od masy obu 
cząstek i ich wzajemnej odległości). W ięk 
sze ciało materyalne, jako zbiór bardzo wie
lu cząstek, przyciąga również każdą inną 
cząstkę materyi z siłą oczywiście większą, 
która jest wypadkową przyciągań poszcze
gólnych cząstek i którą obliczyć można na 
zasadzie prawa Newtona. Takiem ciałem 
o bardzo wielkich rozmiarach jest nasza zie
mia. Jej przyciąganie sprawia, że inne cia
ła spadają na nią. Ciężar ciał mierzy siłę 
przyciągania ziemi.

Gdyby ziemia była dokładnie kulą o ma
sie rozłożonej symetrycznie względem jej 
środka, jak to uzmysłowią fig. 8, to oczyw i
ście przyciąganie ziemi, czyli siła ciężkości 
byłaby w każdym punkcie skierowana ściśle
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ku temu środkowi. L in ie zatem proste 
przechodzące przez środek takiej kuli mają 
tę własność, że określają w  każdym punkcie 
kierunku jej siły przyciągania. Takie linie 
nazywamy wogóle liniami sił, w stosunku 
zaś do ziemi liniami pionu. W yobraźm y sobie 
całą kulę pokrytą warstwą cieczy będącej 
w spoczynku, to powierzchnia cieczy będzie 
również kulą spółśrodkową z pierwszą, albo
wiem ciecz może być w  równowadze tylko 
wtedy, jeżeli jej powierzchnia jest wszędzie 
prostopadła do linii sił. Taką powierzchnię 
nazywamy powierzchnią potencyalną, albo 
powierzchnią poziomu. W  myśl tego okre
ślenia można sobie wyobrazić nieskończenie 
wiele powierzchni poziomu otaczających da
ne ciało. W  powyższym przypadku kuli

Fig. 9.

będa one oczywiście kulami spółśrodkowemi
(fig . 8.).

A le  to jest przypadek możliwie najprost
szy. Przyjąwszy (fig . 9) jako drugie przy
bliżenie kształtu ziemi sferoidę o symetrycz- 
nem względem środka rozmieszczeniu ma
sy, otrzymalibyśmy powierzchnie poziomu 
wprawdzie spółśrodkowe, ale zmiennego 
kształtu,który w miarę oddalania się od środ
ka zbliżałby się coraz bardziej do kulistego. 
L in ie pionu zaś byłyby krzywe z wyjątkiem  
na równiku i biegunach.

Jeżeli teraz uwzględnimy, że w  rzeczyw i
stości fizyczna powierzchnia ziemi w  szcze
gółach jest zupełnie nieregularna i two
rzy niejako płaskorzeźbę rozpostartą na sfe- 
roidzie, a nadto, że gęstości różnych pokła
dów skorupy ziemskiej nie są równe, to sta
je  się zupełnie zrozumiałem, że i powierzch

nie poziomu muszą mniej lub więcej zbaczać 
od kształtu, jaki miałyby, gdyby ziemia by
ła ściśle sferoidą. Dokładne oznaczenie 
tych powierzchni jest dzisiaj najogólniej- 
szem zadaniem geodezyi. Najważniejszą 
jest z nich ta powierzchnia poziomu, która 
tworzy zarazem powierzchnię morza w spo
czynku. Uczony niemiecki L isting nazwał 
jej kształt w r. 1873 geoidą, proponując 
równocześnie, ażeby oznaczenie kształtu 
geoidy, stanowiące główny cel obecnego 
międzynarodowego pomiaru ziemi, oprzeć 
na idealnej pomocniczej sferoidzie, której oś 
pada na oś obrotu ziemi, a której wymiary 
i położenie czynią nadto zadość następują
cym warunkom:

1) Geoida i idealna sferoida mają mieć 
równe objętości.

2) Suma wzniesień i obniżeń geoidy 
względem sferoidy mą być możebnie naj
mniejszą.

p i p
Fig. 10.

W ym iary takiej sferoidy obliczonej przez 
Listinga podaje druga kolumna tablicy, za
wierającej także wyniki jeszcze nowszych 
obliczeń angielskiego geodety Clarkea.

Wzajemne położenie idealnej sferoidy 
i geoidy ilustruje fig. 10 przedstawiająca 
przekrój powierzchni ziemi przez lądy i mo
rza. Geoida jest oznaczona linią pełną, któ- 

| rej części przedstawiają zarazem zwierciadło 
I oceanu, sferoidę oznacza linia przerywana. 

W  obrębie lądów geoida podnosi się z regu
ły ponad sferoidę, zniżając się następnie na 
przestrzeniach zajętych przez morza. Te 

I podniesienia i obniżenia geoidy powinny być 
: oczywiście tem większe im większa jest wy- 
; sokość gór, albo głębokość mórz, jeżeli 
1 przypuścimy mniej więcej jednostajne roz

mieszczenie masy w skorupie ziemskiej. Za
razem kierunek pionu oznaczony prostem i 
prostopadłemi do geoidy p będzie inny, niż
by był dla idealnej sferoidy p'. K ą t m ię
dzy obuma kierunkami w danein miejscem 
na ziemi nazywamy zboczeniem pionu.
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Rysunek okazuje jasno, że największego 
zboczenia' należy się spodziewać u stóp gór, 
zwłaszcza położonych nad brzegiem morza. 
Gdyby pomiar wykazał inne stosunki,naten
czas dowodziłoby to istnienia wielkich pod
ziemnych rozrzedzeń lub zagęszczeń masy, 
zależnych od wielkich pokładów skał o w y
jątkowo małej lub też wielkiej gęstości. 
W idać z tego, jakie znaczenie może mieć 
ścisły pomiar ziemi, przeprowadzony na za
sadzie powyższych pojęć, dla geologii.

I  rzeczywiście dotychczasowe prace mię
dzynarodowego pomiaru ziemi już dały pod 
tym względem nadzwyczaj ciekawe wska
zówki, o których niebawem będzie mowa. 
Teraz wypada przedewszystkiem uzupełnić 
poprzednie określenia geoidy i sferoidy jako 
powierzchni poziomu, gdyż dla prostoty 
przedstawienia nie uwzględniono dotych
czas działania siły odśrodkowej, wywołanej 
obrotem własnym ziemi. Działanie to obja
wia się przedewszystkiem zmniejszeniem 
ciężkości, wynoszącem na równiku około 
0,3%. W  miarę oddalania się od równika 
maleje wpływ  siły odśrodkowej (w Krako
wie np. wynosi już tylko 0,12%) i znika zu
pełnie na biegunie. Nadto siła odśrodkowa 
modyfikuje zarówno kształt geoidy, jak 
i sferoidy, sprawiając, że obie te powierzch
nie są bardziej spłaszczone niżby były, gdy
by ziemia przestała się obracać około swej 
osi, albo ten obrót zwolniła. Podobnież 
kształt wszystkich powierzchni poziomu i li
nij pionu jest określony wspólnem działa
niem siły przyciągania i siły odśrodkowej. 
Zważywszy nadto, że wzajemne odległości 
dwu prawdziwych powierzchni poziomu nie 
są równe i zmieniają się zależnie od położe
nia geograficznego i lokalnego rozmieszcze
nia masy w skorupie ziemskiej, łatwo zro
zumieć, jak ważną rolę gra oznaczenie natę
żenia siły ciężkości w nowoczesnym po
miarze ziemi. Sam pomiar geometryczny, 
wykonany oczywiście po największej części 
na lądzie stałym, daje tylko kształt pewnej 
powierzchni poziomu, leżącej ponad geoidą. 
Do oznaczenia zaś wzajemnej zależności obu 
tych powierzchni, czyli niejako do oznacze
nia liczby porządkowej danej powierzchni 
poziomu w odniesieniu do geoidy, niezbęd
ne są nadto pomiary ciężkości. To też w y
chodzące obecnie corocznie w Berlinie spra

wozdania stałej komisyi między narodowego 
pomiaru ziemi notują już w  r. 1895 do 1000 
pomiarów ciężkości zapomocą wahadła. W y 
konano je  w różnych miejscach kontynen
tów i na wyspach znajdujących się zdała 
od nich na oceanie. Niestety 3/A prawie po
wierzchni geoidy zajętej przez morza są do
tąd niedostępne dla ścisłego pomiaru ciężko
ści, wahadło bowiem wymaga do wykona
nia pomiaru zupełnie stałej podstawy. 
W ielkie usługi oddałby instrument dozwa
lający mierzyć ciężkość na pełnem mo
rzu, na statkach. W  tym celu proponowa
no użycie bardzo czułej wagi sprężynowej 
obciążonej stałym ciężarkiem. Zmiana ugię
cia sprężyny mierzyłaby zmianę ciężkości; 
jednakże w wysokim stopniu utrudnia po
miar wpływ  temperatury i niektóre zjawi
ska sprężystości.

Z  pomiarów w ostatnich 30 latach okaza
ło się, że zboczenie pionu i deformacye geoi
dy w odniesieniu do sferoidy są wogóle 
mniejsze niż się spodziewano, wnosząc 
„a priori“ z rozmiarów gór i głębokości 
mórz. Na podstawie bowiem prawa przy
ciągania można dostatecznie dokładnie obli
czyć wpływ mas rozmieszczonych na po
wierzchni sferoidy na kształt powierzchni 
poziomu. Odpowiednie obliczenia przeprowa
dził w znacznej liczbie zwłaszcza Helmert, 
obecny dyrektor instytutu geodezyjnego 
w Berlinie. Z nich wynika, że różnice w y
sokości geoidy i sferoidy, wywołane konfi- 
guracyą terenu, mogłyby wynosić do 700 m, 
powodując zarazem zboczenia pionu docho
dzące do l ‘/V, gdyby wierzchnie warstwy 
skorupy ziemskiej były dostatecznie jedno
rodne. Z rachunku wypada nadto, że geoi
da nie może w  żadnym swym punkcie po
siadać wklęsłości, jak to np. przedstawia 
przesadzony z konieczności rys. 10. Bezpo
średnie pomiary wykazały jednakowoż 
znacznie mniejsze różnice zarówno na kon
tynentach, jak i na odosobnionych wyspach 
oceanu. Największe np. zboczenie pionu 
znaleziono na Kaukazie, a mianowicie — 18" 
i -|-36" w  dwu punktach odległych od sie
bie o 100 km. Fakty te dowodzą, że masy 
wysterczające ponad powierzchnię mórz są 
w znacznej części zrównoważone przez 
mniejszą gęstość warstw dolnych i że po
dobnie zagłębienia wypełnione przez morza
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(stosunkowo małej gęstości) równoważy 
większa gęstość warstw dna morskiego. 
M ogły to wywołać pewne, nieznane nam 
narazie bliżej, procesy geologiczne.

Oprócz powyższych kontynentalnych nie
jednorodności w budowie skorupy ziemskiej, 
ścisłe badania geoidy wykazały także lokal
ne znaczne różnice gęstości warstw niewi
docznych tej skorupy. Stwierdzono mia
nowicie zboczenia pionu w  terenach, któ
rych konfiguracya bynajmniej takich za
burzeń nie zapowiada, np. w  okolicy M o
skwy. Towarzyszące im często zakłócenia 
magnetyzmu ziemskiego każą się domyślać 
wspólnej przyczyny, wskutek czego odpo
wiednie badania magnetyczne należą także 
do zadań nowoczesnego pomiaru ziemi.

A  zadań tych jest jeszcze więcej. Obecny 
pomiar ziemi obejmuje także ścisłą obserwa- 
cyę stanu wody w morzach, które przecież 
nigdy nie są w  spoczynku, jak tego wyma
ga określenie geoidy. Zwierciadło morza 
wykonywa ustawiczne oscylacye około pew
nego średniego stanu, wywołane w  znacznej 
części przypływem i odpływem, a zresztą 
ciśnieniem wiatru, zmianą temperatury i ci
śnienia barometrycznego. Prócz tego istnie
ją  powolne, wiekowe zmiany zwierciadła 
morza, spowodowane głównie procesami geo- 
logicznemi.

Zachodzi więc pytanie, czy średnie pozio
my mórz, obliczone z dłuższych obserwacyj, 
dają zarazem ten poziom, jakiby m iały mo
rza w  spoczynku, t. zw. geoidę; czyli innemi 
słowy, czy i o ile powierzchnie mórz są zni
welowane? W  obecnem stadyum prac m iędzy
narodowego pomiaru ziemi w  zastosowaniu 
do Europy można dać odpowiedź twierdzą- 
cą, gdyż otrzymane z niwelacyi różnice śred
nich poziomów mórz leżą w granicach nieu
niknionych błędów pomiaru.

Powyższa kwestya ma bezpośrednie zna
czenie praktyczne. Dokładny pomiar względ- 
nej wysokości punktów powierzchni ziemi 
(terenu) zapomocą t. zw. niwelacyi, ma nad
zwyczaj ważne znaczenie w  wielu pracach in
żynierskich, wskutek czego zachodzi potrzeba 
ścisłego ustalenia poziomu porównawczego 
dla wszystkich pomiarów, odnoszonych 
zwykle ze względów praktycznych do pozio
mu najbliższego morza.

Koniec minionego niedawno stulecia do

łączył do zadań nowoczesnego pomiaru zie
mi jeszcze jednę pracę, a mianowicie „nad
zór osi ziemskiej". Polega on oczywiście 
na starannem badaniu położenia osi w zglę
dem samej ziemi, które doniedawna można 
było uważać za stałe w granicach dokładno
ści obserwacyi. I  choć już poprzednio prze
widywano pewne małe zmiany tego poło
żenia, to jednak dopiero obecne udoskona
lenia narzędzi pomiaru dozwoliły je  stwier
dzić i zmierzyć. Wynikającą z tych zmian 
wędrówkę bieguna, jako końca osi, w latach 
1890— 1895 przedstawia fig 11. Objawia się 
ona nieustannemi, drobnemi zmianami sze
rokości geograficznej czyli wysokości biegu

na wszystkich punktów ziemi. Te zmiany nie 
przekraczają 0,3", co czyni na powierzchni 
ziemi około 9 m, tak, że cały tor bieguna 
wykreślony na fig. 11 mieści się w  obrębie 
koła o średnicy 20 m niespełna. Odpowiednie 
pomiary wysokości bieguna wykonywały co 
miesiąc liczne wielkie obserwatorya astrono
miczne, skoro zaś przekonano się o zgodno
ści ich spostrzeżeń, uchwalono przeznaczyć 
4 stacye, o ile możności rozmieszczone sy
metrycznie względem bieguna do dalszego 
nadzoru osi ziemskiej.

Jak wykazuje rysunek, ruchy względne 
osi ziemskiej są nader zawiłe i nie wykazują 
wcale stałego peryodu, jak się zrazu zdawa
ło. Należy je  nadto odróżnić od ruchów 
bezwzględnych osi w  przestrzeni, t. j. prece-
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syi i nutacyi, wywołanych przyciąganiem 
słońca i księżyca i odznaczających się wielką 
prawidłowością; te bowiem ruchy stanowią 
już oddawna przedmiot badań astrono
micznych i nie dotyczą bezpośrednio geo- 
dezyi.

Przedstawiwszy najważniejsze dotychcza
sowe wyniki prac około współczesnego mię
dzynarodowego pomiaru ziemi, do których 
należą nadto coraz nowe pomiary stopnia 
południka (jak np. w ubiegłych latach na 
Spitzbergu), godzi się nakoniec kilku słowy 
skreślić niezbyt długą historyę tego wielkie
go przedsięwzięcia naukowego. Jego inicya- 
torem był wymieniony już wyżej geodeta 
niemiecki, generał Baeyer, który w r. 1861 
Zorganizował pomiar „środkowo-europejski“ , 
przekształcony wkrótce, bo w  r. 1867 na 
„europejski11. W  r. 1885 Baeyer umarł; jego 
następcą na stanowisku dyrektora instytutu 
geodezyjnego w Berlinie został prof. Hel- 
mert. W  rok potem na VTII-ej ogólnej konfe- 
rencyi zawodowych reprezentantów państw 
należących do pomiaru zreorganizowano 
związek na międzynarodowy, w którym pra
cują odtąd nieustannie uczeni wszystkich 
prawie narodów cywilizowanych.

G R U P A  D RO B N YCH  P L A N E T .

(Dokończenie).

4. Statystyka drobnych planet.

Fotografia ułatwiła odkrycie nowych pla
net. To  też rok rocznie przybywa kilka no
wych ciał do układu asteroid. Zachodzi 
więc pytanie, czy można oznaczyć w przybli
żeniu możliwą ilość tych drobnych ciał. 
Zwróćmy się do danych statystycznych. Ze
stawmy planetoidy według kolei ich odkry
cia w grupy, składające się z dwudziestu 
pięciu planetoid, i wyznaczmy dla każdej 
grupy średnią jej jasność. Wówczas otrzy
mamy następujący rezu ltat:

Przedewszystkiem można zauważyć, że 
jasność planetoid, z pewnemi wahaniami, 
stale się zmniejsza. Można więc przypusz
czać, że istnieje bardzo niewielkie prawdo
podobieństwo znalezienia jeszcze jaśniejszej 
planety. Co dotyczę ilości planetoid, to na 
zasadzie szybkich odkryć zapomocą foto
grafii możnaby dojść do przekonania, że 
o ilości nie możemy wnioskować. Jeżeli 
jednak zwrócimy uwagę na szereg ostatnich 
grup, do których należą planetoidy, odkryte 
prawie wyłącznie zapomocą fotografii, mo
żemy zauważyć pewną jakby stałość jasno
ści. Ta stałość powstała stąd, że po pierw
sze w ostatnich czasach nie odkryto już ja 
śniejszych planet, z drugiej zaś strony fo to
grafia ma też pewne granice, wskutek czego 
nie otrzymujemy obrazów ciał mniej jas
nych. Jeżeli zresztą zestawimy planetoidy 
według ich jasności i porównamy 400 pier
wotnie odkrytych do ogólnie podanych 450, 
wówczas otrzym am y:

jaśniej, niż 8 8 9 10 11 12 13

450 planetoid . . 2 7 24 66 139 124 88
400  „ . . 2  7 23 63 125 105 75

1 -  25 

2 6 -  50  
5 1 -  75 

7 6 -  100  

1 0 1 -1 2 5  
1 2 6 -1 5 0

9,26
10,62
11,06
11,33
11,20
11,36

1 5 1 -1 7 5  12,02 301 

11,69 3261 7 6 -2 0 0  

2 0 1 -2 2 5  

226 -  250  

2 5 1 -2 7 5  
2 7 6 -3 0 0

325 12,64  
350  12.22

12,02 3 5 1 -3 7 5  

12,48 3 7 6 -4 0 0  
1 2 ,8 4 [4 0 1 -4 2 5  

1 3 ,1 9 4 2 6 -4 5 1

12.19
12.19  

12,30  

12,21

1 3 14 19 13

czyli w liczbie ostatnich 50 odkryto tylko 
jednę planetę 9 wielkości, reszta zaś jest 
mniejsza. Najwięcej odkryto 12 wielkości, 
co wykazuje, że słabsze są dotychczas mniej 
dostępne. Kwestyą tą zajął się Charlois, 
który w latach 1892— 1894 dokonał 142 
zdjęć różnych części nieba. Na 50 płytach 
nie znalazł planet (do 13 wielkości), na po
zostałych zaś znalazł zarówno znane, jak 
i szereg nieznanych planet, a mianowicie :

jaśn iej, niż 9 9 10 11 12 słabsze Ogółem

znane planety 6 6 23 44 41 11 131
nieznane „ —  2 1 7 20 15 45

6 8 24 51 61 26 176

W idzim y więc, że i Charlois znalazł naj
więcej planet 12 wielkości.

Jasność planet zależy głównie od odległo
ści, ale występują tu jeszcze inne czynniki. 
To też już Olbers i Gauss zwracali uwagę 
na pomiary fotometryczne, a w r. 1857 Ar- 
gelander poruszył na nowo tę kwestyę. Prze
dewszystkiem albedo, czyli zdolność odbija
nia promieni słonecznych, ma tu dość w iel
kie znaczenie. Następnie zaś i fazy planet



nie są bez znaczenia. A le  okazuje się, że 
niejednakowo zmienia się ich jasność w  za
leżności od fazy, co już wykazuje różne al
bedo. Z dotychczasowych badań wynika, 
że dla 1° kąta fazy współczynniki fa zy  wa
hają się pomiędzy 0,016 dla Iris a 0,053 dla 
Frigga; dla ostatniej więc planety już wobec 
kąta fazy 20° blask zmniejszyłby się o jednę 
klasę jasności. Co dotyczę jasności planet, 
to nie można tem imieniem nazywać otrzy
mywanych z obserwacyj wielkości, gdyż 
jasność zależy od odległości planety od zie
mi; odległość zaś ta zmienia się zarówno 
wskutek ruchu planety, jak  i ziemi. Nie 
można też sprowadzać tych jasności do opo- 
zycyi planety, gdyż podczas różnych opozy- 
cyj odległość planety od ziemi nie pozostaje 
jednakowa. Jeżeli jednak oznaczymy śred
nią odległość planety od słońca i średnią od
ległość ziemi od słońca, wówczas otrzyma
my stałą jednostkę odległości, równą poło
wie osi wielkiej, zmniejszonej o średnią od
ległość ziemi od słońca. Jasność planety, 
odpowiadająca tej odległości, stanowi śred
nią jasność planety podczas opozycyi. R e
zultaty, dotyczące badań albedo, nie są ści
słe; dotychczasowe badania wykazują, że 
albedo ich zawiera się pomiędzy albedo Mer
kurego a Marsa. Jeżeli w ięc będziemy 
przypuszczali, że albedo planetoid jest jed 
nakowe i równe średniej arytmetycznej al
bedo dwu wspomnianych planet, wówczas 
otrzymamy promień planety p, wyrażony 
w  kilometrach, z następującego w zoru : 
IffP =  3,3.135 -)- lff[a(a— 1)] — ł/5 mu, gdzie a 
oznacza średnią odległość od słońca, a m0 
średnią jasność planety. Z wzoru tego otrzy
mujemy największy promień dla planety 
Westa, wynoszący 417 l.m, następnie Ce
res— 386 fon, Pallas— 292 Inn i t. d. Naj
mniejszy promień miałaby według tego wzo
ru planeta (452), odkryta w  r. 1899; średnia 
jasność jej odpowiadałaby klasie 16,7, a pro
mień wynosiłby zaledwie 5 Inn.

W  teleskopach planetoidy przedstawiają 
się j ako punkty, co, naturalnie, usuwa moż
liwość pomiarów bezpośrednich. Dopiero 
w latach 1894 i 1895 Barnard po raz pierw
szy przeprowadził pomiary pozornych tarcz 
większych planetoid zapomocą wielkich na
rzędzi w obserwatoryum Licka. Z  pomiarów 
tych otrzymał rzeczywiste wym iary promie-
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ni, a mianowicie : Ceres— 402 fon, Pallas—  
243 fon, Westa -193 Inn. Rezultaty te róż
nią się od poprzednich, ale wobec tego, że 
pomiary bezpośrednie tych drobnych ciał są 
niezwykle trudne, nie można orzec, które 
z tych wielkości są bardziej zbliżone do 
prawdy.

Co do położenia drobnych planet w  pasie 
przez nie zajętym, to okazuje się, że mniej
sze planetoidy znajdują się w pasie we
wnętrznym; stąd wzrasta też prawdopodo
bieństwo, że większość ich jest już znana. 
Jeżeli przyjmiemy równe dla wszystkich al
bedo, wówczas otrzymamy, że wszystkie 
planetoidy, razem wzięte, odpowiadają 3,6 
objętościom Westy, a Ceres i Westa stano
wią tu przeszło połowę; odpowiada to mniej 
więcej y 900 objętości ziemi. Masa ich więc 
musi być też nieznaczną. Wiadomo, że zie
mia posiada największą gęstość; jeżeli przy
puścimy nawet, że gęstość planetoid jest 
równa gęstości ziemi, to otrzymamy, że ma
sa drobnych planet równa się 1/n masy księ

życa, lub Yaoooooooo masy słońca.
O ścisłem wyznaczeniu położenia asteroid 

w pasie przez nie zajętym mowy być nie mo
że, gdyż wskutek działania wielkich planet 
drogi drobnych planet ulegają znacznym 
zwichnięciom. Tak np. z badań Berbericha 
w  Berlinie wynika, że ekscentryczność pla
nety (334) Chicago w r. 1892 wynosiła 0,009, 
a w  połowie r. 1894 przeszła przez 0, czyli 
droga tej planety była w  tym czasie kołową. 
Tak znaczne zresztą zmiany należą do w y 
jątków.

Zwróćmy się teraz do elementów dróg 
planetoid. Przedewszystkiem pochylenie ich 
do ekliptyki wogóle jest nieznaczne i rzad
ko przewyższa 15°. Największe pochylenie, 
wynoszące 34,7", posiada planeta (2) Pallas, 
następnie 26,5" planeta (31) Euphrosyne; 
najmniejsze zaś (20) Massalia i (300) Głeral- 
dina— 0,7" i 0,8°. Następnie w położeniu 
linii węzłów można zauważyć pewien po
dział charakterystyczny. Zgrupujmy drogi 
planet dokoła czterech punktów, odpowia
dających długościom 0", 90", 180° i 270°; 
wówczas okaże się, że :

dokoła 0 ° zna jdu ją się w ęz ły  około 138 dróg

n 9®° » n n i; H O  n
n IS O " „■ „ „ „ 133 „

, 2™ ° , » » 78 »

W SZECHŚW IAT



Na 33 W SZECHŚWIAT 509

Na ten nierówny podział węzłów pierwszy 
Newcomb zwrócił uwagę w  r. 1862 i wypo
wiedział przypuszczenie, że zależy to głów 
nie od działania Jowisza, dla którego węzeł 
drogi odpowiada długości 100n. W edług 
Newcomba wpływ  ten wykazuje się w tem, 
że wskutek działania Jowisza ruch linii wę
złów staje się wolniejszym w tem miejscu, 
i tu zbierają się one w większej ilości. Ana
logiczny jest układ punktów przysłonecz- 
nych, które odpowiadają kierunkowi osi 
wielkiej każdej z dróg eliptycznych. W  ukła
dzie tym zauważyć można, że :

dokoła 0" długości znajdują się punk
ty przy słoneczne . . . 1 7 2  dróg

* 90° ■ • ' ............................128 „
„ 1 8 0 ° ............................. .....  67 „
» 2 7 0 ° ................................85 „

Długość punktu przysłonecznego dla Jow i
sza wynosi 13,6n. I  tu też Newcomb sądzi, 
że działanie Jowisza ma decydujące zna
czenie.

Planetoidy krążą w szerokim pasie po
między Marsem a Jowiszem. Jednakowoż 
zauważono w tym pasie przerwy, w których 
nie krążą planetoidy. Tak np. wielką jest 
przerwa pomiędzy odległościami 3,51 a 3,92 
(wyrażonemi w  jednostce odległości ziemi 
od słońca). Grdyby w tej przerwie krążyła 
planeta, to można się przekonać, że pięć jej 
obrotów dokoła słońca odpowiadałaby pra
wie trzem obrotom Jowisza. Przypuśćmy, 
że kiedyś planeta ta znajdowała się na linii, 
łączącej słońce i Jowisza. Działanie Jowi
sza wykazałoby się w  dążeniu do powiększe
nia odległości tej planety od słońca. Po 
trzech obrotach Jowisza dokoła słońca zja
wisko to w  przybliżeniu powtórzyłoby się 
znowu, i znów wykazałoby się silniejsze 
działanie Jowisza. Nakoniec współmierny 
ruch Jowisza i planety zostałby zburzony. 
Nie jest to, naturalnie, dowód ścisły, gdyż 
ruch ten jest daleko bardziej skomplikowa
ny i stanowi przedmiot badań mechaniki 
niebieskiej. W ogóle łatwo zauważyć, że 
.najprostsze stosunki współmierne, a więc 

Va> 7m 7 ti 7a» 7m Ysi 7« odpowiadają prze
rwom w pasie asteroid. W  pierwszej ko
lumnie podane są granice, odpowiadające 
przerwom, w drugiej odległości, odpowiada
jące stosunkom spółmiernym :

2,478— 2,516 
2 ,815-2,826 
2,952— 2,963 
3.22 -  3,32 
3^51 - 3,92 
3,96 -4 ,2 6

2,501— V3 
2,824 -  V- 
2,957-*/, 
3,28 - > / 2 
3,70 — 3/r
3,97 _v;

Co do ostatniej przerwy, to, jak wynika 
z badań prof. Brendla, największe granice 
tej przerwy odpowiadają ruchowi dzienne
mu planet: 443,8'' i 451,9". Tymczasem 
istnieją dwie planety: (153) Hilda i (361) Bo- 
nonia, których ruch dzienny wynosi oko
ło 450". Planety te znane są pod nazwą 
krytycznych.

Na przerwy te pierwszy Kirkwoód zwró
cił uwagę. Trudno przypuścić, by przerwy 
te miały charakter przypadkowy. Działanie 
Jowisza, prawdopodobnie, ma tu wpływ  do
minujący.

Zresztą bardziej ścisłych i dokładnych 
wiadomości należy spodziewać się od me
chaniki niebieskiej, która, w rozwoju swym 
szybko postępując naprzód, odkrywa szereg 
praw, rządzących temi skomplikowanemi ru
chami i obdarza nas stale nowemi w iado
mościami

W edług Gr. W i l t a  streścił 117. Dz.

A K A D E M IA  UM IEJĘTNOŚCI 

W  K R A K O W IE .

Posiedzenie z m-ca maja r h.

Przewodniczący dyrektor Godlewski.

1) Czł. Marchlewski referuje o pracy p. F. Eisen- 
b e rg a : „O  prawach łączenia się toksyn z an ty - 
toksynamia.

Zw ażyw szy, że ogólnie dziś przyjęta teorya Ehr- 
iicha o łączeniu się toksyn z antytoksynami w e 
d ług stałych stosunków ilościowych nie wystarcza  

do wytłum aczenia w ielu zjaw isk  doświadczalnych, 
że nadto nowa teorya Danysza i Bordeta nie daje 
się pogodzić z ogólnemi wyobrażeniam i chemicz- 
nemi, autor stara się sprowadzić praw a łączenia 

się toksyn z antytoksynami do ogólnego praw a  

chemicznego Gu ldberga i W aagego . P raw o  to, 
w ostatnich latach stwierdzone co do swoistych  

odczynów agglutynin, hemolizyn, spermolizyn, 
bakteryolizyn, ja k  również co do pokrewnych  

spraw  barwienia, i zastosowane do odczynów to 
ksyn i antytoksyn, pozwalałoby pojm ować jedno 
licie wszystkie swoiste odczyny i stosować do 

nich ogólne pojęcia chemiczne. W ed łu g  tego po j
m owania podczas każdorazowego odczynu między
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toksyną a antytoksyną, obok ściśle obojętnego  

zw iązku tych ciał, pozostają w o lne nadm iary obu 

ciał, wzajem  na się ju ż  nie oddziaływające. Sto
sunki ilościowe odczynu zależą w  każdym  przy
padku od stosunku mas czynnych, t.. j  zgęszczeń  
obu ciał; ta sama ilość jad u  będzie w ięc  m ogła  

w  różnych warunkach związać różne ilości anty- 
toksyny; t. zw. m ieszaniny obojętne jadu. i anty- 
toksyny należy uważać za przesycone antytoksy- 
ną; obecny w  nich m ały nadm iar w o lnego  jadu, 
nie występujący podczas doświadczenia na zw ie
rzętach praw idłowych , w  szczególnych warunkach  

może być uwidoczniony. P og ląd  ten tłum aczy  

ca ły  szereg faktów  z dziedziny odpornośc i: istnie
nie mieszanin działających równocześnie toksycz
nie i antytoksycznie, różne działanie takich m ie
szaniu na różno gatunki zw ierząt lub na zwierzę
ta tego samego gatunku o różnym  stopniu w raż
liwości. Jedynie na podstawie tego poglądu moż
na zrozumieć uodporniające lub toksyczne działa
nie jadu  u zwierząt praw id łow ych  lub uodpornio
nych, ja k  również nieproporcyonalne w  stosunku  

do wprowadzonej ilości jadu  ubytk i antytoksyny  

u  zwierząt uodpornionych.

2) Czł. B row icz referuje o pracy p. S. Dobro 
wolskiego : „O cytotoksynie łożyskowej".

Autor badał działanie surow icy łożyskowej he- 
terotoksycznej na św inki morskie, króliki i na 

ludzi.
Z  szeregu doświadczeń przeprowadzonych w y 

łącznie na zwierzętach, autor w y sn u w a  następu  

jące  wnioski :
1. Tkanka łożysk zwierzęcych, w strzykiwana  

zwierzętom innego gatunku, jakoteż tkanka ło
żysk ludzkich, w strzyk iw ana zwierzętom  w  daw 
kach nie bardzo dużych, jest zwierzętom  obojętna  

bez względu na to, ja k  ją  wstrzykujem y.
2. W  sposób przez autora podany można otrzy

mać surowicę łożyskową heterotoksyczną, w y w o 
łującą w  pewnych dawkach napewno przerwanie  

ciąży bez w zględu na sposób wstrzyknięcia.
3. M ałe dawki tej surowicy nie działa ją  zu

pełnie.
4. Duże daw ki tej surow icy (od  5 cg na kilo 

w ag i) w y w o łu ją  poronienie, ale m ogą też zabić 

zwierzę użyte do doświadczenia.
5. Surow ica ta nie działa zupełnie ujemnie na  

zwierzęta nieciężarne, użyta nawet w  dawkach  

toksycznych dla zwierząt ciężarnych.
6. Surow ica ta przegrzana traci swe w ła śc iw o 

ści toksyczne.
7. W strzyk iw an ie  tej surow icy pod opony nie 

w yw o łu je  drgaw ek  zbliżonych do d rgaw ek  poro
dowych.

8. Surowica ta działa tylko na zw ierzęta tego 

gatunku, dla którego b y ła  przygotowana.

3) Czł. Janczewski przedstawia sw ą pracę p. t. 
„CJkład naturalny gatunków  rodzaju  porzeczka11 

(R ibes).

W e  wstępie autor zaznacza, że dotychczasowe  

grupowanie gatunków  porzeczki by ło  oparte na

zbyt powierzchownej znajomości tych roślin i dla
tego całkiem sztuczne. W iększość cech, które on 

bierze za podstawę nowego podziału na podrodza- 
je, nie zwracała dotąd niczyjej uwragi, inne zaś 

nie b y ły  uwzględniane lub nieznacznie. Autor 

bierze za punkty wytyczne podziału :

1. Tworzenie się pączków kw iatow ych powsta
jących  bądź wyłącznie w  kątach liści, ja k  u pest
kow ych  drzew owocowych, bądź też i na szczy
cie pędów, jak  u ziarnkowych drzew  owoco
wych. 2. Łusk i bądź suche, bądź też zielo
ne, okrywające pączek podczas spoczynku zimo
wego. 3. Szypułki kw iatowe przewężone w  połą
czeniu z zalążnią, lub całkiem zanikłe, a zastąpio
ne przez ogonek zalążniowy, ja k  w  gruszce. 4. 
O rgany  rozrodcze, które w  każdym kwiecie się 

znajdują, ale z których jeden rodzaj, męski lub 
żeński zanikać może w e  wszystkich gatunkach  

sobie bliskich, lub też w  niektórych, wskutek  

czego są one dwupienne. 5. Kwiatostany, m ogą 
ce wprawdzie znacznie się zmieniać w  gatunkach  

bardzo pokrewnych, lecz stałe w  pewnych g ru 
pach. 6. Uw łosien ie zawsze dwojakie, złożone 

z w łosków  prostych i w łosków  gruczołowych, 
z których ostatnie autor dzieli na kryształowe  

bez żadnej wydzieliny, lepkie, zarazem pospolicie 

aromatyczne i oleiste, zawsze aromatyczne. Tylko  

pierwsze i drugie m ają trzonki krótkie, dłuższe 

lub d ługie (w  tym  przypadku są to kosmki golem  
okiem widoczne) i b y w a ją  zastąpione kolcami, 
trzecie są zawsze siedzące i płaskie. N a  podsta
w ie tych cech głównych, obok innych, autor 

dzieli cały rodzaj porzeczki na sześć podrodza- 
jó w , którym  daje wprawdzie nazw y przeważnie 
dawne, ale zastosowane do grup  całkiem inaczej 
określonych tak co do cech samych, jak  i gatun 
ków je  składających. Po kluczu analitycznym  
autor charakteryzuje każdy z tych podrodzajów  : 
Ribesia, Berisia, Grossularioides, Grossularia, Ca- 
lobotrya, Coreosma, wym ieniając najbardziej zna
ne i typowe icli gatunki oraz geograficzne ich 

rozmieszczenie, które dość dobrze odpowiada przy
jętem u podziałowi. N iem al wszystkie gatunki R i
besia (porzeczka czerwona), a wszystkie Berisia  

(porzeczka alpejska) są mieszkańcami starego 

świata, Grossularioides (R . lacustra) są północno
amerykańskie, jednak  trochę zaczepiające o Azyę  

północno-wschodnią, Grossularia (agrest) przeważ
nie północno-amerykańskie, lecz po części azya- 
tyckie i europejskie, Calobotrya (porzeczka k rw i
sta i złota) niemal wyłącznie rosnące w  zachod
nim pasie Am eryki południowej i północnej, skoro 
A zy  a (Japonia i Chiny) ma tylko dw a gatunki 
własne, a trzeci w spólny z Am eryką północno-za
chodnią, wreszcie Coreosma (porzeczka czarna) 
przeważnie z A n dó w  z Am eryki południowej, ma
ło liczne w  Am eryce północnej i Azyi, z której 
jeden tylko gatunek rozszedł się po Europie, n a j
uboższej w  porzeczki z tych trzech części świata. 
Australia  żadnych nie posiada, A fryk a  zaś ma 

w  górach Atlasu tylko dw a gatunki wspólne ze 

starym  światem.
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4) Ozł. Olszewski referuje o swej pracy „N o w y  

przyrząd do skraplania wodoru1'.
A utor opisał ju ż  poprzednio dw a przyrządy do  

skraplania powietrza, jako  też przyrząd do skra
plania wodoru; w  ostatnich, zaś miesiącach zbudo
w a ł now y przyrząd, który do skraplania wodoru 

nadaje się jeszcze lepiej niż poprzednio opisany, 
a może być  z korzyścią używ any  także do skra
plania większych ilości powietrza (3 —6 litrów  

dziennie), jako  też do demonstracyi jego skrapla
nia podczas w ykładu. Zasada przyrządu pozosta
ła  ta sama; różnica polega głów n ie na tem, że 
obadw a regeneratory, jakoteż przedzielająca je  

chłodnica umieszczone są w  jednem  naczyniu próż- 
niowem. Tym  sposobem osięgnięta została lepsza 

izolacya wszystkich części przyrządu, wskutek cze
go  ilość powietrza ciekłego, potrzebna do studze
nia przyrządu i wodoru, u legła znacznej redukcyi. 
Odpadła też potrzeba używania w ełny  do izola- 
cyi, przez co w ym iary  i ciężar przyrządu znacznie 

się zm niejszyły, a przyrząd sam otrzymał okazal
szą i bardziej przejrzystą postać.

5) Czł. Józef Puzyna : „O  sumach nieskończenie 

w ielu  szeregów i o twierdzeniach M ittay-Lefflera  

z teoryi funkcyi“.
A utor poddaje nasamprzód gruntownem u bada

niu sumę S nieskończenie w ielu szeregów. W  tym  
celu, nie robiąc żadnych założeń o zbieżności ta
kiej sumy, stara się wydzielić z szeregów su
m owanych takie ich reszty, aby  suma T  tych  
reszt by ła  ju ż  i jednostajnie i absolutnie zbieżną. 
Takie sumy T  nazyw a dołączonemi do sumy S.

Przypadek reszt m ogących się zaczynać od w y 
razów tego samego stopnia rn powodują bardzo 

proste warunki, dające się rozpoznać bez trudu  
już  na samej sumie S. Liczba m jest w tedy „rzę- 
dem“ takiej sum y T. Dołączenie sum T  autor 
stosuje potem do twierdzeń M ittay-Lefflera. Oka
zuje się, że każda funkcya z nieskończoną ilością 

punktów osobliwych o S, skupiających się w  nie
skończoności, daje się wyrazić sumą rzędu m, j e 
żeli zachodzą warunki spostrzeżone już na odręb
nych funkcyach. W aru n k i te zatem nabierają  

znaczenia zupełnie ogólnego. Rząd taki jest przy
tem niezmiennikiem funkcyi ze względu na je j 

przeprowadzenie.
W  razie punktów  a s, skupiających się w  skoń- 

czoności, um ożliw iają funkcyę wyznaczonego rzę
du m warunki analogiczne.

6) Czł. W ł.  Natanson przedstawia swoję pracę 

p. t . : „O  stopniu przybliżenia pewnych równań  

w  teoryi tarcia wewnętrznego11.
W  pracy p. t. „ U w a g i o pracach Profesora Na- 

tansona nad  teoryą tarcia wewnętrznego11, przed
stawionej W y d z ia ło w i Matem.-Przyrodniczemu ną  

posiedzeniu z d. 9 lutego 1903 r., prof. Zarem ba  

roztrząsa %jwnania, podane przez autora w  pracy 
p. t. „O praw ach  tarcia wewnętrznego11 (pos. 
z d. 4 lutego 1901 r.) i dochodzi do wniosków, 
które można streścić w  sposób następujący: 1) z a 
łożenia, przyjęte przez autora, zaw-ierają w  sobie 

pojęcie ruchu bezwględnego, który jest niepozna

w alny ; 2) wyrażenia na ciśnienia, podane przez 
autora, nie czynią zadość warunkom, które pow in 
ny być spełnione, jeżeli ciśnienia m ają być nieza
leżne od ruchu postępowego cieczy; 3) wyrażenia  

na ciśnienia, podane przez autora jako przybliżo
ne, nie są wcale przybliżone. N a  tych wynikach  

prof Zarem ba zasadza wniosek, że „równania  
prof. Natansona są błędne11 oraz, że „podstawa 

naukowa'1 kilku późniejszych prac autora „jest 

iluzoryczna11,

W  niniejszej rozprawie autor rozważa szczegó
łowo zarzuty, uczynione przez prof. Zarembę 

i wykazuje, co następuje :

1. Autor przedewszystkiem stwierdza, że w  pra
cy p. t. „O prawach tarcia wewnętrznego11 są poda
ne, oprócz kwestyonowanych przez prof. Zarembę 

równań przybliżonych, także równania ścisłe (t. j .  
wyprowadzone z przyjętych założeń bez pomocy 

zaniedbań) i że do tych równań, na których antor 

w  swych pracach zasadza się niejednokrotnie, za 
rzuty prof. Zarem by stosować się wcale nie mogą.

2. Ruch, do którego autor stosował równania  

przybliżone, nie jest bynajm niej ruchem bezwzględ
nym, lecz względnym ; zatem założenie ruchu „po
wolnego11 jest uprawnione, u w ag i zaś prof Zarem 
by  o niepoznawalności ruchu bezwzględnego nie 

mogą dotyczeć prac autora.
3 Ścisłego spełniania warunków, wskazanych  

przez prof. Zarembę, słusznie żądać można od rów 
nań ścisłych; równania, kwestyonowane przez prof. 
Zarembę, są przybliżone i podane zostały za przy 
bliżone (jak  uznaje prof. Zarem ba) w  pracy auto
ra z r. 1901; zatem spełniać wspomnianych w a 
runków  nie są obowiązane.

4. Pozostaje jedyne pytanie, które może być po
stawione w  przedmiocie równań, podanych przez 

autora jako  przybliżone, m ianowicie : czy one są, 
czy nie są dostatecznie przybliżone? A utor odpo
w iada na to pytanie, roztrząsając t. z w. „chw iej- 
ność11 ciśnienia, obliczonego z uważanych równań, 
oraz „b łąd11, przyw iązany do przybliżonej warto
ści tego ciśnienia i wykazuje, że zarówno chw iej- 
ność ja k  błąd ciśnienia przybliżonego są w ielko
ściami wyższego rzędu małości niż samo ciśnienie. 
Stąd wynika, że ciśnienia, obliczone z równań  

przybliżonych autora, są dostatecznie przybliżone.
5. Sprzeczność tego w yniku  z twierdzeniem, za

warłem  w  pracy prof. Zarem by, pochodzi stąd, że 
kryteryum  przybliżenia, podane przez prof. Z a 
rembę, jest nieuzasadnione, co więcej : jest nawet 
sprzeczne z samem pojęciem przybliżenia, gdyż  

zawiera w  sobie implicite żądanie bezwzględnej 
ścisłości; a zatem w  żadnym razie przyjęte być 

nie może.
6. Praca autora p. t. „O podwójnem  załamaniu  

św iatła w  cieczach odkształconych11 (pos. z d. 4 

marca 1901 r.), o której prof. Zarem ba twierdzi, 
że opiera się na kwestyonowanych równaniach  

przybliżonych pracy z d. 4 lutego 1901 r., nie za
sadza się na tych równaniach, lecz na podanych  

w tejże rozprawie innych równaniach, mianowicie 

ścisłych.



7. Te same co do treści w yn ik i, jak ie  autor 

otrzym ał -w pracy p. t. „O rozchodzeniu się m a
łych ruchów  w  cieczy lepkiej11 (pos. z d. 7 stycz
nia 1902 r.). opierając się na kwestyonowanych  

przez prof. Zarem bę równaniach przybliżonych, 
autor znajduje obecnie na drodze nowej, wolnej 
od wątpliwości, podniesionych przez prof. Zarem 
bę; w y w odow i temu jest poświęcona inna praca 
autora, przedstawiona jednocześnie z niniejszą W y 
działow i Matem  -Przyrodn. Akadem ii Umiejętności.

7) Ozł. W ł .  Natanson przedstawia swoję pracę 

p. t. „O zastosowaniu rów nań L a gran gea  w  teoryi 
tarcia wewnętrznego".

Posługu jąc się metodą Lagrangea , autor dopro
w adza równania, podane w  rozpraw ie „O  praw ach  
tarcia w ewnętrznego11 (luty 1901) do postaci ta
kiej, że ścisłe wartości składow ych stanu w ytę
żenia m ogą być z nich wyliczone. Zasadzając się 

na tych równaniach i na równaniach ruchu, które 

z nich w ynikają , autor roztrząsa następnie zagad
nienie o rozchodzeniu się t. zw. m ałych ruchów  

w  cieczy lepkiej i okazuje, że wszystkie istotne 

rezultaty pracy, poświęconej rozbiorow i tego za
gadnienia (przedstawionej W y d z ia ło w i M at.-P rzy -  
rodniczemu na pos. z d. 7 stycznia 1902 r.), pozo
stają w  każdym  razie w  mocy, bez zm iany treści.

Sekretarz W y d z ia łu

J ó z e f  I t o s t a j i ń s k i .

RO ZM AITO ŚCI.

—  Indyanie w  Kanadzie. Rasa czerwono- 
skóra naogół wymiera w Stanach Zjednoczonych, 
w Kanadzie zaś, odwrotnie, zaczyna rozmnażać 
się dość energicznie. Liczba indyan w Kanadzie 
przewyższa sto tysięcy głów i w ciągu ostatnich 
lat dwu przyrost ludności stanowił 8 500 głów. 
Fakt ten zawdzięczać należy staraniom rządu 
kanadyjskiego, dbającego wielce o byt materyal- 
ny i podniesienie poziomu moralnego indyan. 
Założono dla nich liczne szkoły, usilnie propagu
ją pomiędzy nimi zamiłowanie do zajęć rolni
czych i oszczędności. Prócz tego prowadzi się 
też walka stanowcza przeciw alkoholizmowi, temu 
bodaj największemu wrogowi ras dzikich, styka
jących się z cywilizacyą europejską.

(La Naturę). T. J.

O D PO W IE D Z I R E D A K C Y I.

—  WP. Z. I. W Lublinie. Wszelkie obja
śnienia, dotyczące dostrzeżeń meteorologicznych, 
otrzymać można od Stacyi meteorologicznej w Mu
zeum Przemysłu i Rolnictwa (Krak. Przedm. 66).— 
Ceny książek z Bibl.Przyrodn. Wszechśw. są tak 
nizko obliczone, że nie jesteśmy w stanie prenu
meratorom naszym czynić żadnych ustępstw.

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. 5 do d. 11 sierpnia 1903 r.

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